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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1° DEZEMBRO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 199a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 29/11/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto , José Braga e Durval 

Ângelo 
Sumário : Comparecimento - Abertura - 1 a Parte : 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios , telegramas e cartões -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos 
de Lei n°s 1.301 a 1.306/2000 - Requerimentos n°s 1.770 a 
1.782/2000 - Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e do 
Deputados Dinis Pinheiro - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Saúde, do Trabalho e de Meio Ambiente e dos 
Deputados Dinis Pinheiro e Alencar da Silveira Júnior - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Sebastião Costa , Bené Guedes, 
Sargento Rodrigues , Dalmo Ribeiro Silva e Marco Régis - 2a Parte 
(Ordem do Dia) : 1a Fase: Abertura de Inscrições - Designação de 
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição n° 45/2000 - Leitura de Comunicações -
Discussão e Votação de Pareceres : Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei n°s 681 e 745/99 e 789, 795 , 857, 897 e 998/2000; 
aprovação - Votação de Requerimentos: Prosseguimento da votação 
de requerimento da Comissão Especial das Taxas; aprovação -
Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e do Deputado 
Dinis Pinheiro; aprovação - 2a Fase: Inexistência de "quorum" especial 
para a votação de propostas de emenda à Constituição - Discussão e 
Votação de Proposições: Prosseguimento da votação , em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 830/2000; requerimento do Deputado Antônio Carlos 
Andrada ; aprovação do requerimento ; verifi cação de votação; 
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação; 
chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para votação ; renovação da votação do requerimento ; 
aprovação - Inexi stência de "quorum" especial para a votação de 
propostas de emenda à Constituição - Votação , em 1° turno, do 
Projeto de Lei no 901 /2000 ; discurso do Deputado Chico Rafael ; 
aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 954/2000; 
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aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 
Votação , em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.165/2000; votação do 
Substitutivo n° 1, salvo emendas ; aprovação: prejudicialidade da 
Emenda n° 2; votação da Emenda n° 1; rejeição - Discussão, em 2° 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 26/99; requerimento 
do Deputado Antônio Andrade : aprovação do requerimento -
Discussão, em 2° turno , do Projeto de Resolução n° 73/99 ; 
requerimento do Deputado Chico Rafael ; aprovação do requerimento -
Discussão, em 2° turno , do Projeto de Le i Complementar n° 29/2000: 
requerimento do Deputado Antônio Andrade . aprovação do 
requerimento - Discussão, em 1° turno , do Projeto de Lei n° 498/99 : 
apresentação da Emenda n° 14; encerramento da discussão: 
encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de Meio 
Ambiente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 923/2000; 
aprovação na forma do Substitutivo n° 2; prejudicialidade do 
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno , do Projeto de Lei n° 
1.142/2000; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
1.143/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 
1° turno, do Projeto de Lei n° 1 .172/2000; apresentação da Emenda n° 
1; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a 
emenda à Comissão de Fiscalização Hnanceira - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 188/99; aprovação na forma do vencido em 
1° turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 487 /99; 
aprovação com as Emendas n° 1 e 2 - Discussão, em 2° turno , do 
Projeto de Lei n° 855/2000; aprovação na forma do vencido em 1° 
turno - Discussão , em 2° turno , do Projeto de Lei n° 893/2000; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno , 
do Projeto de Lei n° 945/2000; aprovação - Req uerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva ; deferimento ; discurso do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva - Requerimento do Deputado Ivo José; 
deferimento ; discurso do Deputado Rogério Corre ia - Requerimento 
do Deputado Márcio Kangussu ; deferimento; discurso do Deputado 
Marco Régis - Questões de ordem ; charn ~rl ::1 para recomposição de 
''quorum"; inexistência de número regimt- ,..~ ara a continuação dos 
trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia . 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados 
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Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon 
Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vil~la - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho 
- Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -Amilcar 
Martins -Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -Antônio Genaro 
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - 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 Ave/ar -
Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo 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 - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria 0/ívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Nivaldo Andrade - 0/into Godinho - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 14h15min, a 

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

1 a Parte 
1a Fase (Expediente) 

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

à le itu ra da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições . 
Correspondência 

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva , 1 °-Secretário "ad hoc", 
lê a seg uinte correspondência 

OFÍCIOS 
Do Sr. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado, 

ag radecendo o convite para a solen idade de formatura da primeira 
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turma do Curso de Especialização em Poder Legislativo 

Da Sra Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho , 
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração dos 
150 anos de nascimento do Cel. Inácio Carlos Moreira Murta . 

Da Sra . Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho , e do 
Sr. Celso Castilho de Souza, Secretário Adjunto de Meio Ambiente , 
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração do 
Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. 

Do Sr. Maurício Guedes de Mello , Secretário de 
Transportes e Obras Públicas , encaminhando cópia de convênio 
celebrado entre esse órgão e o Município de São Tomás de Aquino. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira , para os fins do art . 7 4 da 
Constituição Estadual , c/c o art . 100, inciso XVI , do Regimento 
Interno.) 

Do Sr. Jo_,é A.ugusto Trópia Reis , Secretário da Fazenda , 
encaminhando , em atenção a requerimento da Comissão Especial das 
Taxas, a relação das taxas existentes no ~stado , com o total , 
arrecadado no primeiro semestre de 2000. (- A Comissão Especial 
das Taxas .) 

Dos Srs. Raul Belém, SPrretário de Agricultura , Ayrton 
Maia , Auditor-Geral do Estado, Moe111a Guaraciaba Gomes Pereira , 
Procuradora-Chefe da Defensoria PLJblica do Estado, José Francisco 
de Salles Lopes , Presidente da BELOTUR, e Armando Costa , 
Presidente do Diretório Regional do PMDB, agradecendo o convite 
para a reunião especial em comem01 d y uv dos 30 anos da criação do 
Sindicato dos Médicos. 

Do Sr Edil dos Santos Handan . Presidente da Câmara 
Municipal de Lagoa da Prata , solicitando cópia da emenda do 
Deputado Rogério Correia a qual previa a não-concessão de abono 
salarial de 1 O% para os servidores do Legislativo , do Judiciário e do 
Ministério Público cujos vencimentos estão acima de R$12 .000 ,00 , 
bem como relação com os nomes dos Deputados que vota_ram contra 
e a favor dessa emenda e seus respectivos partidos (- A Mesa da 
Assembléia .) 

Do Sr Itamar Roberto da Silveira , Presidente da Câmara 
Municipal de Campos Altos . agradecendo o empenho desta Casa pela 
instalação de comarca nesse município . (-Anexe-se ao Projeto de Lei 
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complementar no 17/99 ) . 

Da Sra . Valquíria Rodrigues Cardoso , Presidente da 
Câmara Municipal de Varzelândia , com unicando a perda de mandato 
do Vereador Rui Barbosa de Oliveira , por decisão dessa Casa 
Legislativa 

Dos Srs . Ayrton Maia , Auditor-Geral do Estado, e Celso 
Castilho de Souza, Secretário Adjunto de Meio Ambiente , 
agradecendo o convite para o Seminário Legislativo "Dez Anos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente - Avanços , Desafios e 
Perspectivas". 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais , Presidente da CEMIG, 
encaminhando, em atenção ao Requerimento n° 1.532/2000, do 
Deputado Miguel Martini , quadro com informações a respeito do 
pessoal contratado em 1999. 

Do Sr. Ricardo Felipe Ferraz Westin , Diretor Hospitalar do 
Sanatório Santa Fé, encaminhando cópia do relatório final d<? 
seminário sobre a regionalização do mencionado sanatório. (- A 
Comissão de Saúde.) 

Da Sra. Moema Guaraciaba Gomes Pereira , Procuradora-
Chefe da Defensoria Pública do Estado, e do Sr. Celso Castilho de 
Souza, Secretário Adjunto de Meio Ambiente , agradecendo o convite 
para o Debate Público Obras Públicas: Perspectivas . de 
Desenvolvimento com Geração de Emprego e Renda em M1nas 
Gerais . 

Da Sra . Moema Guaraciaba Gomes Pereira , Procuradora-
Chefe da Defensoria Pública do Estado, agradecendo o convite para a 
reunião especial em homenagem aos 88 anos do IPSEMG 

Do Sr. André Estêvão Ubaldino Pereira, Promotor de 
Justiça da Comarca de Belo Horizonte, encaminhando documentos de 
interesse da CP/ do Narcotráfico (-À CP/ do Narcotráfico ) 

Da Sra . Cláudia Versiani Nogueira , Diretora de Secretaria 
da 27a Vara do Trabalho de Belo Horizonte, encaminhando cópias de 
documentos relativos a processo contra o Bingo Alterosa Diversões e 
Comércio Ltda . 

Da Sra Maria Cesarina Noronha Magalhães, Assessora-
Chefe de Comunicação da Fundação João Pinheiro , agradecendo, em 
nome do Sr. Eduardo Suplicy , Senador, a acolhida em Belo Horizonte 
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por ocasião do V Seminário de Cooperativas de Trabalho . (-
Distribuídos à Comissão do Trabalho .) 

. Da Sra . Maria lida de Carvalho , Supervisara Pedagógica 
do Instituto de Educação de Minas Gerais, encaminhando o 
documento,"Reestruturação Efetiva do Instituto de Educação de Minas 
Gerais". (-A Comissão de Educação.) 

. . . Do Sr. Fábio Pereira da Silva , Presidente da Associação 
Comun1tana do Chonim de Cima - ACOCCI - pedindo o empenho da 
Casa na realização das obras de asfaltamento de trecho da BR-451 
conforme solicitado no Requerimento n° 1. 734/2000, da Comissão d~ 
Transporte. 

Do Sr. Armando Costa , Presidente Regional do PMDB, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem aos 
50 anos da LBV. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, 

ag radecendo o convite para o debate público sobre cooperativas de 
trabalho . 

Dos Srs. Arlindo Porto, Senador; Flávio Menicucci , Diretor-
Gera l do DER-MG; e Marcelo Araújo Rodrigues , Diretor dos Correios 
de Minas Gerais , agradecendo o convite para a reunião especial em 
comemoração dos 30 anos de criação do Sindicato dos Médicos. 

Da Deputada Maria do Carmo Lara, Deputada Federal , 
agradecendo o convite para participar d~ evento nesta Casa . 

Do Sr. Stefan Bogdan Salej , Presidente da FIEMG, 
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração dos 
50 anos da Legião da Boa Vontade - LBV. 

Do Sr. Geraldo Barbosa Leão Júnior, do Município de 
Campos Altos , agradecendo a aprovação, no 1 o turno, do projeto de 
lei que trata da criação de comarcas. 

CARTÕES 
Do Sr. Murílio de Avellar Hingel , Secretário da Educação, 

e Lucy Maria Brandão, Chefe de Gabinete do Secretário da Educação, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem a 
Dom João de Rezende Costa 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel , Secretário da Educação, 
agradecendo o convite para a formatura da primeira turma do Curso 
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de Especialização em Poder Legislativo. 

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira , Secretário da 
Saúde , agradecendo o convite para a reunião especial em 
homenagem ao Sindicato dos Médicos 

Do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de Esportes , 
agradecendo o convite para a solenidade em que o Deputado Sávio 
Souza Cruz recebeu o Diploma de Honra ao Mérito . 

Do Sr. Luís Márcio Vianna , Secretário de Minas e Energia , 
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração aos 
50 anos de existência da Legião da Boa Vontade - LBV. 

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira , Secretário da 
Saúde, agradecendo o convite para a reunião especial em 
homenagem à Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher. 

Dos Srs. Waldemar Araújo , Presidente da FETRAM , e 
Elena Maria de Oliveira Alves , Diretora da 40a SRE, de Uberlândia , 
agradecendo o convite para o Seminário Legislativo Dez Anos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente . 

Do Sr. Marco Antônio Guimarães Monteiro , Presidente da 
Rádio Inconfidência, agradecendo o convite para o debate público 
sobre obras públicas: perspectivas de desenvolvimento com geração 
de emprego e renda. 

Do Sr. Celso Castilho de Souza , Secretário Adjunto de 
Meio Ambiente , agradecendo o convite para a reunião especial em 
comemoração do centenário de nascimento do Desembargador 
Afonso Teixeira Lages. 

Do Sr. Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e 
Obras Públicas , agradecendo o convite para o debate público sobre 
cooperativas de trabalho . 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.301/2000 
Declara de utilidade pública a Fraternidade Espírita de 
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Abre-Campo, com sede no Município de Abre-Cam po 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta : 
Art . 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fra tern idade 

Espírita de Abre-Campo, com sede no Município de Abre-Campo 
Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 3° - Revogam-se as disposições em contrário 
Sala de Reuniões , novembro de 2000. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A Fraternidade Espírita de Abre-Campo tem 

como finalidade desenvolver atividades beneficentes , religiosas e 
filantrópicas , promovendo a prática de caridade cristã , principalmente 
através de obras assistenciais e de promoção humana. Ademais , além 
de adotar diretrizes e instruções da União Espírita Mineira , a entidade 
oferece amparos espiritual e material a quem a procura . 

Diante disso, entendemos que a entidade merece o título 
declaratório de utilidade pública 

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

PROJETO DE LEI N° 1.302/2000 
Fica assegurado aos portadores de deficiência visual , no 

território do Estado, o direito ao acesso a informações escritas em 
re levo pelo sistema braille . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta : 

Art . 1 o - Fica assegurado aos portadores de deficiência 
visual , no território do Estado, o direito a terem colocadas a sua 
disposição as seguintes informações e~critas em relevo pelo sistema 
de escrita bra ille : 

I manuais de instruções simplificados sobre o 
funcionamento de máquinas e equipamentos eletrodomésticos ; 

11 - identificação eficaz das teclas de função de aparelhos 
eletrodomésticos; 

111 - identificação do nome comercial nas embalagens de 
medicamentos e de produtos considerados tóxicos, independente do 
grau de toxidade; 
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IV - identificação das teclas de acionamento de 
elevadores prediais; 
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V - identificação do número do andar nas áreas internas 

de prédios de acesso público . 
§ 1° - Quando solicitado pelo comprador, a empresa 

responsável pela venda do produto terá o prazo máximo de quinze 
dias para providenciar o fornecimento gratuito dos itens constantes 
nos incisos I e li do art. 1 o 

§ 2° - O prazo para o consumidor efetivar a referida 
sol icitação é de até trinta dias da data de compra do produto. 

Art . 2° - O não-cumprimento do disposto nesta lei implicará 
a apl icação de pena de multa no valor de 200 (duzentas) UFIRs. 

Art . 3° -As empresas terão o prazo de cento e oitenta dias 
para adaptar-se ao disposto nesta lei . 

Art . 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 5° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões , 27 de novembro de 2000. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: Em 1999 comemoraram os 190 anos do 

nascimento do francês Louis Braille, cego e criador de um sistema de 
escrita que foi especialmente desenvolvido para pessoas cegas, a 
anagliptografia , que consiste de um conjunto de caracteres 
codificados e impressos em relevo , permitindo a leitura por meio do 
toq ue dos dedos das mãos, pelo tato . 

Esse sistema constituiu-se num enorme avanço para 
promover a integração de pessoas cegas com a cultura escrita , 
dando-lhes autonomia para ler e escrever por meio desse novo 
código , que se consagrou internacionalmente 

O Estado de Minas Gerais possui um grande número de 
pessoas portadoras de deficiência visua l, sendo JU Sto, portanto, que a 
legislação atenda às necessidades especí ficas dessa parcela da 
população Esse projeto de lei trata não só de algumas dificuldades 
cotidianas dos cegos, mas também de outras que envolvem a própria 
saúde e a segurança física dessas pessoas , como por exemplo o 
problema da identificação de medicamentos e produtos tóxicos e do 
manuseio de eletrodomésticos . 

Essa medida deve ser vista como uma melhoria no 
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atendimento às pessoas com necessidades especiais e a aprovação 
deste proje!o de lei ~ertamente será um passo importante para a 
populanzaçao da escnta em braille no Estado, além de colaborar para 
o resgate da cidadania dos portadores de deficiência visual. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 303/2000 
Acrescenta dispositivo à Lei n° 9. 760, de 20/4/89 alterada 

pela Lei n° 10.419, de 16/1/91 . , 

decreta : 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

Art. 1° - Acrescente-se ao art . 1° da Lei n° 9. 760, de 
20/4/89 , com a redação dada pela Lei n° 10.419, de 16/1/91 o 
seguinte parágrafo: ' 

'Art . 1°- . ...... .......... . . ... .... ... .. .. . 
§ .... - Fica concedido passe livre ao usuário do transporte 

coletivo intermunicipal do Estado no dia 1° de maio, Dia do Trabalho .". 
Art . 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2000. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: Esta proposição tem como objetivo estender 

o benefício do passe livre, previsto na Lei n° 9. 760 de 20/4/89 
alterada pela Lei n° 10.419, de 16/1/91, hoje reservado aos deficiente~ 
físicos e visuais e aos maiores de 65 anos , a todos os usuários do 
transporte coletivo intermunicipal do Estado, que dele se utilizarem no 
dia 1° de maio, Dia do Trabalho. 

Entendemos ser a medida ora proposta de elevado 
alcance social e de inteira justiça , beneficiando todos os usuários na 
data destacada, permitindo-lhes o ingresso em veículo de transporte 
coletivo intermunicipal. Conto com o apoio dos nobres parlamentares 
à aprovação deste projeto de lei . 

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

PROJETO DE LEI N° 1 304/2000 
c 
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Institui o Programa de Acompanhamento, 

Aconselhamento Genético Preventivo e Assistência Médica Integral 
aos Pacientes Acometidos de Ceratocone e dá outras providências . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta : 

Art. 1 o - Fica instituído o Programa de Acompanhamento, 
Aconselhamento Genético Preventivo e Assistência Médica Integral 
aos Pacientes Acometidos de Ceratocone , com o objetivo de controlar 
a propagação da síndrome por meio do aconselhamento e da 
assistência aos seus portadores. 

Art . 2°- O Programa instituído no art . 1° assegurará: 
I - exame de diagnóstico de topografia corneana , nas 

redes hospitalares e ambulatoriais estaduais conveniadas , públicas e 
privadas, como parte dos procedimentos técnicos de atendimento e 
assistência aos pacientes com idade a partir de 6 anos; 

11 - cobertura completa dos procedimentos cirúrgicos de 
ceratoplastia e transplante de córnea, a ser definido por especialistas, 
a todos os portadores da síndrome, para deter o avanço do 
ceratocone , visando à prevenção de agravos médicos ; 

111 - fornecimento de lentes de contato para tratamento da 
síndrome, que, na sua fase inicial , se apresenta como astigmatismo 
irregular; 

IV - aconselhamento genético, baseado em informações 
técnicas e exames oftalmológicos , aos parcei ros e às parceiras dos 
portadores da síndrome com maior probabilidade de risco desse tipo 
de desordem ocular; 

V - informação e orientação sobre os riscos e os agravos 
que podem ser ocasionados pelo ceratocone ; 

VI estudo de técn ica de terapia genéti ca e 
desenvolvimento de novas lentes para impedir o aparecimento e o 
avanço desta patologia . 

Art . 3° - O Programa ora instituído implementará ações 
educativas de prevenção , de caráter eventua l e permanente , que 
incluirão: 

I - campanhas educativas de massa; 
li - elaboração de cadernos técn icos para profissionais da 

rede pública estadual de saúde e de educação ; 

~----------------------------------------~ 
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111 - elaboração de cartilhas e folhetos informativos para 

a população; 
IV - campanhas específicas para os pacientes e 

poriadores das si ndromes relacionadas no § 1 o do art 4° desta lei e 
para adolescentes ; 

V - promoção de seminários , cursos e treinamentos . com 
vistas á capacitação de profissionais de saúde . clínicos gerais e 
oftalmologistas 

Art . 4° - Será desenvolvido sistema de informação para 
subsidiar as atividades do serviço de controle de patologras da rede 
pública de saúde 

§ 1° - O banco de dados do sistema de informação de que 
trata este artigo incluirá o quesito de ident ifi cação do paciente 
acometido de ceratocone que seja portador de síndromes genéticas 
como as síndromes de Down, de Turner, de Ehlers-Danlos, de Marfan , 
pessoas alérgicas e portadoras de "osteogenesis imperfecta" e 
prolapso da válvula mitral , nas quais a patologia se manifesta com 
maior freqüência , visando a possibilitar a identificação e o 
acompanhamento dos pacientes 

§ 2° - O sistema de informação a que se refere este artigo 
destina-se a: 

I - orientar o aconselhamento genético nos exames 
oftalmológicos e programas de assistência às crianças portadoras do 
ceratocone ; 

11 - esclarecer a população sobre a possibi lidade do 
desenvolvimento da patologia ; 

111 - organizar e orientar pesquisas sobre o ceratocone , 
visando à prevenção e ao tratamento da patologia ; 

IV - atrair recursos e investimentos para o tratamento da 
síndrome. 

Art . 5° - Os estabelecimentos hospitalares das redes 
pública e privada e os demais serviços de saúde que realizem exame 
de diagnóstico de topografia corneana encaminharão ao órgão 
controlador da saúde pública os dados relativos aos casos de 
ceratocone diagnosticados 

Art . 6° - O poder público promoverá intercâmbio e 
convê nios com universidades, hospita i-::: '··~ iv ersitàrios , institutos e 
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clínicas oftalmológicas , visando ao desenvolvimento de pesquisas 
sobre o tema . 
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Art . 7° - O Programa será implantado e administrado por 
comissão constituída de representante das Secretarias de Estado da 
Saúde e da Educação e de representante de entidades da sociedade 
civil organizada , que trabalham no combate e na prevenção da 
síndrome , sob a supervisão da Fundação Mineira de Saúde da Visão -
FUNVISÃO 

Art . 8° - São recursos do Programa: 
I - dotações orçamentárias ; 
11 -convênios com entidades nacionais e internacionais ; 
111- doações . 
Art . 9° - O Poder Executivo regulará esta lei no prazo de 

noventa dias contados da data de sua publicação . 
Art . 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões , 27 de novembro de 2000. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: "O ceratocone é uma desordem ocular não 

inflamatória que afeta a forma da córnea , provocando a percepção de 
imagens distorcidas. Acomete 5 pessoas em cada grupo de 10.000 
pessoas , manifestando-se entre os 15 e os 40 anos de idade. 

A córnea é uma estrutura transparente que reveste a parte 
anterior do olho , composta por cinco camadas : o epitélio, a membrana 
de Bowman , o estroma, a membrana de Descenet e o endotélio 

O principal defeito que causa o ceratocone é justamente 
um adelgaçamento da córnea na sua porção mais central (o eixo 
visual) , que causa um defeito em sua forma (o cone) , causando 
distorções (astigmatismo) na imagem percebida pela parte sensitiva 
do olho , a retina . 

A evolução do ceratocone é muito mais freqüente em 
determinadas pessoas , como as portadoras de sindromes genéticas 
como as síndromes de Down , de Turner, de Ehlers-Danlos , de Marfan, 
as pessoas alérgicas e as portadoras de doenças como a 
"osteogenesis imperfecta" e prolapso da válvula mitral. 

Na sua fase inicial , o ceratocone apresenta-se como um 
astigmatismo irregular, levando o paciente a trocar o grau de 
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astigmatismo com muita freqüência . O diagnóstico definitivo de 
ceratocone é feito com base nas características clínicas e com 
exames objetivos como a topografia corneana , exame que mostra em 
imagem o formato preciso da córnea. 

O tratamento do ceratocone é feito para proporcionar ao 
paciente uma boa visão e, para tanto, utilizam-se óculos em um 
primeiro momento, a fim de corrigir o astigmatismo No entanto, nos 
últimos anos a indústria vem desenvolvendo novos matena1s que 
permitiram a confecção de lentes de contato mais confortáveis e com 
maior poder de correção do astigmatismo. 

Apesar desses avanços, alguns pacientes precisam de 
procedimentos , cirúrgicos para deter o avanço do ceratocone , sendo 
necessária a realização de ceratoplastia (modificação no formato da 
córnea) e em casos mais avançados o transplante de córnea" (Dr. 
Mauro Chies e Dr. Leôncio de Souza Queiroz Neto - Instituto Penido 
Burnier - Universidade Estadual de Campinas - Núcleo de Informática 
Biomédica). 

Tendo em vista que o ceratocone é desordem herdada 
geneticamente que não tem cura , a melhor forma de combater seu 
avanço é a prevenção. Se adotados os cuidados básicos e o controle 
efetivo pelo Estado, esse tipo de desordem pode ser reduzido_ e 
podem ser amenizados os seus efeitos, daí a presente propo~1ç~o , 
que tem por objetivo fundamental a criação de um programa publico 
preventivo que detecte a síndrome já no seu início , aconselhando e 
prestando assistência aos portadores de ceratocone , possibilitando-
lhes conforto e qualidade de vida antes impensável , sendo grande o 
arsenal disponível para o combate da patul u~=pa . 

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação da 
matéria . 

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

PROJETO DE LEI N° 1.305/2000 
Estabelece a proibição de implantação de aterro sanitário 

em áreas próximas de residências , cursos hídricos e mananciais . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta : 
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Art. 1° - Fica proibida a implantação de aterros sanitários 

em áreas próximas a residências , cursos hídricos e mananciais. 
Art. 2° - A distância compreendida entre o aterro a ser 

construído e essas áreas de preservação deverá ser fixada por 
balizados estudos técnicos, precedida por Relatório de Impacto 
Ambiental-RIMA -, fornecido pelo órgão competente, a Fundação 
Estadual de Meio Ambiente-FEAM. 

Art . 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 4°- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões , 27 de novembro de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: Na atualidade, é preciso entender que o lixo 

não constitui apenas um problema técnico de recolhimento , mas um 
problema socioambiental. Conforme a maneira como o lixo é 
depositado, pode constituir-se em grande ameaça à saúde da 
população e degradar o meio ambiente. Como não existe coleta 
seletiva do lixo na maioria dos municípios, os aterros sanitários , que, 
em sua grande maioria , não estão corretamente implantados e estão 
instalados em locais impróprios, recebem muitos produtos tóxicos, 
como os derivados de petróleo, res íduos industriais, tintas, óleos, 
pilhas , baterias e outros que emitem substâncias nocivas, como o 
chorume, que polui o solo em sua volta , o lençol freático , os rios e os 
córregos, além de emitir gases, que contribuem para o efeito estufa. 

Portanto, aterros sanitários devem ser instalados em locais 
distantes das áreas habitadas e dos mananciais hídricos , para que 
sejam evitadas a proliferação de doenças e tragédias ambientais, 
como o conhecido acidente radioativo com o césio 157, em Goiânia . 

Devido à importância da matéria , acreditamos que este 
projeto pode contribuir para amenizar o grande problema ambiental 
existente em nosso Estado e no País . 

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

PROJETO DE LEI No 1.306/2000 
Prevê a realização da Semana de Conservação Escolar no 

ca lendário da Secretaria de Estado da Educação e dá outras 
providências . 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: . d Estado da Educação deverá Art 1 o _ A Secreta na e - E 1 

P
rever anual~ente . a realização da Semana de Conservaçao sco ar 

' 1 . tos da rede of1c1al de ens1no . 
em todos os estabe eclmen t d "caput" deste artigo , as 

§ 1 o _ Durante a semana tra a a no _ 
.. d d elativas à manutençao e 

escolas ?e_verão realiz~r . at~v~c~la~s c~ntando , para tanto , com a 
reconst1tU1çao do patnmonlo 
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' te matriculados, professores , 

participação dos . alunos regu armen 
funcionários e familiares . . 

§ 2° Os d1as 
supramencionado serão tratados 

que atenderão ao programa 
como dias letivos , de freqüência 

obrigatória . 1 ·tara- o ainda a colaboração § 3o _ As escoas ace1 , , 

d ·dade apoio técnico e recursos . 
voluntária a comunl ' d , omover durante o ano letivo , 

Art 2° _ A escola evera pr · d · . . moção da Semana e 
eventos para angariar matenals para pro 

Conservação Escolar. d Conservação Escolar será realizada 
Art 3° - A Semana e . 

. to oficial do quarto bimestre do ano letiVO. 
antes do enAc~;r~~~~evogam-se as disposições em contrário . . -

· · d ta de sua publ1caçao . Art . 5o - Esta lei entra em VIgor na a 
Sala das Reuniões , de de 2000 . 
Márcio Cunha , . E t d de Mina~ 
Justificação: ? ~atri:~t~~o eds~~~~s~~aç~~. ~ Secretarif 

Gerais enc~ntra_-se em pessi~Ot .b ir recursos para todas as escola~ 
da Educaçao nao consegue IS n ut Na Semana de Conservaçã~ 
que necessitam de reformas u~gen eezs~s de calhas , desentupimentot 
Escolar, os pequenos reparos , ~~p a escola na parte física e fi 
etc serão executadtodso, d;da~~~n e oeducacional (higiene e bem-estar~ , 
comunidade , no sen I . _ ! 

não se esquecendo _o aspecto de mte~i~~~~· nobres pares desta Ca~a 
Desde Ja conto com o ap : 

para aprovarmos este projeto de lei. t às Comissões de Justiça e ~e 
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REQUERIMENTOS 

N° 1. 770/2000, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
pleiteando seja solicitado à COPASA-MG que envie cópia dos 
balancetes analítico e sintético relativos aos meses de dezembro de 
1999 e setembro de 2000; e informação relativa à composição do 
saldo da subconta "Convênios" em 31/12/99 . 

N° 1.771 /2000, do Deputado Amilcar Martins, pleiteando 
sejam solicitadas ao Secretário da Casa Civil informações sobre 
matéria publicitária do Governo do Estado. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia .) 

N° 1. 772/2000, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Centro 
Cultural Pró-Música pela conquista do Prêmio Rodrigo Mello Franco 
de Andrade . (- À Comissão de Educação ) 

N° 1.773/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, pleiteando 
seja solicitado aos Secretários da Justiça e da Segurança Pública que 
informem por que ainda não foi encaminhado a esta Casa o plano 
estratégico para transferência da admin istração das cadeias e 
presídios para a Secretaria da Justiça . (-À Mesa da Assembléia .) 

N° 1.774/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando seja encaminhada ao Comandante Geral da PMMG, para 
as providências legais cabíveis , a denúncia contra a precariedade da 
Polícia Militar no Município de Ouro Branco, apresentada pela 
Associação Comercial e Empresarial de Ouro Branco. 

N° 1.775/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Justiça , com vistas a 
que seja providenciada a soltura do Sr. Leandro Rodrigo Rodrigues , 
em virtude de já ter cumprido a pena . 

N° 1 776/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 
so licitando sej a formu lado apelo ao Secretário de Justiça com vistas a 
que seja providenciada a transferência do preso Leandro de Brito 
Assunção . da Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior, no Município 
de Unai . para uma penitenciá ria próxi ma da residência da família . 

N° 1 777/2000 , da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública 
com vis tas a que se investigue denúncia de maus-tratos que vem 
sofrendo o Sr. José Carlos de Deus , preso na Delegacia de Furtos e 
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Rou bos de Sete Lagoas 

N° 1.778/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando seja encaminhado ofício ao Secretário de Justiça com 
vistas a que se examine pedido de transferência do preso Joselito 
Marcelo Franco de penitenciária no Norte de Minas para a PAM em 
Ribeirão das Neves. 

N° 1.779/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública 
com vistas a que tome as providências cabíveis em relação a 
denúncia apresentada por Efigênia Rosa da Silva Neves. 

N° 1.780/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando seja formulado apelo à Secretária da Justiça com vistas à 
transferência de Cleiton da Silva Santos para outro estabelecimento 
prisional. 

N° 1.781/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando seja formulado apelo ao Superintendente do INSS com 
vistas ao pagamento de auxílio de reclusão a Euler Daliro Cesário 
Filho, preso no Município de Unaí . (- Distribuídos à Comissão de 
Direitos Humanos ) 

N° 1. 782/2000, da Comissão de Direitos Humanos 
solicitando seja formulado apelo ao Superintendente de Vigilânci~ 
Sanitária do Estado com vistas a que tome as providências cabíveis 
em relação a denúncia contra a Clínica Contorno Corporal Ltda . (- À 
Mesa da Assembléia .) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da 
Comissão de Di reitos Humanos e do Deputado Dinis Pinheiro . 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das 

Comissões de Saúde, do Trabalho e de Meio Ambiente e dos 
Deputados Dinis Pinheiro e Alencar da Silveira Júnior. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra , o Deputado Sebastião 

Costa . 
O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, Srs 

Deputados , componentes da Mesa, parlamentares , imprensa, 
te lespectadores da TV Assembléia , minha vinda a esta tribuna tem 
dois objetivos distintos , sendo o primeiro o de esclarecer que eu e 
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alguns parlamentares preferimos , durante este ano , não nos 
preocupar tanto com o aspecto estatístico dos projetos apresentados, 
mas, sim, com o limite, com a competência que o Poder tem para se 
expressar sem ferir a autonomia dos outros Poderes. 

Apresentamos um número reduzido de projetos de lei , 
uma vez que já existem muitas leis , sendo várias delas de difícil ou 
quase impossível aplicação . Por essa razão, em muitos casos , optei 
pelo caminho mais curto : o requerimento , que respeita a autonomia do 
outro Poder, sem, contudo , deixar de externar a nossa preocupação e 
compromisso com seu assunto. 

Trago dois requerimentos , que serão encaminhados à 
Mesa Diretora dos trabalhos , para que, após sua aprovação no 
Plenário , sejam encaminhados às autoridades federais: um , a fim de 
regulamentar a Constituição Federal , e o outro, para despertar, no 
Ministério da Educação, a atenção para um assunto de grande 
interesse da comunidade escolar. 

O primeiro deles versa sobre a regulamentação de um 
artigo da Constituição Federal que estabelece a relação entre cidadão 
e pátria referente às pessoas brasileiras nascidas fora do território 
brasileiro. 

- Lê requerimento em que solicita seja enviado ao 
Presidente do Congresso Nacional ofício pedindo a alteração do inciso 
I da al ínea "c" do art. 12 da Constituição Federal , pelo qual , após 
junho de 1994 , são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai 
brasileiro , ou de mãe brasileira , desde que venham a residir na 
Repúbl ica Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo , pela 
nacional idade brasile ira . 

A justificativa que acompanha esse requerimento traz 
exemplos de brasileiros ilustres da atualidade que, se tivessem 
nascido depois de 1994, estariam automaticamente - não estando, 
como não estavam à época , residindo no Brasil - excluídos da 
condição de brasileiros . 

Esse requerimento tem uma longa justificativa e, como 
meu tempo não é elástico , prefiro deixá-lo aqui, para que os 
parlamentares possam ler sua justificativa e auferir a importância da 
matéria , a partir do momento em que o Congresso Nacional se ativer 
ao pequeno detalhe de se obrigar o cidadão a optar estando em 
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território brasileiro . 

O outro requerimento é dirigido ao Ministro da Educação 
Registro minha admiração pela instituição do exame nac1onal" de 
cursos de graduação. 

Ele é muito importante e necessário. porque va loriza e 
desperta no aluno a consciência do aprend izado Todavia. estamos 
apelando ao Ministro , enaltecendo a sua inic iativa . para que esse 
exame seja realizado durante o curso , e não no f1nal dele , a fim de 
que o aluno, caso não obtenha um resultado satisfatório , tenha tempo 
para melhorá-lo . Assim sendo, o nosso requerimento é para que seja 
feita ao Ministro da Educação solicitação de providências quanto à 
alteração da data de realização do exame nacional de cursos de 
graduação. Pedimos também seja solicitado o comparecimento de um 
representante do Ministério da Educação na Comissão de Educação 
desta Casa , uma exposição detalhada sobre o processo de avaliação 
dos cursos e das instituições do ensino superior. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, da maneira como vem 
sendo aplicado o conhecido provão , os verdadeiros punidos estão 
sendo os alunos, seus pais e a comunidade escolar, uma vez que as 
instituições de ensino, sendo avaliadas no final de cada curso 
negativamente, não dispõem de tempo para fazer uma correção. 
Portanto, apelamos ao Ministro para que haja o provão , mas que seja 
aplicado durante o curso , e não após sua conclusão . Talvez fosse 
conveniente que, a exemplo do que a EMBRATUR fez no passado 
relativamente ao setor hoteleiro , se estabelecesse uma graduação e 
uma classificação para as escolas , de acordo com seu desempenho . 
Assim sendo, no futuro , quando o pai encaminhar seu filho a uma 
escola , estará optando consciente de que sua classificação representa 
o que, de fato , o momento educacional está a exigir. 

Ass im , Sr. Presidente e Srs. Deputados , coloco-me à 
disposição de qualquer pessoa , de qualquer parlamentar e até mesmo 
da imprensa para esclarecer o porquê de cada um desses 
requerimentos . A nossa Assembléia Legislativa pode , despertada em 
um momento como este , encaminhar um pedido às autoridades 
federais e estaduais ou a qualquer órgão, em forma de requerimento , 
porque isso não configura intromissão de um Poder em outro, nem 
tampouco atropela a autonomia do ente federado. Não podemos 
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permitir que essas anomalias continuem acontecendo e que 
permaneçam por um longo tempo, como no caso do primeiro 
requerimento a que me referi . Talvez permaneçam, porque ficam 
preocupados com o texto legal , sem se preocupar com as 
conseqüências dele advindas. Na lei, o mais importante não são as 
letras, mas sim o espírito que deve norteá-la para proporcionar o 
equilíbrio . 

Passo às mãos de V. Exa. os dois requerimentos para 
que , uma vez dado conhecimento a esta Casa de seu inteiro teor e de 
sua justificativa , possamos oficiar ao Presidente do Congresso 
Nacional e ao Ministro da Educação, para que essas duas 
providências sejam tomadas e sejam corrigidas essas duas 
anomalias , que têm trazido conseqüências desagradáveis para tantos 
brasileiros e mineiros, sobretudo para a população estudantil , que, ao 
concluir o curso, espera um futuro promissor, e não uma decepção. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra , o Deputado Bené 

Guedes. 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, presentes nas galerias, amigos da imprensa, registro , com 
muita alegria , a visita que fizemos, na semana passada , à cidade de 
Estrela Dalva , localizada na Zona da Mata. É uma cidade acolhedora, 
pequena apenas no tamanho, mas grande pela generosidade do seu 
povo, que, naquele final de semana, viu ser instalada na Escola 
Estadual José Bittencourt uma sala de informática. Mais alegre ficou a 
cidade, porque recebeu a visita do Secretário da Educação, Prof. 
Murílio Hmgel , que , com a sua fidalguia , com a sua fo rma tranqüila de 
ser e com a sua competência , é uma das melhores figuras que 
conhecemos dentro da política mineira . Marcou um dos momentos 
mais importantes de Estrela Dalva , ao dotar aquela escola - a pedido 
nosso - de equipamentos modernos , dando co ndição para que os 
al unos conheçam o mercado da informática , a modernidade. Foi um 
fato extremamente positivo . 

A professora e Diretora, Terezinha Costa , está de 
parabéns Quero, de público , enaltecer o seu trabalho em favor 
daquela comunidade escolar. A presença , em Estrela Dalva , dos 
integrantes do Conservatório de Música Lia Salgado e da APAE , de 
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Leopoldina , valorizaram aquele acontecimento . O Secretário , além 
de atender a um pedido deste Deputado, enalteceu o nosso trabalho , 
dizendo que atenderia a outra reivindicação que fizemos a reforma do 
prédio do Conservatório Lia Salgado, de Leopoldina Esse 
conservatório , de grande tradição, que leva o nome da esposa do 
nosso Ministro da Educação Clóvis Salgado, tem mais de mil alunos e 
está instalado em condições precárias . Os professores e alunos 
sofrem com as dificuldades próprias do local que precisa de 
melhoramentos consideráveis . No entanto , para alegria nossa, 
tomamos conhecimento do comentário feito em Estrela Dalva pelo 
Secretário Murílio Hingel , dizendo que atenderia à nossa solicitação 
referente àquele conservatório. 

Nesta semana confirmou-se um período de grandes 
dificuldades para os Deputados. As conquistas dos nossos objetivo 
estão dificultadas pela própria condição orçamentária do Governo. 
Portanto, recebi com muita alegria a notícia de que o Secretário 
Murílio Hingel liberará para o nosso Conservatório a verba de 
R$11 0.000 ,00. 

Essa verba , já colocada à disposição do Conservatório, 
mostra a sensibilidade do Secretário , o gesto amigo, o gesto do 
político que respeita e procura atender os parlamentares. Só o fato de 
viajar ao nosso interior, dizer aonde está indo e convidar aqueles que 
têm representação política para participar mostra o respeito que tem 
pelo parlamentar. Isso é um exemplo. Isso não é comum. Por isso, 
ven ho a esta tribuna dizer que Leopoldina está , mais uma vez, 
agradecida ao Secretário Murílio Hingel. A ele, que, já em outras 
oportunidades , foi carinhoso para com a nossa cidade. Na época em 
que foi Ministro , aconteceu lá a instalação de um CAIC, uma grande 
obra . Ele teve a vontade política de atender a nossa cidade , de 
atender as nossas autoridades . Mais uma vez , esse seu gesto de 
ajudar Leopoldina , de prestigiar o Deputado que sempre está aqui 
reivindicando , buscando melhoramentos para a nossa cidade , 
representa muito para nós. Representa muito pelo que va i dar de 
melhores condições a cerca de 1.000 alunos, aos professores, à 
Diretora do Conservatório, Profl Maria Célia , que também sempre 
reivindicou , juntamente com os corpos docente e discente , esses 
melhoramentos . Temos de valorizar esse gesto nesta hora e lembrar 
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que ficamos extremamente contentes. Esse registro engloba todo o 
povo de Leopoldina , que comemora mais essa conquista. 

Quero dizer também que estou solidário com o nosso 
companheiro Deputado Cristiano Canêdo na questão que envolve 
Muriaé, quanto à retirada de uma agência da Receita Federal daquela 
cidade. 

Meu caro amigo Deputado Cristiano Canêdo , líder maior 
daquela cidade , Deputado majoritário, tenho a honra de disputar 
alguns votos lá , de trabalhar junto com S. Exa. por Muriaé. Recebi um 
"fax" do Prefeito Carlos Fernando, razão pela qual uso da tribuna 
neste instante, para dizer que estarei junto com V Exa. no que for 
preciso , para que possamos reivindicar um novo estudo da Receita 
Federal com relação a essa agência . Muriaé, por se tratar de cidade 
importantíssima no contexto político-social-econômico de Minas, por 
se tratar de uma cidade que já deu um Governador para Minas Gerais 
- que foi o Dr. Pio Canedo -, por ter um parlamentar da expressão de 
Cristiano Canêdo e ter hoje as suas autoridades todas envolvidas 
nesse processo, precisa que a agência volte para lá , porque o prejuízo 
é muito . 

O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte) Sr. 
Presidente, caro Deputado Bené Guedes, o fechamento do escritório 
da Receita Federal em Muriaé, fato que aconteceu também em 
algumas outras cidades de Minas (cerca de 20 escritórios regionais 
foram fechados), foi motivo de discussão neste Plenário, inclusive 
para constituição de uma comissão especial aqui da Assembléia . Já 
foram escolhidos os Deputados que irão discutir junto à Receita os 
critérios adotados para seleção dos municípios e pedir uma revisão 
dessa escolha . 

A escolha desses municípios foi feita diretamente pela 
Receita Federal , em Brasília , sem participação de órgãos 
representativos de classe e sem consulta à classe política , a Prefeitos 
e Governo. Portanto , foi feita de uma forma que irá prejudicar algumas 
cidades, no caso específico, Muriaé, que faz parte da nossa reg ião 

Então, volto a me dirigir ao Presidente e à Mesa da 
Assembléia , para que seja agilizada a reunião e o trabalho dessa 
comissão especial e dos Deputados que a compõem, porque a 
previsão para o fechamento dessas agências é o últ imo dia do ano , 31 
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nesses municípios , incluindo Muriaé, as agências estarão fechadas . 
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Portanto , Sr. Presidente e membros da Mesa, peço aos 
Deputados que compõem essa comissão que façam o trabalho com 
uma certa urgência , para que a nossa cidade de Muriaé, que tem 
cerca de 100 mil habitantes . que tem importância geográfica e 
econômica e onde moram. considerando sua microrregião mais de 
300 mi l habitantes , não fique sem essa agência . 

A sua participação e a dos membros da comissão nessa 
IL ; ~3 é necessária para que. ainda neste ano e rapidamente . com 
certeza . seja resolvida essa questão da agência da Receita em 
Muriaé, beneficiando toda aquela região . Muito obrigado pelo aparte . 

O Deputado Bené Guedes - Agradeço as palavras de V 
Exa , que valorizam o nosso pronunciamento . 

Quero reiterar, embora não pertença a essa comissão , a 
minha permanente solidariedade a V. Exa. e a Muriaé. Comunicarei à 
Receita Federal essa nossa preocupação e pedirei que seja revista 
essa decisão. de forma que Muriaé possa receber de volta sua 
agência . 

Aproveitando o momento, quero ainda _agradecer 
publicamente ao Diretor do DNER em Minas, Dr José Elcio , pela 
atenção que vem dispensando à BR-267 , rodovia que liga Leopoldina 
a Caxambu, passando por Juiz de Fora . Por intermédio de nossa ação 
e da de outros parlamentares no passado , já estamos sendo 
atendidos por aquela autoridade , pois temos visto vários engenheiros 
percorrendo trechos e fazendo levantamentos . Temos a certeza 
absoluta de que , no ano que vem , haverá obras na BR-267 , mesmo 
porque é uma rodovia que está precisando de melhoramentos 
urgentemente. porquanto hoje pode ser considerada a rodovia da 
morte na Zona da Mata. 

Essa rodovia possui um fluxo de mais ou menos 3 mil 
veícu los por dia e muitos acidentes com vítimas fatais ou em que os 
carros , caminhões e ônibus são prejudicados pelo asfal to danificado 
Seu asfaltamento está altamente deficiente , e a presença do DNER 
cuidando dessa questão é de fundamental importância . Agora , com a 
sensibilidade do Dr. José Élcio , sentimos que o problema começa a se 
re solver e, futuramente , teremos melhoramentos implementados, 
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principa lmente nos pontos críticos em que não há acostamento e 
existem verdadeiras crateras no asfalto , o que vem dificultando muito 
o trânsito 

Com o advento da Mercedes, como todos sabem, o 
tráfego na BR-267 aumentou de forma considerável. Além do mais, há 
fluxo de muitos estudantes da região , que g1ram em torno de Juiz de 
Fora usando aquela rodovia . 

Portanto, ficam as minhas considerações e o nosso 
agradecimento ao Dr. José Élcio , pela sua atenção. Muito obrigado . 

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente . Srs. 
Deputados , Sras. Deputadas , o assunto que me traz a esta tribuna , 
nesta tarde , é uma questão de justiça Tivemos a oportunidade de 
apresentar um requerimento na Comissão de Administração Pública 
solicitando que fosse enviado esse requerimento , por intermédio do 
Poder Legislativo , ao Governador do Estado, Dr Itamar Franco , ao 
Secretário de Administração Pública e ao Secretário da Segurança 
Pública , que diz respeito à lei delegada , com o objetivo de conceder 
reajuste salarial às classes de motorista policial , fotógrafo policial e 
rádio-operador da Polícia Civil. 

Srs . Deputados, tivemos o aumento salarial para todos os 
funcionários públicos do Poder Executivo Esta Casa teve a 
oportunidade , dias atrás, de votar também o aumento salarial 
retroativo a 1° de julho, para os funcionários do Poder Legislativo e d~ 
Judiciário, que também foram contemplados Infelizmente, Sr. 
Presidente, temos cerca de cento e poucos servidores lotados no 
quadro da Secretaria da Segurança Pública , essas classes já 
descritas por mim , que ficaram fora desse reajuste , porque não são 
policiais de carreira , como os Carcere iros , Detetives , Peritos e 
Delegados . Não é justo que cerca de 450 mil funcionários públicos 
recebam um aumento salarial , e essas classes não o possam receber. 
Após a aprovação de nosso requerimento . encaminhado às 
autoridades já citadas , tivemos resposta por parte do Sr. Secretário da 
Segurança Pública , Mauro Lopes , que , num ofício encaminhado a 
esta Casa , diz o seguinte. (- Lê ) 

"Belo Horizonte, 23 de outubro de 2000 Sr. Presidente . 
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atenção ao Ofício n° 1.855/2000/DLE, encaminhando 

q erimento n° 1.576/2000 de autoria da Comissão de 
I Administração Pública , formulado a requerimento do Deputado 
I Sargento Rodrigues , vimos informar a essa Presidência que o assunto 
1 em referência já mereceu o exame e estudo desta Pasta , tendo sido , 
! inclusive , su11citado ao Sr. Governador do Estado a possibilidade de 
i ser instituída parcela remuneratória ou reposição da remuneração a 
j ocupantes de cargo de motoristas, utilizando-se , para tanto , da 
i delegação de poderes atribuída pela Resolução n° tl .195, de 17 de 
j maio de 2000, conforme inclusa cópia . Atenciosamente Mauro Ribeiro 
!I Lopes- Secretário de Estado da Segurança Pública ." 

I 
Passo a ler ofício, também encaminhado ao Sr. 

. Governador do Estado. (-Lê:) 
j "14 de setembro de 2000. Sr. Governador. com o devido 

respeito , vimos solicitar a V. Exa. a fineza de e · :-o minar ;.1 r:>y:;s ibilidarle 
de ser instituída parcela remuneratória ou reposição da remuneraçao 
a ocupantes de cargo de motorista , lotados nesta Secretaria de 
Estado, no uso da delegação de poderes atribuída pela Resolução no 
5.195, de 17/5/2000, da Assembléia Legislativa do Estado, visto não 
terem sido contemplados pelas Leis Delegadas n°s 42 a 45 . 

Esclarecemos a V. Exa. que, consoante parágrafo único , 
do art . 59 da Lei n° 5.406, de 16/12/69, que contém a Lei Orgân ica da 
Polícia Civil , há um remanescente de ocupantes desse cargo, num 
total não acima de 100 servidores e que normalmente vêm exercendo 
funções de natureza estritamente policial , a fazerem jus , portanto, a 
uma recomposição na remuneração, por estarem , atualmente , 
percebendo parcos vencimentos. 

De outra feita , cumpre-nos informar ao eminente 
Governador que a Assembléia Leg islativa, por sua Comissão de 
Administração Pública , já propugnou por encaminhamento de ofício , 
contemplar os servidores com um reajuste compatível com o atribuído 
aos demais. Atenciosamente . Mauro Ribe iro Lopes ." 

Sr. Presidente, Srs . Deputados, esse assunto é de 
extrema relevância para esta Casa . Não podemos entender que os 
funcionários do Poder Judiciário , do Poder Legislativo , do Ministério 
P1 'rh lico e dos demais órgãos da administração tenham esse aumento 
e '-JU e fiquem de fora apenas 100 funcionários lotados na Secretaria 
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da Segurança Pública . Eles não podem ficar fora desse aumento 
salarial concedido desde o dia 1 o de julho . Entendemos que, por uma 
questão de justiça , eles também devem ser contemplados. Dirigimos 
essa fala ao Governador Itamar Franco , para que ele faça com que o 
aumento seja dado com certa urgência . Infelizmente, apenas cerca de 
1 00 funcionários não foram contemplados , entre os 450 mil 
funcionários do Estado. Acreditamos que, estando a menos de um 
mês do Natal , o Governador se sensibilizará , pois isso fará uma 
diferença enorme no contracheque desses servidores. Esse aumento , 
que certamente será concedido a esses 100 funcionários , fará uma 
diferença enorme no Natal dessas 100 famílias . Por uma infelicidade, 
acredito que não pela vontade explícita do Governador, esses 
funcionários ficaram de fora . Temos uma estrutura enorme no Estado, 
por isso acredito que isso passou despercebido. Levo esse apelo ao 
Governador, para que determine que a Secretaria da Administração e 
a Secretaria da Fazenda liberem esse aumento retroativo a 1° de julho 
para esse número tão pequeno e insignificante de funcionários 
alijados desse aumento . 

Então , Sr. Presidente , gostaria de solicitar do Governador 
Itamar Franco isso, pois acredito que o seu senso de justiça e sua 
sensibilidade são e sempre foram bastante aguçados. Gostaríamos, 
Sr. Governador, que V. Exa. não se esquecesse do Natal dessas 100 
famílias . Estou falando dos fotógrafos e dos motoristas que pertencem 
ao quadro da Secretaria da Segurança Pública de Minas Gera is. Não 
é possível deixar apenas 100 funcionários sem esse reajuste salarial. 
Eles têm de ser contemplados , por uma questão de justiça socia l. 
Acredito que nada é melhor para o momento do que essa correção 
que, certamente , será feita pelo Governador, pois estamos nos 
aproximando do Natal. Tenho certeza de que o Governador atenderá 
a esse pedido que encaminhamos por meio de um requerimento 
aprovado pela Comissão de Administração Pública. O próprio 
Secretário Mauro Lopes prontamente já fez um encaminhamento ao 
Governador do Estado, além de remeter ofício a esta Casa , 
manifestando sua preocupação com essa situação, que preci sa ser 
realmente revista . 

Fica aqui o nosso apelo. Tenho certeza de que o Governo 
dará toda a atenção a esse pedido, cuidando do caso com a maior 
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urgência possível. Caso contrário , v;:~mos cometer uma grande 
injustiça com os funcionários públicos . . não foram contemplados, já 
que os demais tiveram a satisfação de ter esse aumento retroativo a 
partir de 1° de julho. Estamos aqui com o nosso Presidente da 
Coordenação Sindical , Sr. Renato Barros. Por isso , solicitamos-lhe 
que faça o mesmo, encaminhando ofício ao Sr. Secretário da 
Administração e ao Secretário da Segurança Pública , pois somente 
100 funcionários públicos civis estão nessa situação. Assim , eles 
poderão ser contemplados com esse aumento , já que o restante do 
funcionalismo foi contemplado . 

Então , acredito que, com a sensibilidade do Governador 
para com os funcionários públicos, esse pedido será atendido com 
toda urgência . 

O Sr. Presidente - Com a palavra , o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente , Srs. 
Deputados , Sras . Deputadas , imprensa, platéia , telespectadores da 
TV Assembléia , volto a esta tribuna para , juntamente com os meus 
pares , fazer uma reflexão muito importante para Minas e para o Brasil. 
Estamos prestes a iniciar o ano 2001 , Ano Internacional dos 
Voluntários . Esse assunto merece atenção muito especial por parte do 
Legislativo . 

A Assembléia Geral das Nações Unidas, em sua reunião 
anual ocorrida em dezembro de 199 ~ , proclamou o ano de 2001 -
primeiro do novo século e do novo milênio - como o Ano Internacional 
dos Voluntários 

Desde '· .J , as Nações Unidas vêm desenvolvendo 
programas e atividades a fim de promover o serviço voluntário e 
aumentar o seu reconhecimento mundial. Dessa forma , aquele 
organismo internacional , que hoje congrega mais de 200 nações do 
planeta , busca evidenciar os resultados alcançados por voluntários 
espalhados por todo o mundo e incentivar as pessoas a se 
envolverem em programas dessa natureza. 

Não há como negar que o serviço voluntário tem 
representado , no mundo contemporâneo , significativa contribuição na 
execução de políticas e projetos sociais , econômicos , educacionais , 
culturais , científicos , recreativos e, sobretudo , humanitários . 
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No entanto , de acordo com pesquisa elaborada pela 
Kanitz Associados , apenas 7% dos jovens brasileiros são voluntários. 
Em outros países , essa porcentagem é consideravelmente maior. 
Podemos citar o exemplo dos Estados Unidos, onde 62% dos jovens 
estão envolvidos em alguma atividade ou serviço voluntário. 

A mesma pesquisa revela que 54% de nossos jovens 
desejam desenvolver algum tipo de trabalho voluntário . Estima-se que 
sejam 14 milhões de jovens e 1 O milhões de adultos interessados em 
participar, desejosos de ajudar, mas que não sabem como fazê-lo . 

Em nosso vigente ordenamento jurídico, o serviço 
voluntário foi regulamentado por meio da Lei Federal 9.608 , de 
18/2/98. A realidade , no entanto, aponta-nos a necessidade de ampla 
divulgação da matéria nos meios de comunicação . Com essa ação, a 
população seria informada sobre o modo de participar, de que forma 
contribuir. Na verdade , seriam ofertadas informações importantes de 
como ser voluntário . 

Foi pensando nessa possibilidade que propusemos, nesta 
Assembléia Legislativa , o Projeto de Lei 1.219/00 , que dispõe sobre o 
serviço voluntário no Estado. Esse projeto, que já se encontra em 
condições de ser apreciado pelo Plenário , no 1° turno, permite a 
admissão , pelo Estado , da prestação de serviço voluntário em seus 
órgãos e entidades, levando em consideração os seus objetivos 
cívicos , culturais , educacionais ou de assistência social. 

Para atender a esse comando legal , o Estado deverá 
promover campanhas educativas , divulgando os órgãos · e as 
entidades em que há vagas para prestadores de serviço voluntário , 
bem como indicar quais os requisitos para a prestação desse serviço . 

Entendemos da maior importância a implementação dessa 
proposta , uma vez que é inegável a elevada capacidade de o serviço 
voluntário contribui r, positivamente, na prestação de serviços públicos 
e na execução de políticas públicas 

Assim , deve o Estado estimular e promover a admissão de 
voluntários nos órgãos e entidades públicos , sem ter o receio de que 
essa relação gere implicações ou obrigações de natureza trabalhista , 
pois a legislação federal dispõe, de maneira explícita , que o serviço 
voluntário não produz vínculo empregatício . É preciso , acima de tudo, 
ter a compreensão de que o voluntário não compete com o 
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trabalhador remunerado nem com a ação do Estado Sua função 
não é compensar as carências dos segmentos da soci:dade. 

A ação voluntária contribui para a resoluçao de problemas 
sociais , ajudando pessoas em dificuldades, produzmdo, como 
resultado , a melhoria da qualidade de vida da comun1da?e . . Seu 
sentido é eminentemente positivo: amplia recursos , competenc1as e 
energias , pois todos temos algo a oferecer à própria c~mu~1dade . Por 
outro lado , esse sentimento de estar sendo ut1l a alguem e uma forte 
motivação para o envolvimento , por exemplo , de seg_mentos como os 
das pessoas idosas, aposentados , def1c1entes flslcos , ou seJa , 
pessoas que a sociedade tende a des~alonzar . . , . 

Para ilustrar a 1mportanc1a do serv1ço voluntano , 
poderíamos mencionar, entre tantas outras, a ação das pastorais, que, 
por meio de abnegados voluntários ,_ oferecem atendimento 
diversificado a adultos e crianças , contnbumdo , sensivelmente , neste 
último caso , para a redução dos índices de mortalidade mfant1l em 
nosso Estado e no Brasil. 

Lembramos , ainda , o Projeto Amigos da Escola , 
desenvolvido pela Rede Globo de Televisão, que c~loc_a seu pot~nc1al 
de mobilização a serviço de um projeto de apoio a educaçao. O 
Amigos ,i• Escola atua na estimulação das escolas ~ara sua abertura 
à comunidade; na convocação da sociedade bras1le1ra para part1c1par 
de ações de voluntariado , ampliando as parcerias e aprox1mando a 
famíl ia e a comunidade como e1xo da v1da famli1ar .. 

Ações como as que aqui enumeramos , Sr. ~reside~te , qual1f1cam_ o 
serv iço voluntário e configuram importante est1m~lo a 1mplementaçao 
de novas iniciativas, à maior part1c1paçao de . todos e, 
conseqüentemente, provocam a obtenção de grandes e Importantes , 
resultados para a sociedade brasileira e mineira . , . I 

Que o Ano Internacional dos Voluntanos , prestes a se 
iniciar, proporcione a todos a ocasião de avaliar os benefícios que o j 
serv iço voluntário oferece . Que nos desperte , de uma vez por todas, 1 
para a necessidade de um verdadeiro mutirão em defesa da c1dadan1a ! 
e da dignidade humana . , : 

Sr. Presidente, outro assunto que me traz a esta tnbuna e1 
a fala do Deputado Bené Guedes, que tratou do fechamento dai 
Receita Federal em Minas Gera1s Na sexta-fe1ra passada , em: 
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decorrência de requerimento do Deputado Sebastião Costa , bem 
como do nosso, apresentado e votado em Plenário mesma noite 
estivemos na Superintendência da Receita Federal , em Bel~ 
Horizonte. Os Deputados Marco Régis , Aílton Vilela , eu e o Chefe de 
Gabinete do Deputado Paulo Piau fomos buscar informações 
detalhadas com a Superintendente Regional , demonstrando-lhe o 
grande prejuízo que seria o fechamento dessas agências em todo o 
Estado . São 26 municípios que serão atingidos . Entre os quais, o 
Deputado Bené Guedes citou a sua Muriaé e também, no Sul de 
Minas, a terra do Deputado Bilac Pinto, Santa Rita do Sapucaí . 

Pelas informações que obtivemos , a situação já está 
definida. Não há o que se falar. O Governo Federal já fez o 
ordenamento e o mapeamento, e, infelizmente , essas agências, por 
desprestígio à própria comunidade , terão definitivamente encerradas 
as suas atividades , amanhã , dia 30, por determinação da Receita 
Federal. 

Outro assunto que me traz à tribuna é a matéria publicada 
na revista "Veja", do jornalista Lauro Martim , que procura denegrir a 
imagem honrada e séria do Governador Itamar Franco. Sua coluna 
vem , mais uma vez, macular a situação vivida por Itamar Franco em 
relação ao Palácio da Alvorada . Diz que nosso Governador deixa o 
barco correr em Minas Gerais. Lamentavelmente , esse jornal ista nem 
se dignou de _buscar informações junto à assessoria de imprensa do 
Governador. E fácil criticar e estabelecer o conflito , mas isso tem de 
ser feito com conhecimento de causa, com exatidão de informações, o 
que não ocorreu. O jornalista Lauro Jardim afirma que o Governador 
Itamar Franco está desinteressado por ações junto ao DNER, 
trazendo prejuízos a Minas Gerais. Engana-se muito . Tivesse o 
cuidado necessário de buscar a fonte limpa, jamais publ icaria essa 
matéria . Trata-se de p~blicação de notícia maldosa, inverídica , que 
não traduz a verdade. E importante que os leitores da revista "Veja" 
sa ibam que o jornalista se esqueceu de mencionar que o Estado, 
desde 10/10/2000, em decorrência de encontros de Secretários de 
Estado da Fazenda e do Planejamento e Coordenação Geral , enviou 
correspondência ao Secretário do Tesou ro Nacional , e à Sra. 
Coordenadora da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, sol icitando providências 
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requeridas pelo DER-MG. É muito fácil dizer que o Governador está 
desinteressado, obcecado pela Presidência da Repúbli ca Não tenho 
procuração para defender o Governador, mas . como parlamentar 
tenho o dever cívico de resgatar a verdade dos fatos O Dr. Flávio 
Menicucci , que tão bem representa o DER-MG e que tão bem 
representou o DNER, em Brasília , tem conhec imento dessa matéria 
Tenho a certeza de que o Governador exigirá seu dire1to de resposta 
Não podemos conviver com informações dessa natureza . O Estado de 
Minas está aguardando informações de Brasília , desde o dia 
10/10/2000, que lhe são sistematicamente negadas. Quero registrar o 
meu protesto contra essa manchete , que diz estar nosso Governador 
desesperado, desinteressado. O Governador é um exemplo de 
dignidade para Minas e para o Brasil. 

Lamentavelmente, não estava presente no Plenário no 
momento do pronunciamento de ontem do Deputado Amilcar Martins . 
Só pude tomar conhecimento da forma como o Deputado traduziu as 
notícias depois. Mas não poderia deixar, e, hoje , de fazer a defesa 
legítima do Governo de Minas, apresentando a verdade dos fatos . 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs . Deputados, 
imprensa e visitantes que nos brindam com sua presença nas galerias 
desta Casa, estamos trazendo para a Mesa Diretora uma minuta de 
um projeto de resolução , a qual passamos à CPI do Narcotráfico , 
propondo a criação de comissão permanente de combate ao crime 
organizado . Nos mesmos moldes das Comissões de Educação , 
Saúde , Transportes e Direitos Humanos, gostaríamos de ver instalada 
na Assembléia uma com issão de combate ao crime organizado , que 
representaria um passo decisivo e permanente para uma postura 
vigilante e atenta desta Casa no combate às atividades criminosas 

Essa seria mais uma atitude pioneira da Assembléia 
Legislativa , e, portanto , desejamos entregar ao Presidente, Deputado 
José Braga , esse projeto de resolução , para que a Mesa possa formar 
ju ízo a respeito dele . O Presidente da CPI do Narcotráfico , Deputado 
Marcelo Gonçalves , e seu relator, Deputado Rogério Correia , já se 
manifestaram favoravelmente ; portanto, solicito que essa sugestão 
seJa incluída como proposta da CPI do Narcotráfico. 

Essa idéia deve ser ativada , e a propomos para o segundo 
biênio desta legislatura . Essa comissão tratará de uma variada gama 
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de crimes: narcotráfico, roubo de carga de veículos , assalto a 
Bancos, seqüestros , lavagem de dinheiro , sonegação fiscal , evasão 
de divisas , contrabando, tráfico de mulheres, favorecimento à 
prostituição infantil , jogos de azar, loteria não-autorizada ou 
estrangeira e outras ações praticadas por organizações criminosas . 

O legislador não definiu o espectro do crime organizado e, 
portanto , sua definição ficou para os juristas e entendidos do ramo . 

Para alguns , o crime organizado é um simples bando , ou 
seja , uma simples formação de quadrilha ; para outros, é o crime 
sofisticado , como o seqüestro e o assalto a Banco, etc. Enveredei-me 
por esse assunto , e a minha palavra não poderia ser outra senão a 
corroboração e a reiteração da denúncia feita por mim na CPI do 
Narcotráfico , que já foi amplamente divulgada pela imprensa mineira , 
a respeito do envolvimento do Sr. Secretário da Segurança Pública , 
Mauro Lopes, com um cidadão de notórios antecedentes criminais . Na 
verdade , a minha denúncia deve ficar perpetuada nos anais da 
Assembléia Legislat iva . Lerei um ofício que a CPI do Narcotráfico, por 
meio da minha denúncia , enviou ao Sr. Governador do Estado. 
Gostaria de dizer que a CPI do Narcotráfico encampou a nossa 
denúncia , e entregamos um ofício nosso à parte , com o seguinte teor 
"Belo Horizonte, 16 de novembro de 2000. Sr. Governador, venho 
apresentar, respeitosamente , para douta apreciação e suprema 
decisão de V Exa ., conforme ponderações acordadas em audiência 
presidida pelo Sr. Governador na CPI do Narcotráfi co da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais , da qual sou sub-relator, para a região Sul 
do Estado , fatos e documentos que comprovam insofismável e 
inequivocamente o envolvimento do Sr. Secretário de Estado da 
Segurança Pública, Dr. Mauro Ribeiro Lopes , com o empresário 
Aquiles Caetano , que possui extensa fi cha de antecedentes criminais 
no Estado de São Paulo e que, está sendo denunciado pelo Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul pelos crimes de estelionato 
(119 indiciamentos) e formação de quadri lha , e que vem sendo 
investigado pela mencionada CPI em face de acusações recebidas . 

Faço-o por dever de consciência e de ofício, imbuído do 
sentimento de preservação de valores morais e éticos e na convicção 
formada de que o aludido Secretário compromete o governo honrado 
e austero de Vossa Excelência , que tem demonstrado intransigência 
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no trato de supostos deslizes atribuídos a servidores públicos . Devo 
reiterar ainda que o respeito e a confiança que nutro pelo Sr. 
Governador fizeram com que eu procurasse o digno Assessor Militar 
de V. Exa ., Cel. Nazareth , dois dias antes de vir à luz a presente 
denúncia , a fim de que o Governo tivesse prévio conhecimento e não 
fosse surpreendido naquilo que se tornaria público . 

Basicamente, coloco em questão que tal amizade da 
autoridade máxima em Segurança Pública deste Estado, no mínimo, 
fere a moralidade da administração pública numa de suas áreas de 
maior nobreza e exigência. Esse comportamento amistoso contraria o 
que se espera como conduta inerente à Pasta . Dessa forma , vem 
patrocinando a impunidade, acobertando atividades criminosas e 
cerceando o processo investigativo , tal como vem acontecendo na 
Comarca de Muzambinho, onde é visível a postura complacente e 
promíscua de policiais civis com o referido delinqüente. Também é 
fator de constrangimento a Juízes, Promotores, policiais civis e 
militares , os momentos de permanência ao lado do Sr. Aquiles e 
outros , em solenidades públicas oficiais , quando todos ficam expostos 
à imprensa, junto dele. Apresento-lhe, entre tantas provas dessa 
relação , as seguintes". Apresentei ao Governador vários documentos 
demonstrando o contrário do que o Sr. Secretário, deslavadamente, 
inconvincentemente e despudoradamente, disse perante a imprensa: 
que foi fotografado fortuitamente ao lado de um cidadão, como 
político . 

É uma mentira , uma desculpa esfarrapada, porque 
apresentei ao Sr. Governador uma fita de vídeo gravada pela TV 
Guaxupé, em que o Sr. Aquiles afirma com todas as letras que é 
amigo do Sr. Secretário da Segurança Pública desde os seus tempos 
de Polícia Rodoviária Federal. Tenho também jornais. Peço à TV 
Assembléia que apresente alguns deles, que têm manchetes como: "A 
amizade de Mauro Lopes com Aquiles Caetano". 

Ressalto a influência do Sr. Aquiles Caetano na nomeação 
de Delegados no Sul de Minas. Esteve na posse do Delegado 
Regional de Polícia de Poços de Caldas, Dr. Lacy de Souza. A 
legenda de uma foto do Sr. Aquiles ao lado do Chefe de Gabinete do 
Sr. Secretário , por co incidência , seu filho , Dr. Adalcléver, diz: "Chefe 
de Gabinete do Secretario da Segurança Pública , o jovem Adalcléver, 
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relatou a grande amizade mantida pela sua família com o 
empresário Aquiles Caetano". 
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Portanto, provei para o Sr. Governador, por meio de 
jornais , de uma fita de vídeo e de uma fita de áudio - que ainda aqui 
vou apresentar, antes que meu tempo termine -, as ligações do Sr. 
Secretário com o Sr. Aquiles , em seis situações diferentes: 

1 - Posse do Secretário da Segurança Pública . Estamos 
de posse de fotografias de todo o grupo. Além do Sr. Aquiles , existem 
outros cidadãos . Vejo esse grupo como uma verdadeira organização 
criminosa , ou seja , um ex-policial federal e um empresário de São 
Paulo, o Sr. Aquiles , todos fazendo parte dessa fotografia 
comprometedora . 

2 - Visita do Secretário a São Sebastião do Paraíso , 
Guaxupé e Muzambinho. 

3 - Posse do atual Delegado Regional de Polícia de Poços 
de Caldas . 

4 - Inauguração do Cadeião da Gameleira , em Belo 
Horizonte. O que o Sr. Aquiles Caetano, empresário de São Paulo e 
de Muzambinho, estaria fazendo naquela inauguração? 

5- Inauguração da Delegacia Seccional de Piumhi , cidade 
que está a 230km de Muzambinho e a mais de 500km de São Paulo . 

6 - Inauguração da Delegacia Seccional de Muzambinho, 
ocasião em que o Sr. Aquiles Caetano recebeu placa de benfeitor. 

Isso é um absurdo, porque esse cidadão é portador de 
dois CPFs , CPF 1 e CPF 2, além de registros de identidade em São 
Paulo e Minas Gerais , e de responder a 25 inquéritos e a 18 
processos Além disso, recebi , do Promotor de Justiça da Comarca de 
Muzambinho, Dr. Ali Mahmoud Fayez Ayoub, por meio do Ofício n° 
083/2000, datado de 29/8/2000, a denúncia de ter sido o Sr. Aquiles 
indiciado em 119 processos na Comarca de Getúlio Vargas , no Rio 
Grande do Sul. Por que o Sr. Secretário da Segurança diz essas 
palavras , no dia da inauguração do CERESP, em Belo Horizonte? 

- Procede-se à reprodução de conteúdo de fita cassete. 
Essa fita diz claramente da amizade do Secretário com o 

Sr. Aquiles . Ele manda publicar e divulgar em todos os jornais e rádios 
da região. Não sei por que se vangloriar, gabar-se de uma amizade 
com um cidadão que tem antecedentes criminais notórios. Por isso 
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mesmo, como disse no ofício , fere o art. 149 da Lei Orgânica da 
Polícia Civil , mesmo que por analogia , se o Sr. Secretário não é 
policial civil. O art 149 proíbe que policiais tenham ligações com 
indivíduos com notórios antecedentes criminais , bem como fere le i 
federal , c:J ;dcterizando improbidade administrativa . Vamos aguardar a 
decisão de S Exa . o Governador, nesta providência que a CPI lhe 
pediu do afastamento do Secretá rio. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a F as e 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta 

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

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

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 45/2000 , do Deputado Sávio Souza Cruz e outros , que 
acrescenta o § 3° ao art 232 da Constituição do Estado. Pelo PMDB: 
efetivo - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira ; suplente - Deputado 
José Henrique; pelo PSDB: efetivo - Deputado Amilcar Martins ; 
suplente - Deputado Miguel Martini ; pelo PT: efetivo - Der11t1do 
Rogério Correia ; suplente - Deputada Maria José Haueisen; pelo PPS: 
efetivo- Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Wanderley Ávila ; 
pelo PSB: efetivo - Deputado Edson Rezende; suplente - Deputada 
Elaine Matozinhos . Designo . À Área de Apoio às Comissões . 

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

comun icações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio 
Ambiente - aprovação, na 19a Reunião Extraordinária , dos Projetos de 
Lei n°s 1 192/2000, do Deputado Fábio Avelar, e 1.199/2000, do 
Deputado lrani Barbosa , e dos Requerimentos n°s 1.730/2000, do 
Deputado Carlos Pimenta , e 1. 7 48/2000, dessa Comissão; do 
Trabalho - aprovação , na soa Reunião Ordinária , dos Projetos de Lei 
n°s 664/99 , do Deputado Paulo Piau ; 946/2000 , do Deputado Márcio 
Cunha ; 1.068/2000, do Deputado Agostinho Silveira ; 1.083/2000, do 
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Deputado lvair Nogueira ; 1.118/2000, da Deputada Elaine 
Matozinhos; 1.149/2000, do Deputado Paulo Pettersen ; e 1.178/2000, 
do Deputado Ambrósio Pinto; e dos Requerimentos n°s 1. 7 49 e 
1 750/2000, do Deputado Paulo Piau ; e de Saúde - aprovação , na 49a 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.166/2000, do Deputado 
João Batista de Oliveira ; 1.173/2000, do Deputado Alberto Pinto 
Coelho ; e 1.228/2000, do Deputado Antônio Júlio ; e dos 
Requerimentos n°s 1. 7 45 e 1. 7 46/2000, dessa Comissão (Ciente . 
Publique-se .) ; e pelo Deputado Dinis Pinheiro - informando sua fil iação 
ao PL a partir desta data (Ciente . Cópia à Área de Apoio às 
Comissões e às Lideranças .). 

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

Lei n° 681/99 , do Deputado Gil Pere ira , que autoriza o fornecimento 
de med icamentos pela Fundação Ezequiel Dias nos termos que 
especifica . A Presidência vai renovar a votação do parecer. Em 
votação , o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram (- Pausa .) Aprovado. À sanção . 

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e 
aprovados , cada um por sua vez , os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei n°s 745/99 , do Deputado Hely Tarqüínio, que dispõe 
sobre a estruturação, a organização e o funcionamento de hospitais 
regionais nas cidades-pólo ; 789/2000, do Deputado Agostinho 
Silveira , que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde 
do Professor da Rede Estadual de Ensino ; 795/2000, do Deputado 
Pastor George , que dispõe sobre o Programa de reg ularização e 
controle das ilhas fluv iais e lacustres do Estado de Minas Gerais; 
857/2000 , do Deputado Marco Rég is, que dispõe sobre a compra de 
medicamentos genéricos para o estoque da rede pública de saúde e 
dá outras providências; 897/2000 , do Deputado Agostinho Silveira , 
que institui o Programa de Higiene Bu cal na rede estadual de ensino 
fundamental ; e 998/2000 , do Deputado Doutor Viana , que obriga o 
Estado de Minas Gerais a devolver ao cidadão a taxa de inscrição em 
concurso público que não foi realizado (-À sanção .) 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação de 

requerimento da Comissão Especial das Taxas , em que so licita a 



38 
prorrogação de seu prazo de funcionamento por mais 30 dias. Em 
votação, o requerimento Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram . (-Pausa.) Aprovado . Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que 
solicita seja encaminhada ao Conselho Regional de Medicina, para 
esclarecimento a esta Casa , a denúncia de Geraldo Figueiredo 
Monteiro Filho contra a Clínica Corporal Ltda . Em votação, o 
requerimento Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram . (- Pausa.) Aprovado . Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro , em que solicita 
seja o Projeto de Lei n° 1.052/2000 distribuído à Comissão de 
Assuntos Municipais . 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 esta 

fase , passa-se à 2a Fase da 2a Parte da reunião , com a discussão e 
votação de proposições . A Presidência verifica , de plano, que não há 
"quorum" especial para a votação de propostas de emenda à 
Constituição, mas que há número regimental para a apreciação das 
demais matérias em pauta . 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1 o 

turno, do Projeto de Lei n° 830/2000, do Deputado Alberto Bejani , que 
dispõe sobre a distribuição de parcela do produto da arrecadação do 
ICMS pertencente aos municípios de que trata o inciso 11 do parágrafo 
único do art. 158 da Constituição Federal e dá outras providências. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada , em 
que solicita o adiamento da votação do projeto. Em votação, o 
requerimento . Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram . (-Pausa.) Aprovado 

O Deputado Fábio Avelar - Peço verificação de votação, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai 
proceder à verificação de votação pelo processo eletrônico Para 
tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel 
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eletrônico 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 16 Deputados. Não há 

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

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a 
chamada .) 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) 
Responderam à chamada 35 Deputados, que , somados aos 9 nas 
comissões , perfazem o total de 44 presentes , número suficiente para 
votação . A Presidência vai renovar a votação do requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada. Em votação , o requerimento . Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram . (-
Pausa.) Aprovado. Persistindo a falta de "quorum" especial para a 
votação de propostas de emenda à Constituição , a Presidência passa 
à apreciação das demais matérias em pauta . 

Votação , em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 901/2000, dos 
Deputados João Batista de Oliveira e Paulo Piau , que dispõe sobre os 
custos de análise de pedidos de licenciamento ambiental da atividade 
de suinocultura do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
const itucionalidade do projeto. A Comissão de Política Agropecuária 
opina por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira 
perdeu o prazo para emitir parecer. Com a palavra, para encaminhar a 
votação do projeto , o Deputado Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente , gostaria de 
tecer algumas considerações sobre o que fo i di to na tribuna , nesta 
tarde, pelo Deputado Marco Régis , referentemente à figura do 
Secretário da Segurança, Mauro Lopes . Os Deputados que compõem 
a CPI do Narcotráfico deveriam fazer uma ava liação criteriosa do que 
está se passando, para não incorrermos em injustiça, ao fazer um 
preju lgamento. 

Acredito no trabalho da CPI do Narcotráfico , que trata de 
um problema bastante preocupante para toda a população , mas a 
questão, em particular, do Secretário Mauro Lopes exige análise mais 
aprofundada A Assembléia Legislativa não pode, simplesmente , 
crucificar um cidadão, ou um Secretário de Estado, porque cons idera 
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determinadas pessoas como amigas, mesmo porque, sendo um 
político , jamais deixaria de cumprimentar alguém. Quantos de nós, 
homens públicos, já não cumprimentamos alguém que, infelizmente, 
enveredou-se pelo mundo do crime? Quantas pessoas envolvidas 
com o crime não votam em nós? 

Portanto, não devemos julgar nem avaliar a conduta do 
Secretário Mauro Lopes , a partir desse discurso pregado na Casa Em 
momento algum foi apresentado algum crime cometido por ele. Temos 
apenas insinuações e suposições de que teria algum vínculo com 
esse cidadão citado aqui , que pode ter cometido seus crimes no 
passado , mas isso não significa que o Secretário Mauro Lopes seja 
conivente com a situação. Não existe e não foi apresentada nesta 
Casa nenhuma prova do envolvimento direto do Secretário em algum 
crime . 

Peço licença para ler um texto subscrito por quase 200 
Delegados do Estado, que versa sobre os fatos veiculados pela mídia 
e abordados pela Casa . (-Lê :) 

"Exmo. Sr. Deputado Federal Mauro Ribeiro Lopes, nós, 
policias civis mineiros, com este documento, a propósito de agressões 
de toda a ordem de que V. Exa. vem sendo vítima , conforme noticiário 
divulgado pelos órgãos da imprensa escrita , as quais repudiamos- e o 
fazemos veementemente -, vimos à sua presença para manifestar-lhe 
nossa integral e irrestrita solidariedade , testemunhas que somos do 
trabalho que V. Exa . vem desenvolvendo em prol da credibilidade , do 
engrandecimento, da respeitabilidade e do fortalecimento da 
instituição Polícia Civil , a que , com muito orgulho , pertencemos. 

Com base em nossa experiência no exercício da polícia 
ittdiciária , queremos externar-lhe, por unanimidade, nusso 
entendimento de que as aleivosias que têm sido assacadas 
irresponsavelmente contra V. Exa. são conseqüentes tanto de fatores 
de ordem política quanto de outros, originários de setores que têm 
como meta a desestabilização da sua gestão à frente da pasta da 
Segurança Pública , pois, para a consecução de objetivos 
inconfessáveis, percebem que um meio eficaz para isso seria a 
desmoralização e o enfraquecimento da Pol ícia Civil de nosso Estado. 

Com o passar desses quase dois anos de chefia da Pasta , 
passamos não só a respeitá-lo como também a admirá-lo como 
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homem de vontade férrea , sempre disposto a vestir a camisa da 
instituição, para aperfeiçoá-la e dotá-la dos meios de que necessita 
para continuar bem servindo à sociedade , testemunhas que temos 
sido da lisura , honradez e coragem que presidem a todas as suas 
tomadas de decisão. 

Secretário Mauro Lopes , em qualquer circunstância e, 
principa lmente , nos momentos de adversidade , nossa dedicação a V 
Exa era , é e continuará sendo total " 

Essa carta foi subscrita por quase 150 Delegados do 
Estado. Todos somos testemunhas da conduta do Governador Itamar 
Franco , que em momento algum hesitou em exonerar e em tomar as 
medidas cabíveis contra os membros do seu Governo que tenham se 
envolvido em algum ato de improbidade administrativa. Caso o 
Secretário Mauro Lopes tivesse algum envolvimento dessa natureza, 
certamente já não seria mais o cond utor maior da área da segurança 
pública , pelos princípios éticos que norteiam a administração do Dr. 
Itamar Franco, que jamais se opôs , nesta Casa , a nenhuma apuração 
nem a abertura de CPis. Deixo aqui registradas essas palavras para 
que os Deputados avaliem o quadro que está se desenrolando nesta 
Assembléia , a fim de que não cometam uma injustiça com relação ao 
Secretário Mauro Lopes . Obrigado 

O Sr. Presidente - Em votação , o projeto . Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. A Comissão de Política Agropecuária 

Votação, em 1° turno , do Projeto de Lei n° 954/2000, do 
Deputado José Milton , que dispõe sobre o Certificado de Produto 
Agrícola Não Transgênico. A Comissão de Justiça conclui pela 
consti tucionalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta . A Comissão de Política Agropecuária opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça . A 
Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda 
n° 1. que apresenta . A Comissão de Fiscalização Financeira opina por 
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, 
com a Emenda n° 1, da Comissão de Política Agropecuária . Em 
votação . o Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa .) Aprovado . Em 
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votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa .) Aprovada. Está , portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de 
Lei n° 954/2000 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1. À 
Comissão de Meio Ambiente . 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.165/2000, da 
Bancada do PT, que dispõe sobre o Conselho Deliberativo do 
IPSEMG-CODEI . A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta . Em votação, 
o Substitutivo n° 1, salvo emendas . Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a 
aprovação do Substitutivo n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 2. Em 
votação , a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram (- Pausa .) Rejeitada . Está , portanto , aprovado , 
em 1° turno , o Projeto de Lei n° 1.165/2000 na forma do Substitutivo 
n° 1. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda á 
Constitui ção n° 26/99, do Deputado Rogério Carreira e outros , que dá 
nova redação ao parágrafo único do art. 34 da Constituição do Estado. 
A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do 
vencido no 1° turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio 
Andrade , em que solicita o adiamento da discussão da proposta por 
cinco dias . Em votação, o requerimento . Os DPDUtados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa 1 !-\provado. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 73/99 , 
da Mesa da Assembléia , que altera dispositivos da Resolução n° 
5.176, de 6/11 /97 . Vem à Mesa requerimento do Deputado Chico 
Rafael solicitando o adiamento da discussão do projeto Em votação , 
o requerimento . Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram . (-Pausa .) Aprovado. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar 
n° 29/2000, do Deputado Paulo Piau , que altera dispositivos do art . 42 
da Lei n° 6.624, de 18/7/75. A Comissão de Administração Pública 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade solicitando o 
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adiamento da discussão do projeto. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram . (-
Pausa.) Aprovado. 

Discussão em 1° turno , do Projeto de Lei n° 498/99, da 
Comissão de Política Agropecuária , que dispõe sobre a política 
florestal de proteção à biodiversidade e do uso alternativo do solo no 
Estado A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de 
Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 2, que apresenta . A Comissão de Política Agropecuária 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, da 
Comissão de Meio Ambiente , com as Emendas de n° 1 a 11 , que 
apresenta . A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de 
Meio Ambiente , com as Emendas n°s 2 a 11 , da Comissão de Política 
Agropecuária , e com as Emendas n°s 12 e 13, que apresenta , e pela 
rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de Política Agropecuária . Em 
discussão, o projeto Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 14 AO PROJETO DE LEI N° 498/99 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
"Art . . . . - Nas ações de licenciamento para exploração 

florestal , para fins de uso alternativo do solo, o IEF adotará 
mecanismos de descentralização mediante a criação de postos 
itinerantes voltados para atendimentos volantes das comunidades 
rurais.". 

Sala das Reuniões , 9 de novembro de 2000. 
Gil Pereira 
Justificação: É notório na região norte-mineira , dadas as 

dificuldades de meios de produção pela ausência de subsídio do 
Governo Federal , que pequenos produtores ru rais, por ignorância ou 
por coragem, têm desafiado a legislação ambiental fazendo desmate 
ou praticando outros crimes contra o meio ambiente , com a finalidade 
de buscar o seu sustento e o da sua família . 

Muitas vezes lhes são aplicadas supostas infrações, 
simplesmente por não terem providenciado a prévia autorização junto 
ao IEF. Por outro lado os pequenos produtores alegam burocracia , 
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dificuldades de acesso ao conhecimento de normas e também a 
dificuldade de se deslocar até o posto do IEF mais próxi mo Daí que 
tais postos de atendimento itinerantes no meio rura l poderão expedir 
licenças em processos simplificados 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão . No decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Gil 
Pereira , que recebeu o n° 14. Nos termos do § 2° do art . 188 do 
Regimento Interno , a Presidência encaminha o projeto com a emenda 
à Comissão de Meio Ambiente , para parecer. 

Discussão, em 1° turno , do Projeto de Lei n° 923/2000, do 
Governador do Estado, que estabelece o processo de produção da 
cachaça de Minas. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto A Comissão de Turismo opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta A Comissão 
de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na form :, > 
Substitutivo n° 2, que apresenta , e pela rejeição do Substitutivo n° 1. 
Em discussão, o projeto . Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Nos termos do § 2° do art . 279 do Regimento Interno, o 
Substitutivo n° 2 terá preferência na votação. Em votação, o 
Substitutivo n° 2, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa .) 
Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o 
Substitutivo n° 1. Está , portanto, aprovado , em 1° turno, o Projeto de 
Lei n° 923/2000 na forma do Substitutivo n° 2. À Comissão de 
Turismo. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.142/2000, 
do Deputado Agostinho Silveira , que obriga as distribuidoras de 
combustível a colocar lacres eletrônicos nos tanques dos postos de 
combustível. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina por sua 
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado À 
Comissão de Defesa do Consumidor. 

Discussão , em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.143/2000, 
do Deputado Agostinho Silveira , que obriga o ente público e o 
concessionário ou permissionário do serviço público ou obra pública a 
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notificar o município no caso em que menciona e dá outras 
providências . A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão 
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto . 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação , o 
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está , portanto, aprovado , em 1° 
turno, o Projeto de Lei n° 1.143/2000 na forma do Substitutivo n° 1. À 
Comissão de Administração Pública . 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.172/2000, 
do Deputado Sargento Rodrigues, que altera a redação do art. 2° da 
Lei n° 12.644 , de 17/10/97. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

- Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.172/2000 

Acrescente-se onde convier: 
"Art . . . . - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à 

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG -, 
após repactuado, de acordo com as normas vigentes , o seu crédito 
hipotecário junto à Cooperativa Habitacional Colonial , oriundo de 
empréstimo concedido pela extinta Caixa Econômica do Estado Minas 
Gerais e relacionado com o loteamento Parque das Mangueiras, no 
Município de Contagem , previsto na matrícula n° 34767 , livro 2, do 
Cartório do Registro de Imóveis de Contagem. 

Parágrafo único - A COHAB-MG organizará , em parceria 
com a Cooperativa Habitacional Colonial , o Instituto de Orientação às 
Cooperativas Habitacionais - I NOCOOP-MG - e a Caixa Econômica 
Federal , com o financiamento desta , na forma do Programa Carta de 
Crédito , combinado com o PROLAR - Minas + Humana, a 
implantação de um empreendimento habitacional , para atendimento 
prioritário às famílias de policiais civis e militares e de servidores 
públ ico civis .". 

Justificação: O servidor público do Estado de Minas Gerais 
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vem passando , nos últimos anos , por Jm processo contínuo de 
perda de conquistas e de poder aquisitivo . Apesar dos esforços que o 
Governo do Estado vem desenvolvendo no sentido de minimizar os 
efeitos de uma política econômica desfavorável e de uma política 
públi cJ 1; ·1- !'Jnal que impõe aos Estados e municípios severos limites 
para gastos com pessoal , muito mais ainda precisa ser feito . 

Com esta emenda visamos , consoante os objetivos 
preconizados na Lei n°12.644, de 17/10/97 , contribuir para a 
dignificação dos servidores públicos do Estado e de suas famílias , em 
especial , dos servidores policiais , civis e militares , facilitando-lhes a 
aquis ição de moradia 

Sala das Reuniões , 28 de novembro de 2000. 
Eduardo Hermeto 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado Eduardo 
Hermeto, que recebeu o n° 1. Nos termos do § 2° do art .188 do 
Regi mento Interno, a Presidência encaminha o projeto com a emenda 
à Comissão de Fiscalização Financeira , para parecer. 

Discussão, em 2° turno , do Projeto de Lei n° 188/99 , da 
Deputada Maria José Haueisen , que determina a absorção da 
Fundação Educacional Nordeste Mineiro - FENORD - pela UEMG. A 
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1° turno . Em discussão, o projeto . Não há oradores 
inscritos . Encerra-se a discussão . Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram . (-
Pausa.) Aprovado. Está , portanto, aprovado, em 2° turno , o Projeto de 
Lei n° 188/99 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 487/99, do 
Deputado Agost inho Silveira , que determina a inclusão da disciplina 
Formação de Condutores de Veículos nos currículos do ensino médio. 
A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta _ Não há oradores inscritos . 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram . (-
Pausa .) Aprovado. Em votação , as Emendas n°s 1 e 2, que receberam 
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam 
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como se encontram . (- Pausa.) Aprovadas . Está , portanto, 
aprovado , em 2° turno , o Projeto de Lei n° 487/99 com as Emendas 
n°s 1 e 2. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 855/2000, do 
Deputado Marco Régis , que dispõe sobre a criação da Central de 
Controle de Preços de Medicamentos do Estado. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1° turno . Em discussão, o projeto . Não há oradores 
inscritos . Encerra-se a discussão. Em votação , o projeto . Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram . (-
Pausa .) Aprovado . Está , portanto, aprovado, em 2° turno , o Projeto de 
Lei n° 855/2000 na forma do vencido em 1° turno . À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 893/2000, do 
Deputado Gil Pereira , que cria a Campanha Estadual Permanente de 
Combate à Violência nas instituições de ensino do Estado e dá outras 
providências . A Comissão de Educação opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão , o projeto_ Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a a discussão . Em votação , o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram . (- Pausa .) Aprovado . Está, portanto , aprovado , em 2° 
turno, o Projeto de Lei n° 893/2000 na forma do vencido em 1° turno. 
À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 945/2000, do 
Deputado Márcio Cunha , que altera a Lei n° 13.464, de 12/1 /2000, 
que cria o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, 
Artíst ico e Arquitetônico - FUNPA T. A Comissão de Educação opina 
pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto . Não há oradores 
inscritos . Encerra-se a discussão. Em votação , o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa ) Aprovado À Comissão de Redação. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribe iro 
Silva , em que so licita a palavra pelo art. 70 do Reg imento Interno_ A 
Presidência defere o reque ri mento e fi xa ao orad or o prazo de 15 
minutos . 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente , caros 
colegas , imprensa, amigos da galeria, quero ressaltar, com muita 
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alegria , a presença do meu querido Prefeito Municipal de 
Camanducaia , Sr. Emídio Ferreira Filho ; do Procurador do município , 
Dr. Hélio Araújo ; do meu amigo Gustavo Passos de Carvalho , de Ouro 
Fino ; do Dr. Vanderlei e do nosso amigo Vinicius , funcionários da 
PRODEMGE. 

Caríssimos colegas, estou voltando a esta tribuna por 
força do art. 70. Estou vindo com base no que o nosso Regimento me 
autoriza e determina. Gostaria , antes de mais nada , de fazer uma 
reflexão profunda . Em que pese ao meu respeito , a minha admiração , 
ao meu companheirismo, a minha amizade não somente ao Deputado 
Marco Régis , mas a todos os Deputados , com os quais tenho uma 
convivência salutar, amiga , respeitosa , cordial , convivência que muito 
tem me ensinado , quero refutar a forma como o Deputado Marco 
Régis fala do Secretário Mauro Lopes. É nesta Casa que tenho me 
debruçado pela respeitabilidade que demonstra Minas ao Brasil , mas , 
com fincas no art . 70, gostaria de aqui comparecer e refutar a forma 
da colocação do Deputado Marco Régi~ em seu discurso, quando fala 
da í1 ~ . :1 a do Secretário Mauro Lopes . Quero refutar, sim , mas não 
quero fazê-lo a esmo, a qualquer despropósito . Vou buscar, no Código 
de Processo Penal , na lei que ordena , acima de tudo, o julgamento 
daquele que está eventualmente envolvido em qualquer procedimento 
criminal. 

Vou buscar no art . 4° do Código de Processo Penal , como 
determina o rigor da lei , que todo inquérito é, acima de tudo, feito por 
processo investigatório , supridas todas as provas testemunhais , 
periciais e documentais . São indícios que vamos buscar através da 
Presidência do inquérito o Delegado de Polícia . Somente assim, após 
o recebimento de toda colheita da prova instrutória e investigatória é 
que o Ministério Público, apresenta denúncia ou não Tem ele o direito 
de, após a colheita de provas, pedir o seu arquivamento ou pedir para 
baixar em diligência ou pedir a instauração da ação penal contra o 
acusado. E depois , na segunda fase , podemos buscar o art . 186, em 
que está o direito do réu de se pronunciar, de fazer sua autodefesa E 
vamos buscar também o art . 395 , que faculta ao réu produzir a sua 
defesa própria . Esses são os ordenamento processual , legal e 
con stitucional que jamais poderemos rasgar a qualquer momento, 
como se rasga alguma coisa que não interessa. Quero fazer essa 
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reflexão em decorrência de afirmações que aqui foram prestadas , 
da maneira como está sendo levado o nome do Secretário da 
Segurança Pública à imprensa. Estou fazendo essa reflexão pela sua 
honorabilidade , pelo seu crédito como homem público , pela sua 
prestação de serviço à Polícia Civil. Não sou da CPI e não quero 
entrar no mérito da questão porque entendo, como advogado 
criminalista , que está existindo excesso quanto às declarações que 
são , acima de tudo, inoportunas, pichando, maculando , ofendendo a 
imagem de uma pessoa honrada . 

Não podemos compactuar com tal situação . Temos de, ao 
analisar o processo frio e na letra , através da imprensa , da prova 
pericial , ter cuidado especial e cautela de primeiro grau , porque não 
podemos permitir que dentro do ordenamento processual e a própria 
CPI está adotando as regras processuais -, se chame alguém à 
autoria de um fato , mesmo com indícios , porque temos indícios , mas 
não temos autoria Não estou aqui , como ouvi agora há pouco , como 
puxa-saco de Secretário . Estou aqui por dever cívico , por dever 
parlamentar, por dever de homem. O Secretário não precisa de defesa 
e nem tenho dele a procuração , mas tenho que dizer que temos de 
medir as palavras . Temos de pensar no que dizemos. Não é apenas 
por meio de documentos , de fitas e informações que podemos 
macular o que há de mais sagrado no homem - a sua honra, a sua 
dignidade e o seu exemplo de família . 

Meus senhores, existe esse procedimento . Quando o 
Deputado Marco Régis manifesta a intenção de criar uma CPI , com 
toda a sinceridade , digo a todos que precisaremos nos debruçar sobre 
essa questão. Tenho a certeza absoluta de que, somente assim , por 
intermédio de todo o processamento e coleta de provas, poderemos 
denunciar quem quer que seja . Não podemos denunciar somente 
através de informações autorizativas para pedir um decreto de 
afastamento . 

A Constituição Federal , em seu art . 5°, só considera 
criminoso aquele que já tem o seu passado desabonador pelo trânsito 
em julgado da sentença . Aqui cabe uma pergunta : onde está a palavra 
do Secretário Mauro Lopes? Em que momento foi chamado para 
exercer o seu direito legítimo e sagrado de defesa? É muito fácil jogar 
pedras e atirar lama numa pessoa. Mas não podemos , neste 
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momento, antes de qualquer análise , fazer um julgamento prév1o, 
para restabelecermos a dignidade e o posicionamento de cada 
cidadão humano. 

É necessário que esta Casa analise com profundidade o 
caso . Não podemos solicitar o afastamento de um ou de outro apenas 
por indícios e jogando a situação para que o Governador a resolva . 
Então , a CPI pediu o afastamento do Secretário ao Governador, e 
cobra-se de S. Exa. uma atitude . Sabemos que o Governador, pela 
sua transparência , retidão e caráter, não como Governador de Minas, 
mas como grande estadista , cujo nome sem dúvida dignifica e honra a 
moral da história do Brasil , não vai cometer uma injustiça . 

Não podemos, em nenhum momento , concluir esse 
pensamento. Peço , buscando São Franscisco de Assis , que a CPI se 
abstenha de se manifestar, antes de apurar os documentos 
necessários. Deve-se dar, no mínimo, o direito de defesa ao 
Secretário . É muito fácil chegar a esta tribuna e massacrar a honra e a 
honorabilidade do Secretário , pedindo a sua saída. 

Antes de qualquer atitude. é necessário que exista o 
contraditório. Assim , neste momento , quero associar-me aos colegas , 
a esta Casa , à gloriosa Polícia Civil , que, através do exemplo de 
nosso Secretário, tem correspondido - e muito - à expectativa que o 
nosso Governador Itamar Franco tem semeado em busca da 
dignidade, da cidadania e da transparência do seu Governo. 

Faço essa manifestação por obrigação , quantas vezes 
necessário for, porque não posso admitir, como advogado criminalista , 
com 30 anos de luta , vivendo debruçado no Código de Processo 
Penal, que se cometa esse tipo de injustiça nem posso concordar com 
fatores injustificáveis, intempestivos , buscando o afastamento do 
Secretário, pura e simplesmente, por indícios. 

Este é o nosso posicionamento, e vou , agora , como 
parlamentar, apresentar um requerimento à Mesa, o qual faço questão 
que tenha o acompanhamento de um advogado da assessoria técnica 
da Casa , para que não se cometa o absurdo de condenar uma pessoa 
antes mesmo de seu conhecimento . Deve ser difícil acordar com o 
jornal à beira da cama , em sua casa , como se fosse um marginal , um 
homem que não tem participação legal no Governo. Manifesto meu 
total e irrestrito apoio ao nosso Governador Itamar Franco , ao nosso 
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Secretário , ao Secretário Adjunto e à Polícia Civil. Faço-o com a 
cabeça erguida e o coração cheio de orgulho pela respeitabilidade que 
demonstra o nosso Secretário Mauro Lopes. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)*- Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva , brilhante , o seu pronunciamento Aqui cheguei , há cinco 
anos , juntamente com o Deputado Marco Régis . Um Deputado 
brilhante, com uma maravilhosa atuação como parlamentar, que muito 
enalteceu esta Assembléia . Tive o privilégio de acompanhar 
atentamente seus passos e sua digna carreira pública . E, agora , todo 
o Estado tem a oportunidade única de acompanhar o trabalho do 
Deputado Marco Régis à frente da CPI do Narcotráfico, que merece o 
nosso aplauso e reconhecimento. Está fazendo um trabalho sério, 
firme, decidido, com muito vigor, com intransigência , para eliminar 
esse mal que tanto prejudica nosso Estado. 

Mas, num caminho complexo , é compreensível que o 
Deputado Marco Régis tenha incorrido nesse erro e, de forma 
precipitada , leviana, indevida , incorreta , tenha levado o nome do 
Secretário da Segurança ao linchamento , a ser execrado e exposto 
diante do povo mineiro . Quero crer que isso se deu por ingenuidade, 
por falta de conhecimento da questão jurídica. O Deputado Marco 
Régis , ao lado de seus brilhantes colegas da CPI , fez um 
prejulgamento, caluniando, falando de forma indevida e expondo o 
nome do Secretário da Segurança. Não privo da amizade do 
Secretário, não tenho procuração para defendê-lo. Estive com ele 
quatro ou cinco vezes, nos últimos dois anos , relatando problemas 
pertinentes à questão do tráfico de drogas e encontrando-o sempre 
firme , atuante, intransigente. Quero prestar minha solidariedade às 
suas palavras, ao Secretário da Segurança, por entender que a CPI 
mudou sua rota , hoJe , de modo que o Deputado Marco Régis , que 
talvez se encontre envolvido e apaixonado pela questão, comete essa 
indelicadeza . saindo do caminho real da CPI e se afastando , 
tota lmente . da razão . Portanto , digo a todos que o Secretário da 
Segurança como qualquer outro parlamentar, como qualquer outro 
homem púb li co tem . no mínimo, o di re ito de se defender, o que não 
ocorreu 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado , Deputado 
Dinis Pinhei ro. 
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* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) -Vem à Mesa 

requerimento do Deputado Ivo José, em n • IP solicita a palavra pelo art. 
70 do Regimento Interno para , nos termus de seu § 1°, transferi-la ao 
Deputado Rogério Correia. A Presidência defere o requerimento e fixa 
ao orador o prazo de 20 minutos . 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, como 
relator da CPI , pretendia tratar desse tema em outro momento. 
Entretanto , as questões apareceram hoje, e é preciso apresentarmos 
uma posição, principalmente a partir das palavras do Deputado Chico 
Rafael e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva . Nós, da CPI , devemos 
explicar os motivos que nos levaram a solicitar do Governador o 
afastamento do Secretário Mauro Lopes, para que a Comissão não 
seja prejulgada , como se fizesse a execração de alguém , o que não 
condiz com nossos atos. 

De fato , a CPI solicitou o afastamento do Secretário Mauro 
Lopes , por uma série de razões . Entretanto, ficamos surpresos pelo 
fato de o Governador não atender de pronto a essa solicitação , 
remetendo-a à Procuradoria e ao próprio Secretário. Estranhou-nos o 
fato , porque a praxe do Governador em relação a denúncias contra 
seu Secretariado é afastá-los, para que elas sejam apuradas, mesmo 
que sejam feitas pela imprensa . Esse foi o caso do Secretário 
Armando Costa , que foi afastado imediatamente, sem que o 
Governador tomasse nenhuma medida de precaução para saber se as 
denúncias veiculadas eram comprovadas. Assim também agiu o 
Governador no caso das obras do Sul de Minas, quando afastou o 
Superintendente do DER. O Governador tem , então, promovido o 
afastamento de pessoas de seu Governo pelo simples fato de 
denúncias aparecerem na imprensa Porém , no caso do Secretário 
Mauro Lopes , agiu diferentemente, e não sabemos o motivo, uma vez 
que o pedido foi feito por uma CPI , com uma série de documentos 
entregues . 

Esse fato o Governador não explicou à CPI , mas deveria , 
porque essa Comissão representa a Assembléia Legislativa , que, por 
sua vez. representa o povo de Minas Gerais . Apesar de as denúncias 
vi rem de uma CPI , com uma série de documentações, o Governador 
tomou medida diferente da que tinha tomado com relação a diversos 
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Secretários, como o nosso Deputado Luiz Tadeu Leite , que foi 
afastado sem que nada houvesse sido exposto , a não ser uma 
rebelião O Governador está agindo com dois pesos . Parece-me que o 
Secretário Mauro Lopes tem algum privilégio no Secretariado do 
Governador Itamar Franco , como talvez tenha a Secretária que anda 
de helicóptero por Minas Gerais . Apesar das denúncias , eles não são 
afastados. 

Explicarei aos Deputados os motivos que nos levaram a 
pedir esse afastamento. Enumeramos seis questões, de que o 
Governador tomou conhecimento. A primeira , por si só, seria motivo 
suficiente para um pedido de afastamento . Com relação ao caso da 
Delegada Maria Aparecida , que facilitava o tráfico de drogas em 
Governador Valadares , a CPI , quando fazia essa investigação, já 
possuía uma série de comprovações a esse respeito ; inclusive o Ju iz 
da Divisão de Tóxicos , Dr. Messias , sabia de tudo e estava sendo 
ameaçado de morte . Esse caso já estava sendo investigado pela CPI , 
que colheu o depoimento que comprovava a ligação dessa Delegada 
com o tráfico de drogas da cidade. Portanto , ficou comprovado pela 
justiça que ela chefiava uma quadrilha. A CPI pediu a prisão 
preventiva dessa Delegada. O Secretário , ao saber da decisão que a 
CPI tomaria , ligou para o Presidente da CPI e pediu que não agissem 
dessa forma , porque a Delegada contava com toda a sua 
consideração e confiança Ele fez uma interferência direta nos 
trabalhos da CPI , com relação a uma Delegada que já tinha sido 
julgada pela justiça e condenada a 12 anos e meio de cadeia . Apenas 
essa interferência do Secretário já bastaria para que não tivesse a 
confiança do Governador do Estado. A CPI relevou esse fato. Talvez, 
naquela oportunidade , já devêssemos ter ped ido o afastamento do 
Secretário Mauro Lopes , mas não o fizemos por consideração ao 
próprio Governador do Estado. 

Outro fato igual a esse aconteceu . Na Divisão de Tóxicos, 
o Delegado Odimar foi afastado a pedido da CPI , por estar envolvido 
em uma série de denúncias . O Secretário Mauro Lopes, apesar de ter 
tomado conhecimento de tudo antes da CPI , não tomou nenhuma 
providência. Armamos um flagrante para descobrirmos a saída dos 
presos da Divisão de Tóxicos, que ficam fazendo faxina , no final de 
semana. Segundo informações oriundas da Secretaria da Segurança, 



5-l 
informação vazou e, nesse fim de semana e nos 

eqüentes , os presos não tiveram essa liberdade. Já temos a 
I grade com a saída desses presos, confirmand o que rea lmente saí ram . 
I 

I 
mas nenhuma medida drástica foi tomada pelo Secretário . a não ser 
quando a CPI pediu o afastamento do Delegado . Isso fez com que 

1 fosse quebrada a nossa confiança com re lação à Secreta ria da 
Segurança. 

O Detetive Ocimar, de Dores do lndaiá , foi afastado por 
motivos políticos . Isso foi comprovado. O próprio Prefeito escreveu 
uma carta ao Presidente , a mim e aos Deputados da CPI , confirmando 
que, de fato , fez um pedido político para que esse Detetive fosse 
afastado, porque era Vereador e inimigo da sua facção política 
naquela cidade. Portanto , há também essa comprovação 

O Deputado Federal Mauro Lopes tem contra si uma 
quarta denúncia , além de processos da época em que ainda estava 
na Polícia Rodoviária Federal. O Sr. Gibraim foi afastado por ordem 
do Ministério Público e do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
porque facilitava o uso de carteiras. No processo do Sr. Gibraim - que 
foi afastado e, certamente, será condenado -, o Sr. Mauro Lopes é 
citado pelos mesmos patrulheiros que comprovaram esse 
procedimento do Sr. Gibraim, porque usava do mesmo expediente , ou 
seja , inaugurou esse expediente na Policia Rodoviária Federal. 

O Deputado Marco Régis ápresentou-nos uma série de 
fi tas e gravações, além de fotografias , em que o estelionatário Aquiles 
- apelidado de Quilinho - não apenas é fotografado , pois eles têm um 
grau de amizade, como faz questão de ressaltar nas fitas ; participa , 
também, da inauguração de prisões. Tanto isso é verdade que a placa 
da Secretaria da Segurança traz o nome do Quilinho como um dos 
benfeitores, pelos serviços prestados na construção da cadeia . É um 
estelionatário, cuja ficha , de tão extensa, escorregou para o chão , ao 
ser colocada nesta tribuna pelo Deputado Marco Régis. Essa amizade 
permite-nos dizer que o Secretário precisa ser investigado . 

O Deputado Marcelo Gonçalves foi atacado por ele, 
posteriormente , e desafiado a proceder á quebra do seu sigilo 
bancário . Todos os membros da CPI também lhe fizeram esse 
desafio, ou seja , o de que quebrasse o seu sig ilo bancário e 
apresentasse a sua evolução patrimonial. Colocamos a nossa de 
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imediato, mas não obtivemos resposta do Secretário Mauro Lopes. 

O mais grave é que a Secretaria da Segurança Pública 
precisa de mudanças. Não vamos tapar o sol com a peneira . Cada 
Deputado sabe disso. Os policiais civis honestos estão nos 
procurando, porque não agüentam mais ser pressionados pela parcela 
desonesta da Polícia Civil , ficando acuados, sem poder cumprir a sua 
obrigação. Os policiais civis honestos fazem-nos a grande maioria 
dessas denúncias, porque não suportam mais que uma instituição 
séria como a Polícia Civil seja sujada por alguns que usam e abusam 
do poder, que deveria estar sendo utilizado no combate ao 
narcotráfico e ao crime organizado. O Secretário não fez essas 
alterações , demonstrando, até agora , pouca vontade de promovê-las, 
embora sejam tão necessárias no quadro da segurança públ ica de 
Minas Gerais . 

O Governador Itamar Franco deve-nos uma resposta . 
Faço questão de fazer esta crítica veemente e cobrar do Governador 
a coerência que não está demonstrando nesse caso . Não está 
explicado para a sociedade mineira por que esse Secretário desfruta 
de tantos privilégios , mesmo com uma CPI pedindo o seu 
afastamento. Por que outros Secretários ilibados, contra quem não 
tínhamos denúncias , por muito menos foram afastados do 
Secretariado? O Governador não nos deu essa explicação . Ainda 
tenho esperanças de que, até o final dos trabalhos da CPI , a 
Procuradora Misabel envie ao Governador do Estado a conclusão dos 
trabalhos , opinando pelo afastamento do Secretário , a fim de que a 
Secretaria da Segurança Públ ica tenha , nos dois últimos anos do 
Governo Itamar, a solução ou a vontade política, imposta pelo 
Governador, para que se proceda às alterações necessárias. 

Uma conclusão forte da CPI , que constará no relatório -
decidida pela unanimidade dos Deputados, porque isso já foi discutido 
incansavelmente -, diz: é necessário que assuma a Secretaria da 
Segurança alguém que possa , de fato , fazer essas modificações , a fim 
de melhorar o quadro da segurança pública em Minas Gerais Se 
permanecer dessa forma , pouco adianta aumentar verbas , criar a 
narcotaxa , criar isso ou aquilo É preciso deci são política de se alterar 
o quadro da segurança pública, notadamente da Polícia Civil. Caso 
isso não ocorra , não teremos segurança pública digna desse nome. 

o 
I 
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Isso não acontece somente em Belo Horizonte, porque , em 
conversas , os Deputados apontam problemas em suas regiões Não é 
mais possível tapar o sol com a peneira . Ou se entra nessa discussão 
ou as questões irão se agravar 

São esses , meus nobres colegas , os motivos que nos 
levaram a solicitar do Governador do Estado o afastamento do 
Secretário e Deputado Federal Mauro Lopes . 

Outras denúncias existiram, mas não tínhamos 
documentações, provas diretas. Várias e várias outras denúncias 
existem, mas tivemos a responsabilidade de não colocá-las na roda , 
porque eram denúncias anônimas , porque eram de pessoas que 
disseram, que telefonaram. Essas , afastamos, não as consideramos , 
porque não tínhamos sequer um documento, uma palavra de alguns 
Deputados no sentido de que pudessem ter seriedade. Mas essas que 
apresentamos são mais que suficientes , no entender de todos os 
membros da CPI , por unanimidade, independentemente de partido 
político , como no caso da UNE de que participamos, ou do apoio que 
cada um deu ou não ao Governo do Estado. De forma unânime, a CPI 
fez esse pedido ao Governador do Estado. Espero que não o negue, 
porque, se negar, certamente vai ficar, no mínimo, uma pulga atrás da 
orelha de cada mineiro o que tem esse Secretário de especial para o 
nosso caríssimo Governador do Estado? 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre 
companheiro , relator da CPI do Narcotráfico, Deputado Rogério 
Correi a, gostaria simplesmente de endossar todas as palavras ditas 
por V . Exa. Lamento profundamente ter companheiros neste Plenário 
posicionando-se da forma como fez o Deputado Dalmo Ribeiro Silva , 
principalmente . Fiquei satisfeito em saber que o Deputado conhece 
bastante as questões jurídicas , o Código de Processo Penal , mas há 
fatos que não passam por aí , não passam pelo ordenamento jurídico 
ou pelas questões constitucionais aqui levantadas por ele . Fico 
entristecido , porque se trata , praticamente, de um ano de trabalho da 
CPI. E de trabalho árduo. Enquanto outros Deputados estavam em 
diversas outras funções , estávamos viajando pelo interior do Estado, 
ouvindo diversas pessoas, testemunhas, e fazendo o melhor, 
rep resentando o Poder Legislativo . E acima de tudo , Sr. Presidente, 
com sinceridade , com honestidade e com transparência , visando , 
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principalmente , resgatar a imagem pública dos nossos políticos. 

Destaco aqu1 , Sr. Presidente , nobre companheiro 
Deputado Rogério Correia , algumas questões levantadas pelo 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Seria necessário prova pericial , porque 
os indícios não indicam autoria . Na condição de parlamentar, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva tem o dever cívico de ocupar a tribuna , 
porque estamos maculando uma imagem , essa que não é questão 
pessoal do Deputado ty1arco Régis diante da denúncia ao Deputado 
Federal Mauro Lopes. E uma conclusão de fatos concretos que foram 
devidamente investigados pela CPI. Volto a repetir: não é onda de 
"denuncismo", é fato concreto. 

Pergunto aos companheiros da nobre Polícia Civil : Como 
ficamos com o Detetive Eucimar, 22 anos de serviço, ficha limpa, sem 
nenhuma punição, perseguido e transferido por um Secretário da 
Segurança Pública? Perguntei ao Detetive : Será que o senhor tem 
condições de falar com a sua família que está cumprindo o seu dever, 
que não tem nenhuma punição na sua ficha e que foi transferido a 
pedido de um Prefeito? Aqui , nobre Deputado Rogério Correia, está a 
carta , para quem qu iser ler, a carta que o Prefeito encaminha ao 
Presidente Marcelo Gonçalves, certamente acatada pelo Secretário 
Mauro Lopes, afirmando que pediu a transferê ncia do Detetive 
Eucimar por motivo político. 

Essa foto , que gostaria de exibir, Deputado Rogério 
Correia , é de uma placa colocada na 41 a Delegacia Seccional de 
Muzambinho Vejamos: "Secretaria de Estado da Segurança Pública 
do Estado de Minas Gerais . A 41 a Delegacia Seccional agradece a 
dedicação da engenheira Dra . Maria Lúcia Teixeira Martins , do Dr. 
Aquiles Caetano ... " Cidadão "prontuariado", que, considerando o 
Código de Processo Pena l e a Constituição Federal , tem sentença 
transitada em ju lgado, conforme determina a lei. 

Gostaria que o Deputado Dalmo Ribe iro estivesse 
presente. Esse cidadão, Aquiles Caetano, tem 119 processos , por 
formação de quadrilha , por estelionato , com sentença transitada em 
julgado. Pergunto ao Sindicato da Polícia Civil : Se um Detetive, 
Carcereiro ou Escrivão apresentasse amizade pública com uma 
pessoa de conduta desabonadora , conforme prevê o art 149 da Lei 
Orgânica da Polícia Civil , de 1969, não seria excluído dos quadros da 



Polícia Civil? Não seria preso? A Corregedoria não estaria atrás 
dele? Sim, estaria Agora , para o Secretário é diferente? Não, não é. 
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Não precisamos disso nem de nada que o Deputado 
Dalmo Ribeiro falou . Precisamos de ética , de moralidade frente à 
administração pública , porque os princípios que norteiam essa 
administração são a razoabilidade , a moralidade, a impessoalidade, e, 
para isso, o Secretário da Segurança Pública tem que dar exemplo . 
Mas esse Secretário não tem como dar exemplo, Sr. Presidente , 
nobre companheiro Deputado Rogério Correia . 

O Deputado Dalmo Ribeiro disse que hipoteca todo o 
apoio ao Secretário Mauro Lopes No entanto , faço uma ressalva : 
hipoteco todo o apoio ao Dr. Márcio Domingues , Secretário Adjunto , 
ao Dr. Sérg io Léllis , ao Dr. Antônio Morais, ex-Corregedor, ao 
Delegado Renato Patrício , sub-Corregedor, que também é nosso 
companheiro nos trabalhos da CPI , e a toda a Polícia Civil séria , 
honesta e honrada, que nos tem procurado devido ao caso da Divisão 
de Tóxicos. Mas rlá) hipoteco ar._ ,,J ao Secretário Mauro Lopes, por 
tudo que foi constatado. 

Isso não é "denuncismo", mas constatação da CPI. Por 
isso fico estarrecido com o posicionamento dos demais pares desta 
Casa em sua defesa. Muito obrigado . 

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Presidente , 
agradeço-lhe pelo tempo a mais oferecido. Apenas gostaria , em 15 
segundos , de dizer aos Deputados que fatos continuam acontecendo 
no interior da Secretaria da Segurança, mas não da parte do 
Secretário . Amanhã vou revelar para o conjunto dos Deputados 
situações que ocorreram, inclusive ameaças a Deputados membros 
da CPI , vindas lá de dentro . 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Vem à Mesa 

requerimento do Deputado Márcio Kangussu , em que solicita a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para , nos termos de seu § 
1°, transferi -la ao Deputado Marco Régis . A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs Deputados, 
fico até emocionado por ter o privilégio de deter um mandato 
parlamentar outorgado pelo povo de Minas Gerais na construção da 
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minha própria vida . Se cheguei a esta Casa Legislativa , não foi por 
intermédio de bênção política nem por financiamento de quem quer 
que seja . Tenho a ventura , a alegria e a honra de dizer que aqui 
cheguei pelo que produzi em minha vida . Recebi este mandato como 
recompensa . 

Por isso , no ofício que fiz a S. Exa ., o Governador Itamar 
Franco , disse que as denúncias que fazia contra o Secretário da 
Segurança Pública , Mauro Ribeiro Lopes, eram por dever de 
consciência e de ofício. Não sou advogado, gostaria de ter o 
brilhantismo do Deputado Chico Rafael , o brilhantismo do professor de 
Direito , Dalmo Ribeiro Silva , mas o faço na humildade de quem 
passou a vida propugnando na área da saúde, lutando contra a 
miséria e a doença de um país injustiçado por esse capitalismo 
maldito , que traz, no seu bojo , tudo de ruim que vem junto , como a 
degradação da moral e dos valores , que hoje nos traz a situação de 
violência em que vive o País. E, ao fazer a denúncia , não o fiz por 
ingenuidade, meu caro e brilhante Deputado Dinis Pinheiro , que 
sempre admirei como o Deputado mais jovem desta Casa . Diria , 
Deputado Dinis Pinheiro, que algumas pessoas que defendem o 
Secretário , devem estar fazendo isso por ingenuidade. E não diria 
diretamente à V. Exa., porque, talvez, se apresentasse a V. Exa. a fita 
contida neste gravador e os demais documentos que passei à CPI , 
que os encaminhou ao Governador Itamar Franco, tenho certeza de 
que nenhum Deputado desta Casa se prestaria a defender o Dr. 
Mauro Ribeiro Lopes . Tenho certeza de que um cidadão de bem desta 
Casa , um Deputado que disser que está nesta Casa para defender o 
bem, a sociedade , a coisa pública , um cidadão que está nesta Casa 
com esse objetivo não teria coragem de defender S Exa., o 
Secretário. Até porque não jogo lama no Secretário , como disse o 
Deputado Dalmo, que o estamos pichando e maculando, até porque o 
Secretário já tem um passado manchado e maculado, desde que era 
pol icial rodoviário federal. Não sou eu que digo isso, mas os inúmeros 
recortes da imprensa que tenho aqui : "Jornal do Brasil ", "Correio 
Brasiliense", "Estado de Min e:: s". Não fui eu que maculei o passado do 
Secretário , foi a imprensa. Mas tenho, também, o depoimento de um 
companheiro do meu partido, no Congresso Nacional , 
especificamente na Câmara dos Deputados, em março de 1994, 
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Deputado Federal Augusto de Carvalho, que fez severas denúncias 
contra o então Chefe da Polícia Rodoviária Federal , Deputado Mauro 
Lopes. Minhas denúncias não são ingênuas nem levianas, mas fruto 
do amadurecimento de muito tempo, e não das respostas deslavadas, 
escrachadas e esfarrapadas do Secretário Mauro Lopes , que diz que 
foi fotografado fortuita e inadvertidamente ao lado do Sr. Aquiles 
Caetano , sobejamente conhecido estelionatário , que é denunciado em 
nossa CPI , Deputado Sargento Rodrigues , Deputado Marcelo 
Gonçalves , como narcotraficante . Não fui eu quem fez a denúncia , 
mas está na CPI. Tenho o dever de ofício , como Deputado e membro 
da CPI , de investigar o cidadão , até porque era tido e havido na região 
como sujeito envolvido com o crime organizado . Não posso provar 
que alguém seja traficante, e essa CPI tem todas as suas limitações, 
assim como a CPI federal , para provar que alguém é narcotraficante , 
porque quem é apanhado são as pequenas "mulas", que transportam 
drogas. Os grandes traficantes estão incrustados no poder público, no 
Judiciário , na fachada de grandes e benevolentes empresários que 
doam verbas polpudas para fazer ação social , enquanto nós , que 
temos o dever de investigar e defender a sociedade, somos até 
processados por eles. O Sr. Aquiles noticiou , na cidade de 
Muzambinho, que contratou o célebre jurista Miguel Reale Júnior, para 
processar-me civil e criminalmente 

Sabemos que aqui , nesta Casa há denúncias contra os 
irmãos Santiago, que têm, como advogado , o Sr. Nabor Bulhões , 
célebre autoridade do direito, para defendê-los . Sabemos que o 
Deputado Sargento Rodrigues veio de uma família humilde. Muitas 
vezes, viajando com ele, de avião, emocionei-me com a história de 
sua vida . Ele saiu de uma infância pobre , ganhou uma profissão 
honrada de policial militar e chegou ao topo da política , como 
Deputado bem-sucedido. Temos também o Deputado Marcelo 
Gonçalves, que me disse que fui seu professor no hospital de Pedro 
Leopoldo . Na verdade , eu era apenas um médico plantonista de fim 
de semana. Dei , durante cinco anos de minha vida , plantões na 
Maternidade Eugênia de Carvalho de Pedro Leopoldo , para ganhar o 
pão, para cuidar dos meus filhos. Fiquei cinco anos preso dentro de 
um hospital. 24 horas , todos os domingos. Muita gente não sabe o 
que é a vida de um médico. A nossa vida de médico, Deputado 
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Marcelo Gonçalves, está intimamente ligada aos policiais . Cruzamo-
nos com os policiais a toda a hora , quando nos trazem as vítimas da 
violência e os próprios praticantes dessa violência . Vemos a luta 
desses policiais, na calada da noite, como a nossa, de médicos, 
enfiados em hospitais . Não estamos aqui para fazer média com 
ninguém. Não vim para a Assembléia Legislativa para fazer média 
com quer que seja. Fui desaconselhado por muitos Deputados a não 
fazer essas denúncias. Fui até indagado se , se o Secretário retirasse 
o Delegado de Muzambinho, João de Almeida Simões Júnior, que 
também é comprometido com o estelionatário Aquiles Caetano - seu 
nome também está nessa placa -, eu me daria por satisfeito. Disse 
não, porque a figura pior nessa história é a do Secretário , uma vez 
que ele é amigo de muitos anos do Sr. Aquiles Caetano. As fitas que 
trouxe provam isso. Nas fitas , o Sr. Aquiles diz que é amigo do 
Secretário desde o tempo de policial rodoviário federal. 
Coincidentemente, há um outro cidadão nessa história , um empresário 
de São Paulo que, certamente , anda fornecendo equipamentos para a 
Secretaria da Segurança. Vou fazer um requerimento para ver se ele 
tem antecedentes criminais . E V. Exa., Deputado Sargento Rodrigues, 
no seu aparte, colocou bem : o art. 149 do Estatuto da Polícia Civil 
proíbe, veda , no capítulo das transgressões disciplinares , que o 
pol icial tenha amizade , tenha ligações com alguém com antecedentes 
notoriamente criminosos . E o Sr. Secretário tem ligações íntimas com 
uma pessoa que tem notórias atividades criminosas . 

Há ainda os antecedentes criminais no Estado de São 
Paulo . A carteira de identidade do Sr. Aquiles , hoje , tem os 
antecedentes limpos, por um artifício do Delegado de Muzambinho, 
que lhe deu uma nova carteira . Legal ou ilegal? Disseram-me que é 
legal ter duas carteiras de identidade É claro que, quando ele mostra 
a ca rtei ra de identidade do Estado de Minas Gerais, seus 
antecedentes de 25 inquéritos e 18 processos no Estado de São 
Paulo não aparecem A carteira que tem essa mancha é paulista. Com 
essa carteira nova . ele havia limpado seu nome. Mas sou um homem 
abençoado e Iluminado. Nu m debate na Rád io de Muzambinho, caí 
numa cilada , quando dava uma entrevista de Uberaba por telefone 
celular. O Sr Aquiles Caetan o foi colocado no ar, e, a pretexto de me 
fazer uma pergunta , deram-lhe o microfone durante mais de meia 
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hora. Tive de enfrentar, por um celular, uma pessoa na frente de um 
microfone , no estúdio de uma rádio . Ele disse que já havia pago por 
seus crimes , que estava quite com a sociedade . Fiquei até encolhido , 
porque sou uma pessoa humana e meu mister não é execrar as 
pessoas . Disse-lhe, então : "Se você se regenerou , muito bem. É o que 
desejamos. A cadeia não foi feita para matar ninguém A cadeia foi 
feita para ressocialização". Mas eis que sou uma pessoa abençoada e 
iluminada, porque, na verdade , ele tinha outras atividades criminosas . 
O Promotor de Justiça de Muzambinho passou-me , através de ofício , 
no dia 29/8/2000 , uma confirmação de indiciamento, por ele chefiar 
uma quadrilha de estelionatários, dando prejuízo a inúmeras 
empresas de Caxias do Sul , de Getúlio Vargas, de Erechim , de 
lpiranga , de Estação, cinco cidades gaúchas . São 119 indiciamentos. 
Ele fugiu , durante mais de um mês , da justiça de Muzambinho, para 
não assinar a citação para comparecer, no dia 7/11 /2000 , à Comarca 
de Getúlio Vargas. Agora , volta , depois que a citação não foi 
assinada . Depois que a citação voltou em branco ao Rio Grande do 
Sul , ele volta à cidade e posa até de poderoso, passando o dedo em 
riste em um meu assessor, lá em Muzambinho, dizendo o seguinte: 
"Com você é assim , mas com seu Deputado va i ser diferente". Mas 
não pense ele, e não pensem outros bandidos que estão envolvidos 
com a CPI do Narcotráfico que me intimidarei. Para eu calar a minha 
voz , terão de dar um tiro dentro da minha boca , terão que me matar, 
porque serei uma voz agressiva e gritante neste parlamento. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre 
Deputado Marco Régis , · gostaria de parabenizac por seu 
pronunciamento V . Ex a. e ·dizer que estou estarrecido com alguns 
pronunciamentos que foram feitos , defendendo a pessoa do Deputado 
Federa l Mauro Lopes frente à Pasta da Segurança Pública Não há 
uma onda de denuncismo, temos provas concretas. Se fosse um 
Detetive que estivesse fazendo tudo isso , não permaneceria na 
Polícia Civil , seria banido. Em nome dessa Pol ícia Civil honrada é que 
estamos aqui como parlamentar. Mas, muito mais , estamos aqui em 
nome da sociedade, porque não podemos nos calar. Será que 
podemos receber todas as denúncias e falar para a sociedade que 
está tudo direitinho, que ninguém está envolvido? Queria ver como a 
sociedade iria encarar a CPI se fosse assim . 
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Quero dizer que a CPI de Minas Gerais foi divulgada 

pelo jornal "Estado de Minas" como a primeira CPI do Estado que, 
através de suas investigações, teve conseqüências e condenação na 
justiça . Em especial , gostaria de declinar o caso de Governador 
Valadares , do qual tive oportunidade de ser sub-relator, em que uma 
Delegada e um Carcereiro foram investigados , levados à justiça e 
condenados a 12 anos de cadeia , com perda da função pública . 

Então , a CPI de Minas Gerais , desde a sua criação , não 
está devendo. C:lã é a primeira CPI na história do Brasil a investigar e 
resultar em condenação na justiçã. Não devemos nada à sociedade , 
pelo contrário , a sociedade pode ter certeza de que estamos fazendo 
nosso trabalho à altura e com respeito aos votos que nos foram 
cünferidos. 

[ , nobre Deputado Marco Régis , estava presente quando 
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva fazia o seu pronunciamento. Fiquei 
impressionado, porque o Deputado Dalmo poderia conversar com 
membros da CPI e perguntar o que está acontecendo. Da mes;:-,8 
forma que estão falando que não podemos sa ir atirando pedras no 
telhado dos outros , o Deputado desta Casa que for fazer um 
pronunciamento nesse sentido precisa conhecer os autos da 
investigação da CPI , precisa conhecer o que está se passando lá 
dentro, para não dizer uma inverdade. 

Então , volto a dizer que essa questão levantada por V . 
!::xa não é L!ma questão pessoal , porque, caso contrário , no prir.-1e i;o 
episód iv , em Valadares , o Secretário não teria ligado para c Deputado 
Merce!o Gonçalves , Presideíite da CP! , pedindo que amenizasse o 
interrogatório da Delegada Maria Aparecida , que foi condenada a 12 
anos de cadeia . Eu disse ao Presidente que somente esse ato já seria 
motivo suficiente para se di rigir ao Governador do Estado e pedir a 
sa ída do Secretário . Não podemos ter um Secretário de Estado que 
procura interferir no trabalho da CPI. Fomos fu ndo , procedemos ao 
interrogatório e, ao final , apresentamos o resultado à sociedade . Não 
estamos aqui fazendo nenhum julgamento prévio , porque não falamos 
que o Secretário está envolvido com o narcotráfico , não falamos que 
ele está envolvido com o crime organizado , falamos que , durante os 
trabalhos da CPI , encontramos fatos concretos que , do ponto de vista 
da improbidade administrativa, estão mais do que provados . Tenho 
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uma profunda admiração pelo Governador Itamar Franco e já tive 
oportunidade de dizer ao Governador por duas vezes o seguinte 

Governador, se V. Exa. for candidato a Pres idente da 
República , aonde eu for defenderei seu norn e em Minas Gera is 

Mas , Governador, fico sentido com essa pos ição. porque o 
trabalho que realizamos foi sério. Fico mais estarrecido ainda porque 
em outras denúncias levadas ao Gove rno V Exa. afastou 
imediatamente as pessoas , até mesmo para proceder à apuração. No 
caso do Secretário Mauro Lopes , isso não ocorreu . Esses fatos 
apresentados pela CPI do Narcotráfico não são suficientes? A base da 
Polícia Civil, que está pegando o touro com a unha e prendendo 
bandido dia e noite, passando aperto com delegacias superlotadas e 
morrendo, sente-se à vontade para dar apoio ao Secretário da 
Segurança Pública? Tive oportunidade de visitar um Detetive que 
recebeu coronhadas na cabeça , de presos , no Distrito de lbirité. 
Visitei-o , num domingo, às 18 horas , no HPS. Esse Detetive, que 
estava cu idando de preso , pode dizer que o Secretário da Segurança 
Pública é um chefe ilibado, digno e honrado, que merece estar à 
frente da Pasta da Segurança Pública? Tenho certeza de que não, 
porque conheço a base das duas polícias . O exemplo se arrasta. Não 
será mantendo Mauro Lopes como Secretário da Segurança Pública 
que o Governador estará dando um bom exemplo para a Polícia Civil. 

Deputado Marco Régis , volto a repetir que a Polícia Civil é 
cheia de pessoas honradas e honestas. Apresentaram um documento 
assinado por vários Delegados prestando apoio ao Secretário . No 
entanto, também recebi informação contrária , da parte de um 
Delegado que ligou para o meu gabinete dizendo que está sendo 
pressionado a assinar o documento. Os Delegados dizem que, se o 
Secretário for mantido no cargo , provavelmente os que assinaram o 
documento serão promovidos, transferidos para onde querem ou terão 
ascensão na carreira . Então, será que o Secretário teve mesmo 
apoio? Tenho certeza de que não teve, porque conheço como 
funcionam as polícias . Essa pressão de transferência e de 
perseguição sempre acontece nesses casos . 

Deputado Marco Régis , gostaria de lhe hipotecar todo o 
apoio e de dizer aos membros da Casa que o trabalho que já foi feito , 
que está sendo feito e que será realizado e concretizado no relatór io 
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final é sério, árduo e difícil. Temos recebido várias ameaças, mas 
parece que não gostam de me ameaçar. Não sei por que motivo. Mas 
podem _me ameaçar, porque já estamos acostumados. Quem já foi 
para a linha de frente , combateu o crime e trocou tiros com bandidos 
não se preocupa com ameaça . Isso para nós não faz diferença. 

Sabemos que V. Exas. têm sentido muito e inclusive estão 
tentando armar alguma para os membros da CPI . Não vamos permitir, 
porque a sociedade está do nosso lado. Obrigado, Sr. Presidente . 

O Deputado Marco Régis - Agradeço o aparte do 
Deputado Sargento Rodrigues. Gostaria de dizer que tenho profundo 
respeito pela instituição Polícia Civil. Faço minhas as palavras do 
Deputado Sargento Rodrigues , dizendo que nós, ao fazermos tais 
denúncias , envolvendo o Secretário com pessoas de antecedentes 
criminais notórios e sobejamente conhecidos, o fazemos pela própria 
honra da Polícia Civil , que não merece ter à sua frente uma pessoa 
que infringe o art. 149 do Estatuto da Polícia Civil. 

Concluo dizendo que não tenho divergências pessoais ou 
políticas com o Secretário, até porque defendo o Governo Itamar 
Franco na sua briga com o Presidente Fernando Henrique e também a 
sua briga a respeito de Furnas e outras Estou atento aos movimentos 
do Governador na sua caminhada para a Presidência da República. 
Não tenho lutas pessoais com o Secretário Mauro Lopes e não 
disputei com S Exa. eleição em nenhuma cidade de Minas Gerais. 
Portanto , não tenho motivos pessoais nem políticos para enfrentá-lo. 

Devo ainda dizer que fui apresentado ao Secretário , no dia 
24/8/97, na cidade de Perdões, quando da inauguração de uma 
APAE. Na ocasião , perguntou-me de onde era. Quando disse que era 
de Muzambinho, disse-me que tinha um grande amigo na cidade . 
Perguntei-lhe quem. Disse-me que era o Dr. Aquiles Caetano. Disse 
para ter cuidado , porque era tido e havido como narcotraficante. Muito 
obrigado . 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Presidente , havia sol icitado a 

palavra , pela ordem , mais cedo, na hora da votação do Projeto de Lei 
n° 901/2000. O Presidente , naquele momento, não me concedeu a 
palavra . Queria uma expl icação do Deputado Chico Rafael , que 
encaminhou a votação defendendo o poder públ ico no aspecto da 
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moralidade pública . E o projeto dispõe sobre custos de análise de 
pedidos de licenciamento ambiental da atividade de suinocultura no 
Estado de Minas Gerais. Foi procedente o assunto, porque tratar de 
suinocultura , realmente , é tratar, hoje , do poder público , não de Minas 
Gerais, mas do poder público brasileiro . Aliás, acho que faz mal à 
suinocultura do Estado de Minas, porque suinocultura , Sr. Presidente , 
pressupõe uma co isa mais organizada , mais limpa . Acho que é 
criação de porcos mesmo Quero fazer uma ressalva ao poder público 
do Estado de Minas Gerais e dos municípios , lembrando as pessoas 
sérias que existem em todo o poder público , incluindo a Polícia civil , o 
Judiciário , o Executivo , o Legislativo . Mas somente quem mergulhou 
numa ação de uma comissão parlamentar de inquérito como essa é 
que pôde perceber quanto a nossa sociedade está podre, quanto 
estamos frustrados com os resultados dessa CPI , porque a lei protege 
o bandido , o Código Penal Brasileiro protege o bandido . Por isso 
mesmo, os bandidos estão soltos nas ruas , e nós , cada dia mais , 
como cidadãos de bem, estamos colocando grades e aumentando 
nossos muros para que fiquemos trancados na cadeia enquanto os 
bandidos desfrutam toda a regalia . É o que vimos na CPI. O tráfico de 
drogas é o centro do crime organizado no País, e não se diferencia 
um traficante de um assaltante de cargas, de um seqüestrador, de um 
assaltante de Bancos, tudo isso é uma malha só . Estamos 
assustados . Quanto ao Deputado Mauro Lopes , particularmente acho 
que não é culpado , sozinho, por tudo isso. Mas tenho a certeza de 
que, se toda a sociedade mineira pudesse falar , num só momento, 
falaria de alguém , pois se encontra assustada . Nós, como membros 
da CPI , estamos assustados. Portanto isso tem que desaguar em 
alguém. A CPI analisou muita coisa , foi fundo em várias questões, 
mas eu diria que nem a Polícia Federal consegue pegar o grande 
traficante, muito menos o político, muito menos o Deputado que está 
envolvido com o crime organizado. Deputados Estaduais , Deputados 
Federais , Senadores , Juízes, Promotores Públicos , executivos de 
maneira geral estão envolvidos e dando cobertura ao tráfico de 
drogas. O crime organizado existe no País porque o poder público dá 
cobertura , e disso temos certeza absoluta . Acho que, como bem disse 
o Deputado Sargento Rodrigues, antes de um Deputado fazer 
qualquer crítica , seria bom entender um pouco mais o submundo do 
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crime organizado porque defender alguém que está envolvido com o 
crime organizado significa dar asas a esse tipo de crime, trazer mais 
insegurança para nossa sociedade que clama por segurança 
Compreendo a defesa de uma pessoa , que é o Secretário Mauro 
Lopes , mas não me venham com defesas genéricas porque 
precisamos corrigir esse grave problema, que acomete o País. E essa 
CPI foi instituída a pedido da sociedade , e não por iniciativa de 
parlamentar. Tentamos fazer o melhor, mas, no submundo do crime 
organizado, é difícil penetrar e , mais do que isso, é difícil conseguir 
pessoas da sociedade que não tenham medo de testemunhar, pois 
correm grande risco em fazê-lo Compreendemos essa situação 
porque o próprio poder público não dá cobertura às testemunhas , o 
poder público é omisso, o poder público é corrupto, o poder público dá 
cobertura aos criminosos deste nosso País . Só essa afirmativa 
significa que ninguém poderá , aqui , defender nem acusar esta CPI de 
nenhum desajuste . Cometemos alguns erros, talvez até injustiças , 
mas, diante desta nuvem negra que paira sobre a sociedade 
brasi leira , fica justificada qualquer coisa que ocorra. Aqui deixo meu 
desabafo , pedindo aos Deputados desta Casa que comigo cerrem 
fileiras , em nome da sociedade, para que possamos combater, pelo 
menos um pouco , o crime organizado no Estado de Minas Gerais. 
Muito obrigado. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente , solicito o 
encerramento da reunião por falta de "quorum" 

O Deputado Chico Rafael - Solicito seja feita a chamada 
para recomposição de "quorum" 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência sol icita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados , para a 
recomposição de "quorum" 

O Sr Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a 
chamada .) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 13 
Deputados Não há "quorum" para a continuação dos trabalhos . 

Encerramento 
O Sr Presidente - A Presidência encerra a reunião , 

convocando os Deputados para a reunião extraordinária de logo mais , 
às 20 horas , e para as reuniões especiais de amanhã, dia 30, às 9 e 
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às 20 horas , nos termos dos editais de convocação , bem como para 
a reunião ordinária também de amanhã , às 14 horas , com a seguinte 
ordem do dia : (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior. ). Levanta-se a reunião . 

ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE 
Ás quinze horas e quinze minutos do dia oito de novembro 

de dois mil , comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely 
Tarqüínio , Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Alberto Bejani , 
Marcelo Gonçalves e Marco Régis , membros da supracitada 
Comissão . Encontra-se presente também o Deputado Doutor Viana . 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Hely Tarquínio, 
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 subscrita pelos membros 
presentes . A Presidência dá ciência aos membros do conteúdo de 
ofício encaminhado à Comissão pelo Secretário da Saúde. O 
Pres idente informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. 
Waldemar Dias Coelho Neto, auditor da FUNED; Jaime José 
Monteiro, auditor da FHEMIG ; e Francisco Moreira de Miranda Júnior, 
auditor da Superintendência Central de Auditoria Operacional - SCAO 
-; e , na oportunidade , presta os esclarecimentos necessários ao 
funcionamento da CPI. Com a palavra , os Deputados Adelmo 
Carneiro Leão, Alberto Bejani , Marcelo Gonçalves , Edson Rezende e 
Hely Tarqüínio fazem comentários a respeito de nota publicada na 
seção "Cartas" do jornal "Estado de Minas" do dia 7/11/2000 , a qual 
diz respeito aos trabalhos desta CPI. O Presidente suspende a 
reunião por alguns minutos para que os Deputados possam participar 
de uma votação no Plenário da Casa . Os trabalhos são reabertos com 
a presença dos Deputados Hely Tarqüínio , Edson Rezende, Adelmo 
Carneiro Leão, Alberto Bejani , Marco Régis e Doutor Viana . Os 
depoentes, cada um por sua vez, se qualificam, fazem suas 
colocações iniciais e, em seguida , respondem às perguntas 
formuladas pelos Deputados presentes O Deputado Edson Rezende 
entrega ao Presidente documentos contendo denúncias levantadas 
por meio de auditoria realizada na Prefeitura de São João dei Re i. A 
Presidência recebe a documentação, que determina seja anexada aos 
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autos . O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento 
no qual pede seja solicitada à FUNED cópia do relatório de auditoria 
interna referente à telefonia realizada naquela Fundação. Colocado 
em votação, é o requerimento aprovado. O Pres idente informa que o 
inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião , a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária , determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões , 29 de novembro de 2000. 
Hely Tarqüínio , Presidente - Alberto Bejan i - Edson 

Rezende - Adelmo Carneiro Leão - Marcelo Gonçalves. 
ATA DA 33a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de 

novembro de dois mil , comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Maria Olívia , Marco Régis e Dinis Pinheiro, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , a Presidente, 
Deputada Maria Olívia , declara aberta a reunião e , em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, dispensa a 
leitu ra da ata da reunião anterior , a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes . A Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e distribui ao Deputado Marco Régis os Projetos de Lei n°s 58, 
585, 681 , 745/99, 789, 795, 897 , 998, 1.236 , 1.115/2000 e ao 
Deputado Dinis Pinheiro os Projetos de Lei n°s 857 , 1.060, 1.065, 
1.081 , 1.128, 1.174 e 1.181/2000. Encerrada a 1a Parte dos trabalhos , 
passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia , com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário . 
Submetidos a discussão e votação , são aprovados os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 58 , 585 , 681 , 7 45/99, 789, 795, 
897 , 998 , 1.236 (re lator: Deputado Marco Régis) e 857/2000 (relator: 
Deputado Dinis Pinheiro). Passa-se à 2a Parte da Ordem do Dia , com 
a discussão e a votação de pareceres sobre matéria de deliberação 
conclusiva das Comissões . Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 
1.060, 1.065, 1.081 , 1.128, 1.174, 1.181/2000 (relator: Deputado Dinis 
Pinheiro) e 1.115/2000 (relator: Deputado Marco Régis) Cumprida a 
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finalidade da reun1ao , a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária , determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões , 29 de novembro de 2000. 
Djalma Diniz, Presidente - Maria Olívia - Marco Régis . 

ATA DA 62a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Ás nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de 
novembro de dois mil , comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Elbe Brandão , Adelmo Carneiro Leão e Marcelo 
Gonçalves, membros da Comissão supracitada Encontra-se presente , 
também, o Deputado Miguel Martini . Havendo número regimental , a 
Presidente , Deputada Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marcelo 
Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes . A seguir, a Presidente procede à leitura de ofícios da Sra. 
Maria Caiafa, Ouvidora da Polícia , em que trata de assunto de 
interesse do Sr. Neilson Rodrigues Pinheiro ; da Presidente da Câmara 
Municipal de ltabirito, em que encaminha moção de repúdio contra a 
volta da tramitação, nesta Casa, da emenda que cria a narcotaxa; da 
Fundação Movimento Direito e Cidadania , encaminhando livreto sobre 
o Projeto Libertar-se. Ato contínuo , a Presidência comu nica que 
designou relator do Projeto de Lei n° 545/99, em 2° turno , o Deputado 
Marcelo Gonçalves e avocou a si a relatoria do Projeto de Lei n° 
997/2000, em 2° turno. Prosseguindo, a Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta . A seguir, 
passa-se à fase de discussão e votação de matéria sujeita à 
apreciação do Plenário . A Presidência passa a palavra ao Deputado 
Adelmo Carneiro Leão , que procede à leitura do Parecer para o 1 o 

Turno do Projeto de Lei Complementar n° 25/2000, mediante o qual 
conclui pela aprovação do substitutivo apresentado pelo relator e pela 
rejeição da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, 
rejeitando também a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2 ao Substitutivo 
n° 1 e o Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Prosseguindo , a Presidência comunica que continua em discussão o 
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Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 224/99. Não havendo 
quem queira discuti-lo , a Presidência o submete a votação. O relator, 
Deputado Marcelo Gonçalves, conclui pela aprovação da matéria na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, ficando prejudicadas as 
Emendas n °S 1 e 2. A seguir, a Presidência passa a palavra ao 
Deputado Marcelo Gonçalves, relator do Projeto de Lei no 545/99 , no 
2° turno, que conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido 
no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
A Presidência , em acordo com os demais parlamentares , convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária de hoje, às 16 
horas, com a finalidade de se apreciar o parecer sobre o Projeto de 
Lei n° 997/2000, em 2° turno, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões , 29 de novembro de 2000. 
Elbe Brandão, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 

Gonçalves. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.189/2000 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini , a propos1çao em 
epíg rafe dispõe sobre as empresas de asseio e conservação e dá 
outras providências . 

Publicado em 12/9/2000, foi o projeto distribuído 
preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu 
parecer concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da proposição. Em seguida, foi o projeto enviado à 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio , que opinou pela 
aprovação da matéria na forma original. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de receber 
parecer quanto ao mérito , nos termos regimentais . 

Fundamentação 
A proposição em exame visa a regulamentar a atuação 

das empresas de asseio e conservação , atribuindo ao Estado um 
controle mais rígido sobre as atividades por elas desenvolvidas. 

O projeto, ao obrigar as empresas do ramo a se 
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inscreverem na Secretaria de Estado c;8 Indústria e Comércio e na 
Junta Comercial, atende ao intert;sse público, pois inibirá 
substancialmente a atuação de empresas desqualificadas no 
mercado. O amplo crescimento desse setor na economia mineira vem 
dando ensejo à proliferação de empresas "de fachada", que, via de 
regra , lesam sobremaneira os interesses de pessoas e do próprio 
Estado. Os benefícios que a proposição poderá trazer, portanto, são 
evidentes : ao propiciar ao Estado maior fiscalização sobre as 
empresas de asseio e conservação, estará assegurando aos 
consumidores maior garantia na contratação dessas empresas e 
coibindo a evasão fiscal. 

Entendemos que a proposição necessita de reparo no que 
tange à exigência de que, para inscrição na Secretaria de Estado da 
Indústria e Comércio, o capital social totalmente integralizado da 
empresa não seja inferior a 100.000 UFIRs; primeiro porque essa 
unidade de referência foi extinta pela Medida Provisória n° 1973-67 
(art. 29 , § 3°), segundo, porque consideramos que o capital social 
exigido é muito elevado. Assim , procederemos à mencionada 
correção por meio da Emenda n° 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° 

turno, do Projeto de Lei n° 1.189/2000 com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA N° 1 

Substitua-se, no art. 5° do projeto, a expressão "100.000 
(cem mil) UFIR'S vigente" pela expressão "R$60.000,00 (sessenta mil 
reais ) vigentes". 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira , Presidente - Sargento 

Rodrigues, relator- Doutor Viana - Miguel Martini. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 997/2000 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado Anderson Adauto , o projeto de lei 
em epígrafe cria -o Fundo Estadual de Segurança Pública e dá outras 
providências. 

Aprovada no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 3, 5, 8 e 9 
e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 7, vem , agora , a proposição a esta 

z , 
·.:-

Comissão, a fim de receber parecer para o 2° turno, em 
conformidade com o art. 189 do Regimento Interno. 
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Segue, em anexo, a redação do vencido , que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
A criação de fundo destinado a alocar recursos para a 

melhoria das condições técn icas e operacionais da área de segurança 
pública é medida de grande importância para o combate à 
criminalidade e à violência na sociedade mineira . 

Possibilitando a utilização, pelas Prefeituras Municipais, 
dos recursos a serem disponibilizados pelo Fundo, o projeto propõe a 
desconcentração das atividades de segurança pública e o 
oferecimento aos municípios de condições para enfrentar 
objetivamente a criminalidade . 

Apresentamos a Emenda n° 1, que visa , no bojo das 
medidas de modernização do papel do Estado nas áreas da justiça e 
da segurança pública , a redistribuir as receitas provenientes da 
arrecadação da Taxa de Segurança Pública , destinando metade de 
seu montante à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos. Com efeito, sem prejuízo da atuação das demais 
instituições governamentais , são hoje a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos os principais órgãos envolvidos na promoção da segurança 
do cidadão e na garantia dos direitos fundamentais previstos pelo 
texto constitucional. Entendemos que a Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos, pelo seu papel constitucional de gerir 
a política penitenciária e promover os direitos fundamentais , é um dos 
pilares , juntamente com a Secretaria de Estado da Segurança Pública , 
da luta pela diminuição da criminalidade no Estado. 

As Emendas n°s 2 a 4, também por nós apresentadas , 
objetivam tanto reforçar a dotação do Fundo Penitenciário , cujos 
recursos são hoJe bastante limitados, quanto aprimorar os seus 
mecanismos de controle interno , possibilitando que tanto o grupo 
coordenad or do Fundo quanto o Conselho de Criminologia e Política 
Criminal acompanhem efetivamente a arrecadação das verbas a ele 
destinadas Estamos certos de que, fortalecendo o papel do Fundo 
Penitenciário , esta Casa estará contribuindo para a reforma da política 
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I penitenciária do Estado , cujos resultados positivos teriam estreita 
relação com a redução da criminalidade e a garantia da segurança 
pública para os cidadãos mineiros . 

Já a Emenda n° 5 visa garantir que , da parcela da Taxa de 
Segurança Pública destinada à Secretaria de Estado da Justiça e de 
Direitos Humanos pela Emenda n° 1, 15% sejam obrigatoriamente 
alocados em programas da área de direitos humanos, que guardam 
estreita relação com a política de melhoria das condições de 
segurança pública do Estado de Minas Gerais 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Le i 

n° 997/2000 no 2° turno , na forma do vencido no 1° turno , com as 
Emendas n°s 1 a 5, que apresentamos . 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... . - O § 3° do art. 113 da Lei n° 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975, modificado pelo ari 6° da Lei n° 13.430, de 28 de 
dezembro de 1999, passa a vigorar co11. a seguinte redação : 

"Art . 113 

§ 3° - As rPceitas provenientes da arrecadação da Taxa de 
Segu1 ança ~ ui..Jiica , ::vista na Tabela u anexa a esta lei , fi cam 
vinculadas , paritariamente , à Secretaria de Estado da Justiça e de 
Direitos Humanos e à Secretaria de Estado da Segurança Pública .".". 

EMENDA N° 2 
OF>-se ao parágrafo ,·mirn rl n ;:1 rt 36 da Lei n° 12.427, de 

;,_ . de dezt. ,. _. J de 1996, altc. "' ,_ ._ei n° 12.732 , de 30 de 
dezembro de 1997, a seguinte redação : 

"Parágrafo único - Incluem-se, na receita de que trata este 
artigo , apenas os recursos provenientes das custas previstas na Lei 
Federal n° 9.099 , de 26 de setembro de 1995, excetuando-se as 
multas e prestações pecuniárias .". 

EMENDA N° 3 
Acrescente-se ao art . 3° da Lei n° 11.402, de 14 de janeiro 

de 1994, modificada pelas Leis n°s 12.147, de 14 de maio de 1996, e 
12.703, de 23 de dezembro de 1997, o seguinte inciso: 

"IV - os resultantes da aplicação da Lei Federal n° 9.099, 

I z ç , 

I 
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de 26 de setembro de 1995, consistentes em multas e prestações 
pecuniárias ". 

EMENDA N° 4 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art. . . . - Ficam os Contadores Judiciais obrigados a 
fornecer ao Conselho de Criminologia e Política Criminal da Secretaria 
de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, ao Grupo Coordenador 
do Fundo Penitenciário e à Corregedoria-Geral de Justiça relatório 
mensal do montante dos valores recolhidos ao Fundo Penitenciário , 
indicando o Banco e as respectivas contas.". 

EMENDA N° 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art . .. .. - O art . 113 da Lei n° 6 . 763, de 26 de dezembro de 

1975, modificado pelo art. 6° da Lei n° 13.430, de 28 de dezembro de 
1999, fica acrescido do seguinte dispositivo: 

"§ 4° - Quinze por cento do montante previsto no § 3° 
deste artigo serão obrigatoriamente destinados a programas de 
defesa e promoção dos direitos humanos , implantados pela Secretaria 
de Estado da Justiça e de Dire itos Humanos. "." . 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2000. 
Elbe Brandão, Presidente e relatora - Marcelo Gonçalves -

Luiz Tadeu Leite. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 997/2000 

Cria o Fundo Estadual de Segurança Pública e dá outras 
providências 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta : 

Art 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Segurança 
Pública- FESP -, destinado à: 

I - adequação , modernização e aquisição de novos 
equipamentos de uso constante dos órgãos públicos, estaduais e 
municipais , envolvidos em atividades de segurança pública ; 

11 - formação e capacitação profissional dos agentes e 
técnicos de segurança pública ; 

111 - informatização dos arquivos e dados da área de 
segurança pública . 

o 
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Art. 2° - São beneficiários do FESP 
I -a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 
11 -a Polícia Militar do Estado de Minas Gera is 
111 - o Corpo de Bombeiros M1lita r do Estado de M1nas 

Gerais 
§ 1° - Poderão ser beneficiárias dos recursos do Fundo, 

mediante convênio , as Prefeituras Municipais que comprovem o 
funcionamento no município , pelo prazo mínimo de seis meses, na 
data da solicitação , de conselho municipal , integrado paritariamente 
por representantes do poder público e da sociedade civil , voltado para 
a atuação na área de segurança pública , defesa social e defesa dos 
direitos humanos . 

§ 2° - Os recursos destinados aos órgãos estaduais serão 
utilizados, prioritariamente , em investimentos destinados a projetos e 
ações que contribuam para a integração de atividades entre os órgãos 
de segurança pública . 

Art . 3° - O FESP, de natureza e individuação contábeis , 
tem prazo indeterminado 

Art . 4°- São recursos do FESP: 
I -receitas imobiliárias- clas;:;ificação orçamentária 131 ; 
11 - 20% (vinte por cento) do valor das taxas cobradas pelo 

exercício do poder de polícia- classificação orçamentária 1121 ; 
111 - receitas de dividendos - classificação orçamentária 

1322; 
IV - outras receitas patrimoniais , abrangendo juros 

bancários e lucro na alienação de títulos de crédito - classificação 
orçamentária 139; 

V - cota-parte do Estado das multas sobre o recolhimento 
do ICMS- classificação orçamentária 1911 .01 .01 ; 

VI - cota-parte do Estado sobre o recolhimento de multas 
do IPVA- classificação orçamentária 1911 04.01 ; 

VIl - indenizações - classificação orçamentária 1921 - e 
outras restituições- classificação orçamentária 1922.99 ; 

VIII - doações, auxílios , contribuições e legados que lhe 
venham a ser destinados por pessoa física ou jurídica , nacional ou 
estrangeira ; 

IX - dotação consignada anualmente no orçamento do 

2 
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Estado; 

X - transferências orçamentárias provenientes de outras 
entidades públicas; 

XI - receitas decorrentes de convênios , acordos ou 
instrumentos congêneres, firmados com entidades públicas ou 
privadas , nacionais ou internacionais ; 

XII - recursos de qualquer origem, desde que não 
onerosos aos cofres públicos . 

Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo 
serão depositados em conta especial mantida pelo Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG . 

Art. 5° - As classificações orçamentárias identificadas no 
art . 4° referem-se ao exercício de 2000. 

Parágrafo único A alteração nas classificações 
orçamentárias não importará a mudança na composição das receitas 
do FESP. 

Art . 6° - O órgão gestor do FESP é a Secretaria de Estado 
da Fazenda, à qual incumbe, entre outras atribuições : 

I - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte 
no orçamento do Fundo, antes de sua aplicação; 

11 - organizar o cronograma financeiro de receita e 
despesa, acompanhar sua execução e a aplicação das 
disponibilidades de caixa; 

111- responsabilizar-se pela execução do cronograma físico 
do projeto ou da atividade beneficiados com recursos do Fundo. 

Art . 7° - O agente financeiro do FESP é o Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, ao qual 
compete: 

I - aplicar os recursos do Fundo segundo as normas e os 
procedimentos definidos pelo órgão competente; 

11 - remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades 
temporárias de caixa, para evitar a descapitalização do Fundo; 

111 -comunicar ao órgão gestor, no prazo máximo de cinco 
dias úteis , a realização de depósitos a crédito do Fundo, com 
especificação da origem; 

IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos 
colocados à sua disposição. 
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Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a 

nenhum tipo de remuneração pelos serviços prestados 
Art . 8°- Integram o grupo coordenador: 
I - um representante da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública ; 
11 - um representante da Secretaria de Estado da Justiça e 

de Direitos Humanos; 
111 - um representante da Secretaria de Estado da 

Fazenda ; 
IV - um representante do Banco de Desenvolvimento do 

Estado de Minas Gerais ; 
V- um representante da Pol ícia Militar do Estado de Minas 

Gerais ; 
VI - um representante do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Minas Gerais ; 
VIl - o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 

Assembléia Legislativa ; 
VIII - dois representantes , escolhidos em reunião pública , 

dos conselhos municipais voltados para a área de segurança pública, 
defesa social e direitos humanos e que sejam integrados 
paritariamente por representantes do poder público e da sociedade 
civil ; 

IX - dois representantes , escolhidos em reunião pública , 
das entidades civis sem fins lucrativos voltadas para a promoção dos 
direitos humanos e que tenham sede e área de atuação no Estado; 

X - um representante indicado pela Ordem dos Advogados 
do Brasil , seção de Minas Gerais ; 

XI - um representante da Associação Mineira de 
Municípios ; 

XII - um representante , escolhido em reunião pública , das 
associações comunitárias e de moradores , legalmente constituídas, 
com sede e área de atuação no Estado. 

Art. 9° - Compete ao grupo coordenador, além das funções 
estabelecidas na Lei Complementar n° 27 , de 18 de janeiro de 1993: 

I - aprovar o plano de apl icação dos recursos , conforme as 
diretrizes estabelecidas nos planos de ação governamental e nas 
del iberações do Conselho de Defesa Social ; 
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11 - acompanhar a execução do plano de aplicação dos 

recursos ; 
111- elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa 

do Fundo; 
IV- elaborar a proposta orçamentária do Fundo ; 
V - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de 

caixa do Fundo. 
Art . 1 O - Os demonstrativos financeiros do FESP 

obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1994, e às normas do Tribunal de Contas do Estado e serão 
atualizados mensalmente e dispon ibilizados para consulta pública , por 
meio da Internet. 

Parágrafo único - Obedecido o disposto neste artigo, os 
demonstrativos referentes a recursos repassados aos municípios 
serão , ainda , encaminhados diretamente ao conselho municipal a que 
se refere o § 1° do art. 2° 

Art . 11 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art . 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art . 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 681/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 681/99 , do Deputado Gil Pereira , que 
autoriza o fornecimento de medicamentos pela Fundação Ezequiel 
Dias nos termos que especifica , foi aprovado no 2° turno, com a 
Emenda n° 1. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 681/99 
Dispõe sobre a venda de medicamentos às entidades 

filantrópicas que prestam ass istência médica ou social no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta 
Art . 1° - Fica a Fundação Ezequiel Dias - FUNED -

o 
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autorizada a vender medicamentos às entidades filantrópicas que 
prestam assistência médica ou social no Estado, pelo mesmo preço 
fixado para as Prefeituras municipais. 

Art . 2°- Somente poderão beneficiar-se do disposto no art . 
1° desta lei as entidades reconhecidas como de utilidade pública e 
previamente cadastradas pela FUNED. 

Art 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art . 4°- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2000. 
Maria Olívia , Presidente - Marco Régis , relator - Dinis 

Pinheiro . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 745/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 745/99 , do Deputado Hely Tarqüínio, 

que dispõe sobre a estruturação, a organização e o funcionamento de 
hospitais regionais nas cidades-pólo , 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 à matéria a forma adequada , 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 745/99 
Dispõe sobre a estruturação e a organização de sistema 

de referência hospitalar. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta 
Art . 1° - O Estado promoverá a estruturação e a 

organização de sistema de referência hospitalar de caráter regional , 
visando a garantir atenção secundária e terciária à população da área 
de abrangência , na forma definida em regulamento . 

Parágrafo único - Para a implementação das medidas 
previstas no "caput" deste artigo , o Estado poderá utilizar a estrutura 
existente ou celebrar convênios ou contratos administrativos com 
instituições privadas . 

Art . 2° - As despesas decorrentes da apl icação desta lei 
correrão por conta de: 

I 
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I - recursos consignados no orçamento; 
11 - recursos transferidos por meio de convênios firmados 

com órgãos federais ; 
111- doações ou legados ; 
IV - recursos provenientes de outras fontes . 
Art . 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 

prazo de noventa dias contados da data de sua publicação . 
Art . 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 5° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2000. 
Maria Olívia , Presidente - Maco Régis , relator - Dinis 

Pinheiro . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 789/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 789/2000, do Deputado Agostinho 

Silveira , que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde 
do Professor da Rede Estadual de Ensino , 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 á matéria a forma adequada , 
nos termos do§ 1° do art 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 789/2000 
Dispõe sobre o Programa Estadual de Saúde Vocal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta : 
Art . 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o 

Programa Estadual de Saúde Vocal , visando à prevenção das 
disfonias em professores da rede estadual de ensino . 

Art. 2° - O programa de que trata o art. 1 o desta lei inclui a 
assistência preventiva , por intermédio da rede públ ica de saúde , com 
a realização de um curso teórico-prát ico anual , que oriente os 
professores sobre impostação vocal. 

Art. 3° - Cabe às Secretarias de Estado da Saúde e da 
Educação formular diretrizes para a execução do programa criado por 
esta lei . 
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Parágrafo único - A coordenação do programa de que 

trata o "caput" deste artigo será exercida por um fonoaudiólogo . 
Art . 4°- Ao professor que apresente disfonia é garantido o 

acesso ao curso a que se refere o art. 2° desta lei e ao tratamento 
fonoaudiológico e médico. 

Art . 5° - Em caso de afastamento do professor portador de 
disfonia , ser-lhe-á assegurada a manutenção dos direitos e vantagens 
inerentes ao cargo . 

Art . 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de trinta dias contados da data de sua publicação . 

Art . 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 8°- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões , 28 de novembro de 2000. 
Maria Olívia , Presidente - Marco Régis , relator - Dinis 

Pinheiro . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 795/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 795/2000, do Deputado Pastor George, 

que dispõe sobre o Programa de regularização e controle das ilhas 
fluviais e lacustres do Estado, 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 à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 795/2000 
Dispõe sobre as ilhas fluviais e lacustres de domínio 

estadual. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art . 1 o -As ilhas fluviais e lacustres de domínio do Estado 

e as áreas de ilhas que, em parte, sejam de domínio do Estado serão 
identificadas, demarcadas, cadastradas e destinadas, 
preferencialmente, á proteção dos ecossistemas naturais . 

Parágrafo único - Comissão técnica multidisciplinar, criada 
pelo Poder Executivo , procederá ao levantamento '' : 1spectos 
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jurídicos e ambientais das ilhas e das áreas a que se refere o 
"caput" deste artigo . 

Art. 2° - As ocupações antrópicas nas ilhas com potencial 
de aproveitamento socioeconômico serão regularizadas de acordo 
com o disposto na legislação de terras devolutas. 

Parágrafo único - Quando a posse for insusceptível de 
regularização , o Estado promoverá o reassentamento dos ocupantes 
não proprietários de imóvel rural ou urbano em terras públicas 
destinadas à reforma agrária ou em projetos de colonização , 
preferencialmente na mesma região . 

Art. 3° - O Estado poderá delegar aos mun1c1p1os, 
mediante convênio , o controle e a exploração das ilhas com potencial 
de aproveitamento socioeconômico. 

Art . 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 5°- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2000. 
Maria Olívia, Presidente - Marco Régis , relator - Dinis 

Pinheiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 857/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 857/2000 , do Deputado Marco Régis , 

que dispõe sobre a compra de medicamentos genéricos para os 
estoques da rede pública de saúde e dá outras providências , 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 à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 857/2000 
Dispõe sobre a compra de medicamentos genéricos para 

os estoques da rede pública de saúde e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta : 
Art . 1 o - As unidades de saúde, no âmbito estadual do 

Serviço Único de Saúde - SUS -, comprarão medicamentos genéricos 
para seus estoques . 
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Parágrafo único - Na falta do medicamento genenco, 

poderão ser comprados medicamentos de referência ou similares 
disponíveis no merr-:>~r-, 

Art . 2° ·· r'-Ja aquisição dto Jmentos , sob qualquer 
modalidade de compra , e nas prescrições médicas e odontológicas de 
medicamentos, no âmbito estadual do SUS, será adotada a 
Denominação Comum Brasileira - DCB - ou , na sua falta , a 
Denominação Comum Internacional- DCI. 

Art 3° - As unidades de saúde do SUS no Estado afixarão , 
em local visível , cartaz educativo sobre a Denominação Comum 
Brasileira - DCB - e sobre o medicamento genérico , na forma 
estabelecida pelo órgão estadual responsável. 

Art. 4° - O Poder Executivo reaulamentará esta lei no 
prazo de noventa dias contados da data u , publicação . 

Art . 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em co r ' í r io. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2LMJ. 
Maria Olívía , Presidente - Dinis Pinheiro , relator - Marco 

Régis . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 897/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 897/2000, do Deputado Agostinho 

Silveira , que institui o Programa de Higiene Bucal na rede estadual de 
ensino fundamental , 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 à matéria a forma adequada, 
nos h ·w·r.: do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 897/2000 
Institui o Programa de Higiene Bucal na rede estadual de 

ensino fundamental 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa Estadual de Higiene 

Bucal , destinado aos alunos do ensino fundamental das escolas 
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públicas estaduais. 

Art.2° - O Programa, de caráter permanente , tem por 
objetivo reduzir o índice de problemas dentários da população do 
Estado, por meio de: 

I - desenvolvimento do hábito da higienização bucal diária 
entre os alunos ; 

11 - ensino da técnica correta de escovação e do uso 
regular do fio dental 

Art . 3°- Para o atingimento do objetivo previsto no art. 2°, 
serão promovidos : 

I palestras, debates, distribuição de impressos 
educativos , exibição de filmes e exposições práticas; 

li -fornecimento de escovas , pastas e fios dentais e outros 
materiais necessários á realização regular da higiene bucal ; 

111- outros procedimentos cabíveis . 
Art. 4° - O Estado oferecerá cooperação técnica e 

financeira aos municípios que implementarem o programa instituído 
por esta lei. 

Art . 5° - As ações governamentais para a implementação 
do Programa a que se refere esta lei poderão ser desenvolvidas em 
parceria com empresas privadas e com organizações não 
governamentais , conforme o disposto em regulamento . 

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta de: 

I - recursos orçamentários das Secretarias de Estado da 
Saúde e da Educação; 

11 - doações e legados de pessoas físicas ou jurídicas , 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras ; 

111 - recursos provenientes de outras fontes . 
Art 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 

prazo de cento e vinte dias contados da data de sua publicação . 
Art 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 9° - Revogam-se as disposições em contrário 
Sala das Comissões , 28 de novembro de 2000 
Maria Olivia . Presidente - Marco Régis , relator - Dinis 

Pinheiro 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 998/2000 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 998/2000 , do Deputado Doutor Viana , 
que obriga o Estado de Minas Gerais a devolver ao cidadão a taxa de 
inscrição em concurso público que não foi realizado , foi aprovado no 
2° turno, na forma do vencido no 1 o turno . 

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

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

PROJETO DE LEI N° 998/2000 
Dispõe sobre a devolução de taxa de inscrição em 

concurso público não realizado 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art . 1° - A taxa de expediente relativa a inscrição em 

concurso público para investidura em cargo ou emprego público da 
administração direta ou indireta do Estado será devolvida ao 
candidato na hipótese de cancelamento ou suspensão do processo 
seletivo . 

§ 1° - A devolução ocorrerá no prazo de até sessenta dias 
contados da publicação , no órgão oficial dos Poderes do Estado, do 
ato de ca ncelamento ou suspensão do concurso. 

§ 2 ° - Sobre o valor a ser devolvido incidirá correção 
monetária a partir de seu desembolso pelo candidato . 

§ 3° - É facultado ao candidato o aproveitamento do valor 
da taxa de que trata o "caput" deste artigo ao se inscrever em 
concurso que substitua o cancelado ou suspenso . 

Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação , 
e seus efeitos incidem sobre os concursos públicos cujos editais 
tenham sido publicados anteriormente . 

Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2000. 
Maria Olívia , Presidente - Marco Régis , relator - Din is 

Pinheiro . 
PARECER SOBRE AS SUBEMENDAS QUE RECEBERAM O N° 1, 
APRESENTADAS EM PLENÁRIO, NO 1° TURNO, ÀS EMENDAS 

zi 
~ I 

~ 

-< 

N°S 1 E 2 AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 25/2000 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
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De autoria conjunta dos Deputados Rogério Correia e 
Durval Ângelo , o Projeto de Lei Complementar n° 25/2000 proíbe o 
porte de armas de fogo por policiais civis e militares em manifestações 
públicas e os obriga ao uso de tarjeta de identificação em tais 
ocasiões . 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 
17/12/99 e distribuída às comissões competentes para receber 
parecer, nos termos do art . 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno. 

Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e 
Justiça emitiu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de 
Direitos Humanos opinou pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou . 

Incluída a matéria na ordem do dia para discussão e 
votação , foram apresentadas a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2. 

Foi requerida a audiência das Comissões de 
Administração Pública e de Direitos Humanos a respeito das 
subemendas oferecidas em Plenário. A Comissão de Administração 
Pública perdeu prazo para emitir seu parecer. Vem agora a matéria a 
esta Comissão , para que sobre ela seja emitido parecer. 

Fundamentação 
Ciente da complexidade da matéria e dos diversos pontos 

de vista existentes a respeito , este relator optou por requerer à 
Comissão de Direitos Humanos a realização de audiência pública para 
discutir amplamente a proposição , o que ocorreu no dia 8/11 /2000. A 
presença de representantes da direção das duas forças policiais do 
Estado , bem como a de representantes da sociedade civi l, de 
membros das entidades de classe dos traba lhadores policiais e de 
agentes de organizações independentes enriqueceu o debate e 
possibilitou-nos caminhar para uma linha comum entre as várias 
posições políticas e técnicas existentes a respeito da proposição . 

Prel iminarmente, gostaríamos de manifestar nossa 
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convicção filosófica de que o desarmamento geral dos cidadãos 
brasileiros é condição "sine qua non " para a superação do terrível 
estado de violência em que estamos imersos. Qualquer proposta que 
propugne pela dissuasão do uso de armas e pela resolução pacífica 
de conflitos sociais e pessoais encontrará o apoio decidido deste 
relator e de seu partido , cuja trajetória tem sido a da prática 
democrática e do pluralismo de idéias. 

Não são raros , infelizmente, os casos em que o uso de 
armas , de fogo ou não, por policiais despreparados e violentos , tem 
redundado em morte ou lesão irreparável para cidadãos indefesos. 
Pelo Brasil afora ecoam os exemplos - pessoas inocentes e 
desarmadas são mortas em manifestações públicas , em 
desocupações de terras , em ações de repressão a atos públicos ; 
trabalhadores grevistas atingidos por balas de borracha chegam a 
ficar cegos ; espectadores de jogos de futebol são espancados 
barbaramente na cabeça por policiais . Reportamo-nos aqui 
exclusivamente às ações públicas, objeto deste parecer, mas 
inúmeros seriam os exemplos se vasculhássemos também os 
registros individuais feitos perante a Comissão de Direitos Humanos 
desta Casa , os quais retratam um quadro de crescimento significativo 
e alarmante da violência policial. 

Há, felizmente , exemplos em contrário . Acreditamos que 
devem prosperar soluções como a da desocupação de área no Bairro 
Serra Verde, ocorrida no último dia 12 de maio , nesta Capital , em que 
cerca de três mil famílias de sem-tetos foram pacificamente retiradas 
do acampamento que ali tinham montado. O equilíbrio dos policiais 
militares durante a operação de desocupação foi elogiado por todos 
os envolvidos, inclusive pelas famílias de sem-tetos . 

A discussão política e técnica da proposição , ocorrida na 
Comissão de Direitos Humanos, trouxe novos elementos para a 
reflexão Tendo em vista a quantidade de questões envolvidas , 
organizamos topicamente a discussão, buscando caminhar passo a 
passo rumo a um texto que, se não pode ser consensual , ao menos 
espelha uma ampla discussão e uma avaliação acurada. 

a) inclusão da Polícia Civil nos objetivos da proposição 
Bem sabemos que a Polícia Civil , pelo texto constitucional , 

tem funções de polícia judiciária e como tal , rigorosamente falando , 
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não estaria incluída nos objetivos da matéria , que se dirige para o 
policiamento ostensivo . Mas, podem todos garantir que, na realidade 
concreta , policiais civis nunca serão convocados para executar o 
policiamento de manifestações públ icas? Entendemos que não, razão 
pela qual houvemos por bem manter a referência àquela corporação 
no texto da matéria , pendendo, assim, mais para a realidade fática 
que para a letra fria da lei . Buscando, não obstante , mitigar essa 
referência , modificamos a proposição original , perdendo a Polícia Civil 
a posição central que, a par da Polícia Militar, tinha naquele texto . 

b) autorização judicial e decisão do Governador do Estado 
As críticas à necessidade de autorização judicial e de 

decisão expressa do Governador para que os policiais no comando de 
operações de policiamento das manifestações públicas possam portar 
armas de fogo nos pareceram procedentes , já que os oficiais da 
Polícia Militar e, se for o caso, os delegados da Polícia Civil , possuem , 
a nosso ver, a capacitação necessária para esta responsabilidade. 
Não há, portanto, razão para atrelá-la a uma decisão judicial e a uma 
decisão específica do Governador do Estado. Por essa razão , este 
dispositivo foi excluído do substitutivo de nossa autoria. 

c) existência de normas internas da Polícia Militar sobre a 
matéria 

É fato que existem normas internas da Polícia Militar de 
Minas Gerais sobre a atuação policial durante manifestações públicas. 
Duas delas. como se verá a seguir, nos foram de grande utilidade na 
reflexão sobre a matéria e na elaboração deste parecer. É necessário , 
todavia , que não se confunda uma nota de instrução do Comando-
Geral da Polícia Militar, que constitui uma norma de âmbito restrito , 
revogável por ato discricionário do Comandante-Geral da corporação, 
cujos efe1tos são aplicáveis e apreciáveis no seio mesmo do corpo 
policial para o qual se dirige, com uma lei discutida e votada pelos 
representantes do povo e sancionada pelo Governador do Estado, 
norma esta que produz efeitos permanentes e amplos, atingindo toda 
a coletividade m1ne1ra. Assim , refutamos expressamente a 
argumentação dos debatedores que se posicionaram pela 
desnecessidade da lei em face da existência da norma interna. Pelo 
contrário. Se a norma interna existe , aduz-se ainda mais uma razão 
para que prospere a norma legal. 



d) possibilidade de o comandante das operações de 
policiamento não ser um oficial 
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Neste aspecto preferimos ser ortodoxos . O policiamento 
de eventos de grande vulto , como o são a grande maioria daqueles de 
que trata a proposição, deve ocorrer sob a responsabilidade de um 
oficial , que recebeu o treinamento técnico específico para esse tipo de 
operação e pode , portanto , portar ;::Jrma de fogo . A hipótese de o 
comandante da operação não ser . oficial nos coloca diante do 
cumprimento estrito da lei que se quer instituir - nenhum dos 
envolvidos na ação policial pode , nesse caso, portar arma de fogo . 

e) eventos desportivos de menor vulto 
Amparando-nos em uma das normas de instrução da 

Polícia Mil itar, entendemos ser plenamente r L'SSível que, nesses 
casos , dos chamados campos de várzea , se façam as adaptações 
necessárias , pelos comandantes locais , para o cumprimento do que 
propõe o projeto que ora examinamos. 

Gostaríamos, ainda , de lembrar que boa parte de nossa 
argumentação pode ser encontrada nas próprias normas de instrução 
emanadas da Polícia Militar. De fato , são elas que nos asseguram 
que: 

"A tropa envolvida para resguardar a ordem pública 
conduzirá , tão-somente, armamento, equipamento e mun1çao 
específicos para controle de tumultos. Somente os oficiais portarão 
armamento convencional. Não se emprega arma de fogo contra 
movimento de cunho social. Arma de fogo é para uso contra 
delinqüentes, em legítima defesa " (Nota de Instrução no. 3003/86, do 
Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais .) 

E ainda que: 
"Em princípio, no policiamento de eventos desportivos, á 

exceção do Comandante e Oficiais em geral e policiamento da área 
externa e designado para cobertura às bilheterias e arrecadação, os 
demais estarão armados apenas com cassetete de borracha . Nos 
campos de várzea , onde geralmente o efetivo é menor, o Comandante 
da Fração fará o estudo, procurando adaptar a regra geral (armado 
apenas com cassetete de borracha) à situação do evento ." (Nota de 
Instrução no. 3012/88, do Estado-Maior da Polícia Mil itar de Minas 
Gerais) 
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Se assim é como norma interna para a corporação 

policial constitucionalmente encarregada do policiamento ostensivo , 
até mesmo de manifestações públicas , não há porque se negar ao 
parlamentar a possibilidade de erigi -la em norma legal. dotando-a da 
necessária e legítima base da vontade popular. 

Cumpre-nos ainda comentar as subemendas que 
receberam os n°s 1, apresentadas em Plenário , às Emendas n°s 1 e 2 
ao Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

As subemendas apresentadas introduzem duas 
modificações na matéria a) suprimem do texto em discussão a 
expressão "ou similar ", especificando exatamente em que eventos 
públicos é vedado o porte de arma por policiais civis e militares em 
serviço; b) ampliam a necessidade de uso de tarJeta de identificação 
pelos policiais civis e militares para quaisquer situações em que 
estejam em serviço , e não somente nos eventos públicos. 

A supressão da expressão "ou similar " pode, a nosso ver, 
estreitar o campo de apl icação da lei que se pretende aprovar e, 
assim , descaracterizar a intenção original dos autores . Julgamos 
ainda que não é conveniente que se interponha na proposição 
dispositivo que venha a regular o porte de arma de fogo por policiais 
civis e militares em qualquer situação. Preferimos, por outra , manter-
nos nos limites traçados pelo autor da proposição, que trata da 
questão do porte de arma de fogo por policiais exclusivamente 
durante os eventos públicos citados. 

Conclusão 
Dadas essas razões , somos pela reje ição da Subemenda 

n° 1 à Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1; pela rejeição da Subemenda 
n° 1 à Emenda n° 2 ao Substitutivo n° 1; pela rejeição do Substitutivo 
n° 1; da Comissão de Constituição e Justiça, e pela aprovação do 
substitutivo a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 2 
Acrescenta dispos itivos à Lei n° 5.301 , de 16 de outubro 

de 1969, que contém o Estatuto da Pol íc ia Mil itar do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências . 

Art . 1° - Acrescente-se ao art . 26 da Lei n° 5.30 1, de 16 de 
outubro de 1969, os seguintes §§ 1°, 2° e 3°: 

"Art . 26- .. ... .......... .. ... . . 
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§ 1 o - É vedado o porte de arma de fogo por policial 

m1l1tar nas manifestações públicas de caráter reivmdicatóno, sindical 
político ou sim ila r e nos eventos públicos de caráter cultural , recreativ~ 
ou desportivo 

§ 2° - O policial militar em serviço durante as 
manifestações e os eventos referidos no § 1° portará tarjeta de 
identificação vis ível , com o nome. posto e unidade" 

Art. 2° - Esta lei aplica-se, com as devidas adaptações , 
aos casos em que policiamento ostensivo das manifestações e 
eventos citados no art . 1° seja realizado por policia is civis 

Art 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publ icação 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões. 29 de novembro de 2000. 
E.lbe Brandão, Presidente - Adelmo Carneiro Leão , relator 

- Marcelo Gonçalves. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 29/11 /2000, a seguinte 
comun icação: 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência à 
Casa do falecimento do Sr. José Carvalho , ocorrido em 28/11 /2000, 
em Carmésia . (-Ciente. Oficie-se ) 

MANIFESTAÇÃO 

A Assembléia Leg islativa aprovou, nos termos do art . 1 03 , 
111 , "b" a "d", do Regimento Interno, a seguinte manifestação: 

de congratulações com a Associação Comercial e 
Industrial de Paraisópol is pela real ização da P Feira da Indústria e do 
Comércio de Paraisópolis e Região - FEICOM . (Requerimento n° 
1. 733/2000, do Deputado Chico Rafael ) 
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ATAS 

ATA DA 200a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 30/11/2000 
Presidência dos Deputados Doutor Viana , Marcelo Gonçalves e Fábio 

A velar 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente) : Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 46/2000 - Projeto 
de Lei n° 1. 307/2000 - Requerimentos n°s 1. 783 a 1. 786/2000 -
Comun icações: Comunicações do Deputado Mauri Torres e da 
Comissão de Transporte - Interrupção e reabertura dos trabalhos 
ordinários - 2a Parte (Ordem do Dia) 1 a Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo 

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agost inho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Si lveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júl io - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Eduardo Brandão - Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende-
Hely Tarqü ínio - lvair Nogueira - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton - Luiz Fernando Faria - Lu iz 
Menezes- Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu-
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise 
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rod rigues -
Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila . 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Ás 14h 11 min , 

a lista de comparecimento registra a exi stência de número regimenta l. 
Declaro aberta a reunião . Sob a proteção de Deus e em nome do 
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos . Com a palavra , a Sr. 2°-



Secretário , para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 
1 a Parte 

1a Fase (Expediente) 
Ata 
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-A Deputada Maria Olívia , 2a_ Secretária "ad hoc", procede 
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições . 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser 
lida , a Mesa passa a receber proposições. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 46/2000 
Acrescenta o § 3° ao art . 232 da Constituição de Estado de 

Minas Gerais. 
Art . 1 o - O art . 232 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais fica acrescido do seguinte § 3°: 
"Art . 232- ... ... ........ . .. ........ .... .... . . .... . 
§ 3° - É vedada a alienação de ações pertencentes ao 

Estado necessárias à garantia do controle acionário da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais- COPASA-MG.". 

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

Art . 3°- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões , 29 de novembro de 2000. 
Fábio Avelar - Alberto Bejani - Álvaro Antônio - Ambrósio 

Pinto - Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon 
Melo - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Hermeto 
- Ermano Batista- Geraldo Rezende- Hely Tarqüínio- lvair Nogueira-
Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauri 
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto 
Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues- Sebastião Costa -Wanderley Ávila. 

Justificação: A inclusão do § 3° ao art . 232 da Constituição 
c 
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Estadual visa garantir aos cidadãos mineiros e ao Governo do 
Estado o controle acionário da COPASA-MG e, indiretamente, a 
certeza da continuidade das políticas sociais . 

Criada pela Lei n° 6.4 75 , de 14/11/7 4, no Governo Rondon 
Pacheco , a COPASA-MG, empresa sólida e eficiente , que sempre se 
pautou por uma administração profissional , precisa e deve continuar 
sob o comando do Governo do Estado, para dar aos mineiros a 
garantia da continuidade da política social conhecida como tarifa 
social , instrumento por meio do qual , o Governo mineiro garante água 
e esgoto para a parcela pobre da população . 

Pela tarifa social , paga-se menos quando o consumo é 
menor- e vice-e-versa -; é o tratamento diferenciado para pessoas de 
rendas diferentes. A política global da estatal , baseada na idéia de 
que municípios superavitários garantem o sofisticado sistema de 
atendimento em áreas menos abastadas do Estado, busca sustentar 
um equilíbrio regional entre a Minas Gerais rica e a pobre. 

Assim , espero contar com o apoio desta Casa para a 
aprovação desta emenda à constituição que visa , acima de tudo , a 
preservação do patrimônio público de Minas Gerais. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.307/2000 
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Enta 

de Ouro , com sede no Município de Conselheiro Lafa iete . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta : 
Art . 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Clube da 

Melhor Idade Enta de Ouro, com sede no Municí pio de Conselheiro 
Lafaiete . 

Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art . 3°- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2000. 
Maria Olívia 
Justificação: O Clube da Melhor Idade Enta de Ouro , 

fundado em 10/2/96, é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Seu 
objetivo principal é congregar pessoas maiores de 50 anos , 
proporcionando-lhes atividades de turismo, lazer e cultura que 
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contribuam para a melhoria da sua quc..'idade de vida , assim como 
para o seu bem-estar psicológico , a realização pessoal e a saúde . 

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para 
ser declarada de utilidade pública , razão pela qual esperamos e 
contamos com a anuência de nossos nobres pares ao presente 
projeto de lei . 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1. 783/2000, do Deputado Sebastião Costa . solicitando 

seja formulado apelo ao Presidente do Congresso Nacional com vistas 
à altera ção da redação do inci so I. alínea .. c". do art . 12 da 
Constituição Federa l. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1. 784/2000, do Deputado Sebastião Costa , solicitando 
seja formulado apelo ao Ministro da Educação com vistas à alteração 
do período de realização do Exame Nacion al de Cursos de 
Graduação. (-À Comissão de Educação.) 

N° 1. 785/2000. do Deputado Dalmo Ribeiro Si lva , 
solicitando seja formulado voto de congratulações com a Associação 
de Criminalística do Estado de Minas Gerais - AC EMG -, por ocasião 
do Dia Nacional do Perito Criminal. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

N° 1 786/2000. da Deputada Maria Olívia , solicitando seja 
formulado voto de cong ratulações com a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Betim , Igarapé. São Joaquim de Bicas 
e Esmeraldas pela passagem de seus 9 anos (- À Comissão do 
Trabalho ) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do 

Deputado Mauri Torres e da Comissão de Transporte 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Marcelo Gonçalves) - A 
Presidência , nos termos do § 1° do art . 22 do Regimento Interno, 
interrompe os trabalhos ordinários para a comemoração do Dia 
lnternacionai de Solidariedade ao Povo Palest ino. 

-A ata desse evento será publicada em outra edição. 
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Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Estão 

reabertos os nossos trabalhos ordinários . 
2a Parte (Ordem do Dia) 

1a Fase 
Abertura de Inscri ções 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase , 
a Presidência passa à 2a Parte da reunião , com a 1 a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerime ntos . Estão 
abertas as inscrições para o Grande Exped iente da próxima reunião . 

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

comunicação apresentada nesta reunião pela Comissão de 
Transporte aprovação, na 58a Reunião Ordinária , dos 
Requerimentos n°s 1.747/2000 , da Deputada Maria Olívia , e 1.754 a 
1.756/2000, do Deputado Carlos Pimenta (Ciente . Publique-se. ). 

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

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reun ião , convocando os Deputados para as reuniões especiais de 
logo mais , às 20 horas , e de amanhã , dia 1°/12/2000, às 20 horas, nos 
termos dos editais de convocação . Levanta-se a reunião . 

ATA DA 119a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21/11/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira 

Sumário Comparecimento - Abertura - 1 a Parte Ata - 2a 
Parte (Ordem do Dia) 1 a Fase : Discussão e Votação de Pareceres : 
Parecer sobre a indicação do Conselheiro do Conselho Estadual de 
Educação ; encerramento da discussão; discurso do Deputado lran i 
Barbosa ; chamada para recomposição de "quorum'·; inexistência de 
número regimental para votação; chamada para recomposição do 
número regimental ; existência de "quorum" para votação ; votação 
secreta ; aprovação ; declaração de voto - Votação de Requerimentos: 
Requerimentos n°s 1 620 e 1.629/2000; aprovação - 2a Fase: Acordo 
de Lideranças ; decisão da Presidência - Discussão e Votação de 
Proposições : Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise ; aprovação -
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Inexistência de "quorum" especial para votação das propostas de 
emenda à Constituição - Votação, em 1 o turno . do Projeto de Le i n° 
457/99 ; requerimento do Deputado Antônio Andrade ; aprovação do 
requerimento - Votação , em 1° turno do Projeto de Lei n° 545/99 
votação do Substitutivo n° 2. ...;alvo emenda : aprovação 
prejudicialidade do Substitutivo n° 1; votação da Emenda n° 1: rejeição 
- Votação, em 1° turno , do Projeto de Lei n° 838/2000: aprovação com 
as Emendas n°s 1 e 2 - Votação , em 1° turno . do Projeto de Lei n° 
997/2000 ; aprovação com as Emendas n°s 1 a 3, 5, 8 e 9 e com a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 7; prejudicialidade das Emendas n°s 4, 
6 e 7 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 
17/99; requerimento do Deputado Rêmolo Aloise ; aprovação do 
requerimento - Discussão, em 1° turno , da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 27 /99; encerramento da discussão - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Resolução n° 73/99; apresentação do Substitutivo 
n° 1 e das Emendas n°s 1 e 2; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com o substitutivo e com as emendas à 
Mesa - Discussão, em 1° turno , do Projeto de Lei Complementar n° 
30/2000; apresentação das Emendas n°s 2 a 5; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão 
de Educação - Discussão, em 1° turno , do Projeto de Lei n° 13/99; 
apresentação das Emendas n° 1 e 2; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de Política 
Agropecuária - Discussão, em 1° turno , do Projeto de Lei n° 22/99 ; 
apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de Educação 
- Discussão, em 1° turno , do Projeto de Lei n° 227/99 ; designação de 
relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão; 
votação do Substitutivo n° 1; aprovação - Discussão, em 1° turno , do 
Projeto de Lei n° 346/99; aprovação na forma do Substitutivo n"' 1 com 
as Emendas n°s 1 e 2 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
498/99; requerimento do Deputado Antônio Andrade ; aprovação do 
requerimento - Discussão, em 1 o turno , do Projeto de Lei n° 830/2000; 
discurso do Deputado Pastor George; apresentação das Emendas n°s 
18 e 19 e da Subemenda n° 2 à Emenda n° 12; encerramento da 
discussão ; encaminhamento do projeto com as emendas e 
subemend a ao relator; utilização pelo relator do prazo regimental para 
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emissão de parecer - Discussão, em 1° turno , do Projeto de Lei n° 
868/2000 ; encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 1; 
rejeição; votação do projeto na sua forma original ; rejeição -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 901 /2000; apresentação 
das Emendas n°s 2 e 3; encerramento da discussão; encaminhamento 
do projeto com as emendas à Comissão de Política Agropecuária -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 954/2000 ; apresentação 
das Emendas n°s 2 e 3; encerramento da discussão; encaminhamento 
do projeto com as emendas à Comissão de Política Agropecuária -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Le i n° 1.002/2000; 
apresentação da Emenda n° 2 ; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de 
Fiscalização Financeira - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
58/99 ; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 191 /99; apresentação das Emendas n°s 1 a 
3; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com as 
emendas à Comissão do Trabalho - Discussão, em 2° turno , do 
Projeto de Lei n° 202/99; apresentação da Emenda no 1; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a 
emenda à Comissão do Trabalho- Discussão, em 2° turno , do Projeto 
de Lei n° 328/99 ; requerimento do Deputado Antônio Andrade ; 
aprovação do requerimento - Discussão , em 2° turno, do Projeto de 
Lei n° 358/99 ; requerimento do Deputado Edson Rezende; rejeição do 
requerimento ; apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto com o substitutivo à comissão 
de Administração Pública - Discussão, em 2° turno , do Projeto de Lei 
n° 585/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 646/99; apresentação das Emendas 
n°s 1 e 2; encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de 
Saúde - Discussão, em 2° turno , do Projeto de Lei n° 681 /99; 
aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2° turno , do Projeto de 
Lei n° 745//99; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 2° turno , do Projeto de Lei n° 789/2000; aprovação na 
forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2° turno , do Projeto de 
Lei n° 795/2000; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da 
votação ; votação do projeto , salvo emenda; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno; leitura e votação da Emenda n° 1; rejeição -
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Discussão , em 2° turno. do Projeto de Lei n° 857/2000: aprovação 
na forma do vencido em 1° turno - Discussão. em 2° turno. do Projeto 
de Lei n° 897/2000: aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão , em 2° turno , do ProJeto de Lei n° 958/2000 . requerimento 
do Deputado Antônio Andrade aprova ção do requerimento -
Discussão , em 2° turno, do Projeto de Lei n° 998/2000 . apresentação 
da Emenda n° 1: encerramento da discussão . votação do projeto. 
salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1° turno ; le1tura e 
votC:l ,_ _ Ja Emendu . 1; rejeição - Encerramento . 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados : 
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton 
Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribs :·o 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 
Tarqüínio- lrani Barbosa- lvair Nogueira- Ivo José- João Leite- João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Mr~rr.o Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia- Mauri Torre:, Lobo- Miguel Mart111i -
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rêmolo t\ !...:.i5e - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira- Wanderley Ávila . 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Ás 

20h 14m in, a lista de comparecimento registra a existência de número 
regimental. Declaro aberta a reunião . Sob a proteção de Deus e em 
nome do povo mineiro , iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra . 
o Sr. 2°-Secretário. para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 a Parte 
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Ata 
- O Deputado Rêmolo Aloise , 2°-Secretàrio "ad hoc", 

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

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Pres idência vai passar à 2a Parte da reunião , em sua 1a Fase. com a 
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos . 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer sobre a ind icação , feita pelo 

Governador do Estado, do nome do Sr. José Henrique de Oliveira 
para o cargo de Conselheiro do Conselho Estadual de Educação. A 
Comissão Especial opina pela aprovação do nome Em discussão, o 
parecer. Não há oradores inscntos . Encerra-se a discussão. Em 
votação , o parecer. Com a palavra , para encaminhá-la , o Deputado 
lrani Barbosa . 

O Deputado lrani Barbosa* - Sr. Presidente , Srs. 
Deputados , subo a esta tribuna para discutir o parecer sobre a 
indicação, feita pelo Governador do Estado , do nome do Sr. José 
Henrique de Oliveira para compor o Conselho Estadual de Educação, 
como Conselheiro , sendo que a Comissão Especial opinou pela 
aprovação do nome. O relator foi o Deputado Paulo Piau 

- Lê o Relatório do parecer da Comissão Especial , 
publ icado na edição de 27/10/2000 . 

O indicado. Prof José Henrique de Oliveira , é Licenciado 
em Filosofia e Pedagogia pela Faculdade Dom Bosco de Filosofia , 
Ciências e Letras de São João del-Rei , tem aperfeiçoamento em 
Tecnologia Educacional , promovido pela CAPES, MEC e UFV, em 
nível de pós-graduação , com 180 horas-aula . em 1975 e 1976; é 
Mestre em Planejamento Educacional pela PUC-RJ , 1980; Auxiliar de 
Ensino pela UFV. 1975; Professor Ass istente I, UFV. 1980; Professor 
Assistente 111 , UFV, 1985: Professor Assistente IV, UFV, 1987; 
Professor Adjunto I, UFV, 1989; Professor Adjunto 111 , UFV, 1992, e 
Professor Adjunto IV, UFV, 1995. 

O seu currículo é bem extenso . Participou , ainda , como 
orientador de 300 estudantes de graduação do curso de Pedagogia da 
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UFV, no período de 1975 a 1989. Participou dos seguintes projetos 
de pesquisa A Situação do Ensino de 1° Grau no Município de 
Viçosa , M1nas Gerais, UFV, DPE, Registro n° 4.1352/77; Os 
Determinantes do Sucesso no Vestibular de 1979 da UFV Minas 
Gerais, PUC , Rio de Janeiro, 1980; Egressos da UFV e Sua T~ajetória 
no Mercado de Trabalho , CAPES e UFV, Registro n° 430/82 ; Pobreza 
Rural , Estudo dos Limites e Possibilidades das Propostas de Extensão 
junto às Comunidades Carentes da Zona da Mata de Minas Gerais 
Registro n° 401808-86-ED-UFV. , 

Suas publicações: "Caracterização da Clientela Estudantil 
da UFV"; "Os Determinantes do Sucesso no Vestibular de 1979 da 
UFV"; "Documento-Proposta do CCH sobre o Processo Ensino-
Aprendizagem na UFV", etc. 

Atividades de extensão: coordenador do curso de 
Aperfeiçoamento em Metodologia do Ensino Superior, promovido pelo 
DPE-CCH-UFV, para 35 professores da Faculdade de Medicina de 
Barbacena , em 1984; professor do curso de Habilitação de 
Professores de Disciplinas Especializadas de Ensino Agrícola de 2° 
Grau - Esquema I, em 1977, Convênio n° 106/76, assinado pela UFV 
e pelo CENAFOR; professor do cursu de Planejamento do Ensino , 
para professores da UFV, em 1980, promovido pelo DPE-UAE ; 
professor do curso de Fundamentos Filosóficos da Educação, para 
professores da UFV, em 1980, promovido pelo DPE-UAE; professor 
do curso de Aperfe içoamento de Professores da 1 a Série do 1 o Grau 
em Viçosa , em 1982, promovido pelo DPE-CCH ; membro d~ 
Comissão designada pela SESu para apurar irregularidades na 
Faculdade de Filosofia , Ciências e Letras Madre Gertrudes de São 
José, de Cachoeira do ltapemirim, ES, em 1989; Presidente da 
Comissão designada pela SESu para apurar irregularidades na 
Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro, Uberaba, 
em 1990; orientação pedagógica dada a técnicos da EMA TER-MG -
Programa Bem-Estar Social , em 1986; orientação pedagógica dada à 
direção e ao corpo docente da Faculdade de Medicina de Barbacena 
1986; assessoria pedagógica dada à direção, aos especialistas, a~ 
corpo docente e aos funcionários da E.E. Effie Rolfs , na definição da 
filosofia da escola e na construção curricular, em 1990. 

Coordenação de convênios e projetos : Projeto Estudo 

2 
(; I 

~ I 

~ li co 
o 

~I 
!I 
~· o i 

i[ 

103 
Comparativo de Aspectos Psicomotores e Intelectuais de Crianças 
da Escola do Meio Urbano e Rural , no Município de Viçosa , 1987; 
Projeto O Ciclo Básico de Alfabetização nas Escolas Estaduais de 1° 
Grau, Município de Viçosa , 1987; convênio de prestação de serviços 
celebrado pela UFV e pela Faculdade de Barbacena , visando à 
complementação didático-pedagógica dos docentes daquela 
instituição de ensino superior, 1987. 

Participação em congressos , simpósios e encontros: IV 
Encontro Nacional de Orientadores Educacionais , em Belo Horizonte, 
1973; 11 Conferência Brasileira de Educação, promovida pela ANDE e 
ANPED, em Belo Horizonte, 1982; IV Conferência Brasileira de 
Educação, promovida pela ANDE e ANPED, em Goiânia , 1986, com 
apresentação do trabalho "A Política Educacional da Nova República"; 
I Simpósio da Pesquisa na UFV, com apresentação das linhas de 
pesquisa do DPE, em 1988; Semanas da Educação 11 a V, promovidas 
pelo DPE da UFV, nos anos de 1980 a 1983; I Seminário Internacional 
A Universidade no Próximo Século , promovido pela UFV, em agosto 
de 1999 (coordenador geral)" . 

O currículo dele é muito bom, Sr. Presidente. Podemos 
fazer a votação. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica , de plano , que 
não temos o número suficiente de Deputados para a votação do 
parecer. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 
Deputados. Não há "quorum" para votação. A Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda a nova chamada dos Deputados para a 
recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada ) 
O Sr. Presidente - Responderam presença 44 Deputados. 

Há, portanto , "quorum" para a votação do parecer. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo secreto , de conformidade 
com o art . 261 , inciso I, c/c o art . 255 , do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem aprovar o parecer registrarão "sim", e os 
que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A votação dar-se-á por 



maioria simples. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem 
os seus lugares. Em votação. 
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- Procede-se à votação secreta por meio do painel 
eletrônico . 

- Registram seus votos os seguintes Deputados 
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amil car 
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Edson Rezende -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Mauro Lobo - Nivaldo Andrade - Pastor George -
Paulo Piau - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados. Não 
houve voto contrário . Houve um voto em branco Está , portanto , 
aprovado o parecer sobre a indicação do Prof. José Henrique de 
Oliveira para integrar o Conselho Estadual de Educação. Oficie-se ao 
Sr. Governador do Estado. 

Declaração de Voto 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, parabenizo a 

Casa e o Governador pela indicação do Prof José Henrique, pessoa 
que conheço, da mais alta competên c:i a. Tive oportun idade de 
sabatiná-lo, foi meu professor em Viçosa; portanto , o CEE estará 
fortalecido , sem dúvida , com a presença do Prof José Henrique. 
Obrigado. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento n° 1.620/2000, do 

Deputado Dalmo Ribeiro Silva , em que pede sejam solicitados ao 
Secretário da Fazenda esclarecimentos sobre a metodologia aplicada 
ao cálculo do ICMS incidente sobre as operações de fornecimento de 
energia elétrica no Estado . A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento . Em votação , o requerimento . Os 
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa .) Aprovado. Oficie-se . 

Requerimento n° 1.629/2000, do Deputado Fábio Avelar, 
em que pede sejam solicitadas ao Secretário da Fazenda informações 
sobre a comercialização, em Minas Gerais , de veículos provenientes 
de outros Estados, bem como sobre as ações do Governo Estadual 
para coibir tal prática. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento . Em votação , o requerimento . Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa .) Aprovado. 
Oficie-se 

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

Fase, a Presidência passa à 23 Fase da 2a Parte da reunião , com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta . 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Os Deputados que este subscrevem, representando a 

totalidade dos membros do Colégio de Líderes, acordam em que seja 
retirado de pauta o Projeto de Lei n° 366/99. 

Sala das Reuniões , 21 de novembro de 2000. 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu 
cumprimento 

Sala das Reuniões , 21 de novembro de 2000. 
Anderson Adauto , Presidente. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente -Vem à Mesa requerimento do Deputado 

Rêmolo Aloise sol icitando a inversão da pauta da presente reunião , de 
modo que o Projeto de Lei Complementar n° 17/99 seja apreciado em 
último lugar entre as matérias em fase de votação. Em votação , o 
requerimento . Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram . (- Pausa.) Aprovado . A Presidência verifica , de plano , a 
inexistência de "quorum" especial para a votação de propostas de 
emenda à Constituição, mas a existência de número regimental para a 
apreciação das demais matérias da pauta. 

Votação , em 1° turno , do Projeto de Le i n° 457/99 . Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade solicitando o 
adiamento da votação do projeto . Em votação , o requerimento . Os 
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram . (-
Pausa .) Aprovado. 

Votação , ern 1° turno, do Projeto de Lei n° 545/99, da 
Comissão de Direitos Humanos, que determina o pagamento de 
indenização a vítima de crime de tortura praticada por agente do 
Estado. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou As Comissões 
de Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira opinaram pela 
aprovação do projeto . Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Direitos Humanos, que opina pela rejeição da Emenda 
n° 1 e do Substitutivo n° 1 e pela aprovação do Substitutivo n° 2, que 
apresenta . Nos termos do inciso IV do art . 279 do Regimento Interno, 
será submetido a votação primeiramente o Substitutivo n° 2. Em 
votação , o Substitutivo n° 2, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Com 
a aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o Substitutivo n° 1 
Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela rejeição . Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram . (-
Pausa.) Rejeitada . Fica , portanto , aprovado , em 1° turno, o Projeto de 
Lei n° 545/99 na forma do Substitutivo n° 2. À Comissão de Direitos 
Humanos. 

Votação, em 1° turno , do n . , ;<=! to de Lei n° 838/2000, do 
Deputado João Paulo, que dispõe sob1 ·j u atendimento de clientes nos 
estabelecimentos bancários e dá outra ~õ providências. A Comissão de 
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Defesa do Consumidor opinou por sua aprovação. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com a 
Emenda n° 1, que apresentou Emendado em Plenário, voltou o 
projeto à Comissão de Defesa do Consumidor, que opina pela 
aprovação da Emenda n° 2. Em votação, o projeto, salvo emendas . 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa .) Aprovado. Em votação, as Emendas de n°s 1 e 2, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas . Fica , 
portanto , aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 838/2000 com as 
Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Defesa do Consumidor. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Votação , em 1 o 

o 
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turno , do Projeto de Lei n° 997/2000, do Deputado Anderson 
Adauto, que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade 
do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou . A Comissão de 
Direitos Humanos opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Justiça , e com as Emendas n°s 2 a 8, que apresentou . 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Direitos 
Humanos, que opina pela aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda 
n° 7 e da Emenda n° 9 e pela rejeição das Emendas n°s 4 e 6. Em 
votação , o projeto, salvo emendas e subemenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) Aprovado. Em 
votação , as Emendas n°s 1 a 3, 5, 8 e 9 e a Subemenda n° 1 à 
Emenda n° 7, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) 
Aprovadas . Com a aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 7, 
ficam prejudicadas as Emendas n°s 4, 6 e 7. Fica , portanto, aprovado , 
em 1° turno , o Projeto de Lei n° 997/2000 com as Emendas n°s 1 a 3, 
5, 8 e 9 e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 7. À Comissão de 
Direitos humanos 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Votação , 
em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 17/99, do Tribunal de 
Justiça, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado. 
Vem à mesa requerimento do Deputado Rêmolo Aloise solicitando o 
adiamento de votação do projeto. Em votação , o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram . (-
Pausa .) Aprovado. 

Discussão, em 1° turno , da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 27/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros , 
que dispõe sobre investidura em cargos e empregos públicos. A 
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta . Em discussão , 
a proposta. Não há oradores inscritos . Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 73/99 , 
da Mesa da Assembléia , que altera dispositivos da Resolução n° 
5.176, de 6/11 /97. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
projeto . Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 73/99 
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Altera dispositivos da Resolução n° 5.176, de 6 de 

novembro de 1997, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

aprova: 
Art . 1 o - O art. 7 5 da Resolução n° 5 .176, de 6 de 

novembro de 1997, passa a ter a seguinte redação, acrescendo-se-lhe 
um parágrafo único com a seguinte redação: 

"Art . 75 - A Mesa de Assembléia é composta do 
Presidente , de dois Vice-Presidentes, de dois Secretários e de dois 
vogais . 

Parágrafo único - Integrarão a Mesa da Assembléia três 
membros do Poder Legislativo para exercício da função de suplente .". 

Ar. 2° - O parágrafo único do art . 76 da Resolução n° 
5.176, de 1997, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 76- ................ . ..... ....... ...... .. . 
Parágrafo único - O Presidente da Assembléia designará , 

preferencialmente, os vogais para exercerem a função de Secretário , 
na ausência eventual dos titulares.". 

Art . 3° - Inclua-se no Título IV da Resolução n° 5 176, de 
1997, onde couber, um novo capítulo , CO i il fJUO>lU dos seguintes artigos: 

"Capítulo . 
Dos Vogais 
Art ..... - Compete aos Voga i 
I - auxiliar o Presidente nas atividades inerentes aos 

serviços administrativos da Assembl~ia , em assuntos previamente 
determinados por ele ; 

11- auxiliar os Secretários , quando solicitados, em tarefas e 
atividades específicas; 

111 - auxiliar o Corregedor e o Corregedor Substituto 
sempre que solicitados pelo Presidente , em casos especiais . 

Art .. .. . -Os Vogais substituirão, por ordem de antigüidade, 
o Presidente na falta ou no impedimento dos Vice-Presidentes e 
Secretários ." . 

Art . 4° - A eleição para o preenchimento dos cargos de 
Vogais e Suplentes, criados por esta resolução, ocorrerá em prazo 
não superior a 30 dias da sua publicação e obedecerá aos critérios já 
estabelecidos pela Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, 
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findando-se o mandato dos eleitos juntamente com o dos atuais 
membros da Mesa da Assembléia . 
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Art . 5° - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art . 6° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões , 11 de maio de 1999. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: A medida proposta pa ra criação de 

suplências tem por objetivo assegurar a seqüência dos trabalhos da 
Mesa da Assembléia quando da ausência de qualquer de seus 
membros , motivada pelo desempenho de atividades de representação 
do Poder e de serviços administrativos da Casa. A criação de dois 
cargos de Vogal visa a transferir e, principalmente , aliviar a carga de 
trabalho do Presidente e dos Secretários , de forma a possibilitar maior 
tempo de dedicação às suas atividades no Plenário. 

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 73/99 
EMENDA N° 1 

Inclua-se no projeto um art . 2° com a seguinte redação, 
renumerando-se os demais artigos : 

"Art . 2° - O art. 101 da Resolução n° 5.176, de 6 de 
novembro de 1997, fica acrescido do seguinte inciso XV, e o art . 102 
da mesma resolução tem alterada a redação da alínea "a" de seu 
inciso I, ficando também acrescido de um inciso XV e quatro alíneas, 
com a seguinte redação : 

"Art. 101- ...... . 
XV - de Acompanhamento e Fiscalização do Tribunal de 

Contas do Estado." 
"Art. 102- .. ... ...... ..... ... ... .... ...... ........ ... ........ ......... .... . 
I - .................. . 
a) a organização dos Poderes Executivo e Judiciário , do 

Mmistério Público , da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública , 
das Polícias Mil itar e Civil , do Corpo de Bombei ros Militar e do sistema 
de defesa civ il '' 

XV - da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do 
Tribunal de Contas do Estado: 

a) a organização do Tribunal de Contas do Estado, o 
regime jurídico e o estatuto dos seus servidores; 
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b) as contas públicas apresentadas anualmente pelo 

Tribunal de Contas do Estado, emitindo parecer prévio ; 
c) a legalidade dos atos dispostos nos incisos 111 , IV, V, VI , 

VIl , IX, XIV, XV e XIX do art . 76 da Constituição do Estado, no que 
couber, referentes ao Tribunal de Contas do Estado; 

d) argüição dos Conselheiros do Tribunal de Contas 
indicados pelo Governador do Estado e dos a serem escolhidos pela 
Assembléia Legislativa . emitindo parecer prévio. "." . 

Sala das Reuniões , 1° de junho de 1999. 
Antõnio Carlos Andrada 
Justificação: A presente emenda tem por objetivo criar 

nesta Casa uma comissão permanente com competência específica 
para acompanhar e fiscalizar as atividades do Tribunal de Contas do 
Estado, bem como apreciar as contas públicas apresentadas 
anualmente por esse órgão, e, ainda , pronunciar-se, no que couber, 
sobre a legalidade dos atos dispostos nos incisos 111 , IV,V, VI , VIl , IX, 
XIV, XV e XIX do art. 76 da Constituição do Estado. 

Sendo da competência da Assembléia Legislativa o 
controle externo da administração pública estadual , que será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas, faz-se indispensável um 
acompanhamento direto dos atos prélt i- ..,r! os por essa Corte, como 
representante do Legislativo, notadamente aqueles mencionados nos 
incisos acima , que repercutem mais acentuadamente no bom 
funcionamento do serviço público e no controle dos agentes 
responsáveis pelos dinheiros ou pelos valores públicos em geral. 

O art. 76 da Carta Estadual (§§ 4° e 5°) determina que o 
referido Tribunal prestará contas à Assembléia Legislativa , além de 
encaminhar a esta , trimestral e ar ,ualmente , relatório de suas 
atividades ; o Regimento Interno, contudo , é omisso quanto à 
comissão permanente a que incumbe examinar essa prestação de 
contas , bem como às demais matérias que envolvem a atuação do 
Tribunal de Contas , como órgão auxil iar no controle externo dos atos 
das unidades administrativas dos Poderes do Estado e das entidades 
da administração indireta . 

Pela sua importância e complexidade , pensamos que tais 
atribuições devem ser entregues a uma comissão especialmente 
criada para esse fim , motivo pelo qual solicitamos seja aprovada a 
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presente alteração em nosso Regimento Interno, preenchendo-se, 
desse modo, uma falha que vem sendo há mu ito notada . 

EMENDA N° 2 
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Suprima-se a Seção V do Capítulo V do Título VIl da 
Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais . 

Sala das Reuniões , de junho de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: A Resolução n° 5.176 foi fruto de longo 

trabalho , coordenado por um grupo suprapartidário de Deputados que 
se debruçou sobre o Regimento Interno então vigente com o objetivo 
de aperfe içoá-lo . 

Tal grupo, do qual tive a honra de ser coordenador, como 
Vice-Presidente da Casa , era integrado pelos Deputados Antônio 
Júlio , do PMDB, Ermano Batista, do PSDB, e Maria José Haueisen, do 
PT, todos membros da Mesa, e contou com o competente 
assessoramento de técnicos da Área do Processo Legislativo. 

Foram dois anos de intensa reflexão sobre sugestões 
apresentadas por todos os parlamentares, até a apresentação do 
anteprojeto , que deu origem ao texto aprovado pelo Plenário da 
Assembléia. 

O novo Regimento traduziu o ideal de transparência e 
respeito ao jogo democrático , que norteou sua elaboração. 

Posteriormente, foi apresentada uma proposta de 
alteração desse Regimento , que introduzia um procedimento 
denominado "rito especial ", o qual não só cerceava o amplo debate 
como ace lerava despropositadamente o ritmo de apreciação de uma 
proposição. Á época, posicionei-me contrariamente a esse novo rito 
processual. 

Ma is do que usurpar do parlamentar uma de suas 
prerrogativas mais legítimas , que é a do uso da palavra , o rito especial 
lhe tolheu a possibilidade de exercer seu dever. Pois discutir, expor as 
reivindicações da sociedade , argumentar, tentar convencer ou ouvir e 
ser convencido são, mais que uma prerrogativa , um dever do 
parlamentar. A discussão, o diálogo muitas vezes exaustivo, o tempo 
necessário para a reflexão madura e o entendimento constituem os 
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pi lares da democracia . E é dever do Deputado garantir a solidez 
desses pilares. 

A aprovação do rito especial materializado na Resolução 
n° 5.183, feriu gravemente o texto regimental pois retirou dele o que 
representava a sua própria essência o espíri to democrático 

Ao apresentar esta emenda ao ProJeto de Resolução n° 
73/99 , da Mesa da Assembléia , creio ta mbém esta r prestando uma 
especial homenagem ao Presidente Anderson Adauto . Com efeito , 
Sua Excelência teve como um dos momentos mais altos de sua 
atuação parlamentar nesta Casa aquele em que, quase sozinho 
dentro de sua agremiação partidária , era um dos comandantes da 
Oposição e se posicionava veementemente contra o rito especial 

Dizia , então , o Deputado Anderson Adauto , conforme 
consta em nossos anais : " ... no nosso entendimento , conversando com 
o PT e com os companheiros do PMDB, realmente achamos que o 
que a Minoria tem e o que a Minoria pode ter dentro do parlamento é 
exatamente o verbo. É o que estamos fazendo hoje na tribuna da 
Assembléia , procurando mostrar ao povo o quanto é danosa esta 
proposição . Em todo país democrático o Governo governa, e a 
Oposição faz oposição. O Governo faz as obras, o Governo tem as 
verbas, e a Oposição tem o verbo . E, com a devida vênia , ... o que se 
buscou , talvez de forma equivocada , mas que no final foi exatamente 
isso , com a proposta de mudança do Regimento, foi cassar a única 
coisa que a Oposição tem, que é o verbo ... ". 

Sr. Presidente , honra-me subscrever "in totum" suas 
palavras. Hoje na Oposição e sob a feliz inspiração de seu 
pronunciamento daquela época , conto com o apoio da Mesa, da 
bancada do PT e de toda a Casa , para que a voz da Oposição não 
seja cassada pela Maioria , que serve c:o Palácio da Liberdade Vamos 
retirar do Regimento essa excrescêncic. autoritária , que denigre nossa 
norma procedimental 

É esta a oportunidade para restituirmos a integridade ao 
nosso Regimento Interno. Suprimindo a Seção V, que trata do rito 
especial , estaremos livrando-o desse indesejável apêndice , que tanto 
lhe deformou a feição . 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão , foram apresentados ao projeto um substitutivo do 
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Deputado Antônio Carlos Andrada , que recebeu o n° 1, e duas 
emendas , sendo uma de autoria do Deputado Antônio Carlos 
Andrada , a qual recebeu o n° 1, e outra de autoria do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira , a qual recebeu o n° 2. Nos termos do § 2° 
do art . 188, ele o inciso VIII do art. 79, do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha as emendas com o projeto à Mesa da 
Assembléia , para parecer. 

Discussão, em 1 o turno , do Projeto de Lei Complementar 
n° 30/2000, do Deputado Edson Rezende, que dispõe sobre a 
concessão de autorização especial de afastamento a servidor do 
Quadro do Magistério . 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° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda 
n° 1, que apresenta . A Comissão de Administração Pública opina por 
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, 
e com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Educação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos . 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 30/2000 

EMENDA N° 2 
Dê-se a seguinte redação ao inciso 111 do art. 2°: 
"Art . 2°- ......................... . 
111 - seja autorizado pelo Conselho Nacional de Educação -

CNE- e pelo Conselho Estadual de Educação - CEE .". 
Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação: Esta emenda amplia de 30 para 60 dias o 

prazo para emissão de parecer pela Comissão Especial , o que se 
justifica diante da enorme quantidade de pedidos que serão 
encaminhados e da necessidade de possibilitar maior prazo para 
melhor estudo da matéria pela Comissão . 

EMENDA N° 3 
Dê-se a seguinte redação ao parág rafo único do art. 5°: 
"Art. 5°- . . ....... . ....... ... . .............. .... ................. . 
Parágrafo único - A comissão especial terá o prazo de 60 

dias para emissão do parecer conclusivo .". 
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Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 

1 1-l 

Justificação: Esta emenda amplia o prazo máximo para o 
IniCIO da conta Prestação de Serviços , após o término do curso , 
possibilitando desta forma melhor análise da direção no 
aproveitamento do profissional servidor. 

EMENDA N° 4 
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do art . 7°: 
"Art . 7°- ... . .... . .. .. .. . .. . ... . . ... ... . .. . . ....... .... . 
Parágrafo único - A contraprestação de serviços deverá 

ser iniciada no prazo máximo de 60 dias após o término do curso e 
será cumprida pelo servidor na escola onde é lotado.". 

Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação: Esta emenda acrescenta ao texto legal a 

necessidade de apresentação do número do CPF e da Carteira de 
Identidade, possibilitando desta forma a confecção de um cadastro 
aprimorado e com maior número de dados. 

EMENDA N° 5 
Acrescente-se o seguinte inciso I ao art . 11 : 
"I - nome completo , número do MASP, habilitação 

profissional , CPF, Cl. ". 
Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
I rani Barbosa 
Justificação: Esta emenda substitui o termo "ou" pelo 

termo "e" , tornando o texto legal completo e adequado às instituições 
estadual e federal. 

O Sr Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foram apresentadas ao projeto quatro emendas do 
Deputado lrani Barbosa, as quais receberam os n°s 2 a 5. Nos termos 
do §2° do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as 
emendas com o projeto à Comissão de Educação, para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 13/99 , da 
Deputada Maria José Haueisen, que institui o Programa de Seguro 
Agrícola do Estado de Minas Gerais. As Comissões de Justiça e de 
Política Agropecuária perderam prazo para emitir parecer. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. 
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Em discussão, o projeto Não há oradores inscritos. 
-Vêm à Mesa 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 13/99 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se ao art. 1°: 
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"Art. 1°- Fica instituído o Programa de Seguro Agrícola no 
Estado de Minas Gerais-PSAEMG, destinado a desobrigar o produtor 
rural de liquidar operações de crédito , quando ocorrerem fenômenos 
naturais que ataquem culturas agrícolas .". 

Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação: Esta emenda cria a sigla PSAEMG e a 

introduz no art . 1° 
EMENDA N° 2 

Acrescente-se ao parágrafo único do art . 3°: 
"Parágrafo único - A companhia a que se refere o "caput" 

terá um Conselho Consultivo , composto por integrantes das 
Secretarias de Agricultura , da Fazenda e do Planejamento, da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais bem como por representantes 
de entidades não governamentais representativas do setor agrícola .". 

Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação: Esta emenda acrescenta, no conselho 

construtivo da companhia de seguro , um representante da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do 
Deputado lrani Barbosa, as quais receberam os n°s 1 e 2. Nos termos 
do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as 
emendas com o projeto à Comissão de Política Agropecuária , para 
que sobre elas seja emitido parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 22/99 , do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão , que institui o Programa Bolsa 
Familiar para Educação. A Comissão de Justiça perdeu prazo para 
emitir parecer. A Comissão de Educação opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta . A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do 
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Substi tutivo n° 1, da Comissão de Educação. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos . 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 22/99 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... - Destinar a aplicação dos recursos do Programa 
Bolsa Familiar para a Educação, em caráter prioritário . aos municípios 
localizados nos vales do Jequitinhonha e Mucuri e no Norte de 
Minas.". 

Sala das Reuniões , 21 novembro de 2000 . 
Márcio Kangussu 
Justificação A emenda em tela visa priorizar a aplicação 

dos recursos do Programa Bolsa Familia r para a Educação aos 
municípios localizados nos vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte 
de Minas, regiões extremamente carentes e onde se registram os 
ma is altos índices de analfabetismo e de evasão escolar do Estado 

Nessas regiões , milhares de famílias vivem em estado de 
miséria profunda , e seu único objetivo é a busca da sobrevivência 
diária de seus membros. Essa ausência de visão de futuro afasta, 
cada vez mais, as crianças das escolas. 

O Programa Bolsa Familiar será , para essas famílias , um 
importante instrumento de sensibilização , capaz de assegurar o 
ingresso e o bom desempenho das crianças dos vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas na rede pública de 
ensi:1o, além de promover a inclusão social de suas famílias . 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão , foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado 
Márcio Kangussu , a qual recebeu o n° 1. Nos termos do § 2° do art. 
188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com 
emenda à Comissão de Educação, para que sobre ela seja emitido 
parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 227/99 , do 
Deputado Durval Ângelo , que dispõe sobre o pagamento de 
obrigações de pequeno valor devidas pela Fazenda Estadual e dá 
outras providências . A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta . A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para 
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emitir parecer. Designado relator em Plenário , o Deputado Bené 
Guedes solicitou o prazo regimental para emitir parecer. Na ausência 
do relator, cujo prazo para emitir parecer encontra-se esgotado , 
designo como novo relator o Deputado Doutor Viana , a quem 
pergunto se está em condições de emitir seu parecer . 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, meu parecer é 
o seguinte : 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 227/99 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo , o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre o pagamento de obrigações de pequeno valor 
devidas pela Fazenda Pública Estadual e dá outras providências. 

Cumpridas as formalidades regimentais , o projeto foi 
examinado inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça , que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou . 

Tendo em vista o fato de a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária ter perdido o prazo para emitir seu parecer, 
a requerimento do autor o projeto foi incluído em ordem do dia e foi 
designado novo relator em Plenário para emitir este parecer. 

Fundamentação 
O projeto visa a definir, em nível estadual , precatório 

judiciário de pequeno valor, conforme estabelecido na Emenda à 
Constituição n° 20, de 1998, que acrescentou § 3° ao art . 100 da 
Constituição Federal , remetendo tal atribuição à lei ordinária . 

O Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça , procedeu às adequações necessárias na proposição, de 
modo a harmonizá-la com o disposto no art. 100 da Lei Maior e no art . 
730 do Código de Processo Civil , que disciplina o "modus faciendi " de 
execução de sentença judicial transitada em julgado contra a Fazenda 
Pública, seguindo-se a requisição do precatório pelo Tribunal 
competente. 

O substitutivo mantém a observância à ordem cronológica 
de apresentação dos precatórios , o que se dará até 1 o de julho de 
cada exercício financeiro , para pagamento até o final do exercício 
seguinte , da seguinte forma : 50% para quitação dos precatórios em 
geral , consignados no orçamento em ordem cronológica de 
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apresentação, e 50% para o pagamento de precatórios cujo valor 
seja igual ou inferior a 40 salários mínimos, ou seja , R$5440,00 nos 
valores atualmente vigentes . 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei n° 227/99 no 1° turno , na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça . 

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto Não há 
oradores inscritos , encerra-se a discussão. Em votação , o Substitutivo 
no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa .) Aprovado . Fica , portanto, aprovado, em 1° turno , o Projeto 
de Lei n° 227/99 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de 
Fiscal ização Financeira . 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 346/99, do 
Deputado Amilcar Martins , que autoriza o Poder Executivo a criar o 
Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses Difusos 
Lesados. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta . A Comissão de 
Administração Públ ica opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, 
que apresenta . As Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização 
Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo 
n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, da 
Comissão de Adm inistração Públ ica. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscri tos. Encerra-se a discussão . Em votação , o Substitutivo 
n° 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
co mo se encontram. (-Pausa .) Aprovado. Em votação , as Emendas de 
n°s 1 e 2, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que 
as aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa .) Aprovadas 
Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 346/99 na 
forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de 
Adm inistração Pública . 

Discussão , em 1° turno, do Projeto de Lei n° 498/99 , da 
Comissão de Pol ítica Agropecuária , que dispõe sobre as políticas 
florestal , de proteção à biodiversidade e do uso alternativo do solo no 
Estado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade 
solicita ndo o adiamento da discussão do Projeto de Lei n° 498/99. Em 
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votação, o requerimento . Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado . 
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Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 830/2000, do 
Deputado Alberto Bejani , que dispõe sobre a distribuição da parcela 
de receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos 
municípios , de que trata o inciso 11 do parágrafo único do art . 158 da 
Constituição Federal , e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1, 2 e 
3, que apresenta . A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu 
prazo para emitir parecer. Foram recebidas antecipadamente as 
Emendas n°s 4 a 13. Designado relator em Plenário , o Deputado 
Pastor George opinou pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 
14 a 17, que apresenta, e as subemendas que receberam o n° 1 às 
Emendas n°s 5, 6 e 12, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 4, e 7 a 
13. Em discussão, o projeto. Com a palavra , para discuti-lo , o relator 
do projeto , Deputado Pastor George. 

O Deputado Pastor George * - Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas , Srs. Deputados , tivemos várias discussões exaustivas , 
mas férte is, sobre o projeto de autoria do Deputado Alberto Bejani e 
as emendas a ele apresentadas pelos nobres Deputados -
naturalmente, todas com a intenção de ampliar e melhorar o projeto 

A nova Lei Robin Hood, como todos sabem, está sendo 
identificada, nesse projeto , às emendas apresentadas, principalmente 
às de n°s 14 a 17, que visam à criação do cri té rio de red istribuição de 
ICMS "per capita", que beneficia os municípios que têm receita de 
ICMS abaixo da média estadual. Sabedores de que o principal 
objetivo da Lei Robin Hood é o de fomentar investimentos em diversas 
áreas- como a saúde, a educação, o meio ambiente , a produção de 
alimentos e o patrimônio cultu ral -, melhorando, assim, a qualidade de 
vida de nosso povo, concordamos em que haja prorrogação dessa lei, 
pela possibilidade de promoção de desenvolvimento regional. 

As emendas apresentadas por este relator não têm a 
intenção de prejudicar nenhum município, mas sim a de utilizar 
critérios mais equânimes e sensatos, pois essas alterações irão 
beneficiar 663 cidades, o que corresponde a 75% das cidades do 
Estado, em que residem 12 milhões de mineiros. Nos municípios , 
cerca de 190, que cederão em favor desse universo maior de cidades, 
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a parcela envolvida ficará em torno de 5% , não ocasionando assim 
nenhuma perda substancial. O contra-argumento de que as cidades-
pólos ficam com o ônus, pois necessitam de mais obras de infra-
estrutura , haja vista o aumento do contingente de pessoas, por si só , 
não pode ser considerado fator decisivo . 

Gostaria que os nobres pares entendessem que a maioria 
dos municípios que cederão receita tem seu ICMS "per capita " na 
faixa de R$1 0,00 a R$131 ,00, o que equivale a uma perda média de 
5,21 %. De seu lado, os municípios que terão aumento de receita 
representam mais de 75% da população , fazendo com que a 
distribuição de ICMS no Estado seja mais justa . Por isso, gostaria de 
reafirmar para os nobres pares que é muito importante a aprovação 
desse projeto , para que possamos chegar a atender aos anseios da 
maioria , pois entendo que esta Casa sempre deve buscar, de forma 
consensual , o que é de interesse da população - se não podemos 
atender a todos , que a maioria seja atendida. E essa foi uma luta que 
travamos junto com nossa assessoria técnica . Por meio de um estudo 
muito apurado , chegamos à concepção de que, se o ICMS - na 
parcela de 25%, com um resíduo de 4 ,64% - for distribuído dessa 
forma , cuidando para que as cidades que possuem o menor índice de 
ICMS "per capita" sejam atendidas, acredito que o espírito da Lei 
Robin Hood será contemplado. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Quero 
parabenizá-lo como relator desse projeto , que é de nossa autoria. e 
deixar bem claro para os Deputados que temos de tomar um 
posicionamento ainda esta semana , pois a Lei Robin Hood termina no 
dia 31 de dezembro. Sabemos que a : .. A ia das cidades sobrevive 
graças a essa lei , com o dinheiro que chega para suas Prefeituras. Se 
demorarmos a votar esse projeto , quem poderá nos garantir que o 
Governo, por meio do seu Chefe maior, não vai vetá-lo e que teremos 
tempo hábil para derrubar o veto? Se isso acontecer - tomara Deus 
que a mente tão sadia do Governador não faça uma bobagem dessas 
- precisaremos de tempo hábil para derrubar esse veto , para que, 
então , a lei seja homologada e passe a vigorar a partir de janeiro . 

Acredito na figura fantástica do Governador Itamar Franco , 
a quem sempre respeitei - embora não concorde com as suas ações 
políticas , jamais faltei com respeito com a pessoa , com o cidadão 
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Itamar Franco -, mas fica a razão ma1or: será que os mun1c1p1os 
qúe dependem, que sobrevivem graças ao FPM e à Lei Robin Hood , 
sobreviverão se esse projeto não for aprovado ainda no mês de 
novembro? 

Quero deixar registrado , como V. Exa. disse no início de 
seu relato , que é técnico , é racional olhar para aqueles que são mais 
necessitados, para os municípios mais pobres do Estado. Quero 
deixar, de público , o meu agradecimento e os meus parabéns ao 
Deputado Pastor George. Muito obrigado . 

O Deputado Pastor George* - Não tenha dúvida, nobre 
Deputado, de que promover a justiça social sempre foi e sempre será 
a nossa preocupação. Essa redistribuição significou para nós um 
trabalho mais apurado , para que pudéssemos ter um critério entre 
tantos outros . Se formos analisar bem , todos esses critérios possuem 
méritos Entretanto , até pelo tempo, que é curto - temos visto essa 
preocupação , inclusive por parte do Presidente -, temos de 
proporcionar uma distribuição mais justa Parece-nos que esse critério 
é o mais justo, o mais sensato . Gostaria que houvesse sensibilidade 
por parte desta Casa , que prima, que sempre primou , dentro do bom 
senso, pela defesa daquilo que realmente é de interesse do nosso 
povo , da nossa sociedade. Queremos que se faça justiça. O projeto já 
é importante, já faz jus aos municípios pobres. E com esse critério de 
redistribuição , atentando naqueles que possuem um menor ICMS "per 
capita", acredito que conseguiremos atender ao espírito da Lei Robin 
Hood. Muito obrigado . 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos . 
-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 830/2000 

EMENDA N° 18 
No Anexo I a que se refe re o art. 1°, acrescente-se 1% (um 

por ce nto) ao índ ice atribuído ao critério correspondente ao me1o 
ambiente. 

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2000. 
Amilcar Mart ins 
Justi ficação Visa esta emenda alterar para 2% o índice 

correspondente ao meio ambiente , uma vez que esse critério 
compreende , na rea lidade. duas linhas distintas e relevantes -

~----------------------------------------~ 
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saneamento e unidades de conservação - , ambas reclamando 
maior incentivo para apoiar os investimentos municipais necessários à 
melhoria da qualidade ambiental e das condições de saúde da 
população . 

A evolução da aplicação do critério "meio ambiente" - o 
chamado ICMS Ecológico - de 1995 até hoje evidencia a grande 
demanda dos municípios: 

Na linha de unidades de conservação foram habilitados, 
no primeiro ano , 98 municípios ; agora , em julho de 2000, foram 208 
municípios beneficiados . Nesses anos , a superfície de áreas 
protegidas institucionalizadas em Minas Gerais foi ampliada em 
1.000.000ha, representando um incremento de 90%, contribuindo , 
para tanto , o ICMS Ecológico. A consol idação desses parques , 
reservas e áreas de proteção ambli , ,: e a implantação de novas 
unidades demandam recursos crescentes , indicando que o incentivo 
do ICMS precisa igualmente ser ampliado. 

Na linha de saneamento, em 1996, no início da aplicação 
do ICMS Ecológico , nenhum município foi contemplado . Até julho de 
2000, 23 mun icípios , representando 25% da população do Estado, 
tiveram licenciada a operação de sistemas de tratamento de lixo ou de 
esgotos sanitários e vêm recebendo o incentivo do ICMS. Incluem-se 
aí cidades de portes diferentes, como Belo Horizonte, Betim, 
Contagem, Uberlândia , lpatinga, ltuiutaba, Florestal , Coimbra , llicínea 
e ltaú de Minas. Mais 50 outros rnunic!pios já obtiveram as licenças 
prévias ou de instalação para sistemas de lixo ou esgoto , achando-se 
em fase de adiantada habilitação. A demanda de recursos deverá 
crescer, significativamente, para apoiar a operação desses novos 
sistemas e a implantação em muitos outros municípios, ressaltando a 
necessidade de ampliação do percentual do ICMS sob os critérios 
ambientais . 

Observe-se, por fim , que em outros Estados vêm sendo 
adotados percentuais superiores para o ICMS Ecológico . No Paraná , 
por exemplo , a parcela do ICMS distribuída sob o critério ambiental é 
de 5%, a saber: 2,5% pela proteção de mananciais e os outros 2,5% 
em razão das unidades de conservação. 

EMENDA N° 19 
O inciso IV do art . 1 o passa a ter a seguinte redação : 
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"Art . 1° - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
IV - população dos vinte e cinco municípios mais 

populosos : relação percentual entre a população residente em cada 
um dos vinte e cinco municípios mais populosos do Estado e a 
população total destes , medida segundo dados fornecidos pelo IBGE, 
excetuados, dentre eles , os municípios com renda "per capita", 
apurada no mês de setembro do ano-base , com valor superior a 
R$10 ,00 (dez reais) , considerada a receita de ICMS do mês citado 
pela população respectiva .". 

Sala das Reuniões , 20 de novembro de 2000. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: Tanto o projeto quanto a lei trazem um 

número de 50 maiores, sem justificar nem explicar de onde veio esse 
número. 

A emenda reduz esse número para os 25 mais populosos, 
eliminando dentre eles os que tiverem valor "per capita" superior a 
R$1 0,00 apurado no mês de setembro do ano-base de apuração do 
ICMS. 

O critério de 50, subjetivo e inexplicável , passa para 25, 
com a explicação do valor e:;tipulado , que é o dobro da média de 
ICMS "per capita" de setembro de 2000 no Estado. 

Assim , faz-se necessária a aprovação da presente 
emenda, para correção da distorção apontada e para impor critério 
objetivo . 

SUBEMENDA N° 2 À EMENDA N° 12 AO PROJETO DE LEI N° 
830/2000 

Acrescentem-se ao art . 1° o seguinte inciso XII I e § 11 , 
substituindo-se nos §§ 4°, 7° e 1 O do artigo a expressão "incisos 11 a 
XII " pela expressão "incisos 11 a XIII " e destinando-se 0,06464% ao 
critério criado pelo inciso supracitado , percentual esse que deve ser 
retirado do critério "VAF": 

"Art 1°- ........... . 
XIII - compensação finance ira por desmembramento de 

distrito: compensação financeira aos municípios remanescentes de 
Mateus Leme e Mesquita , devido à emancipação de distritos deles 
desmembrados, nos seguintes percentuais : 

a) Mateus Leme- 0,04518; 

I 
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b) Mesquita - 0,01946. 

§ 11 O critério , ompensação financeira por 
desmembramento de distrito" previsto no inciso XIII extingue-se no 
exercício de 2002. ". 

Sala das Reuniões , de de 2000 
Antônio Andrade 
Justificação: a Lei Robin Hood , que alterou a sistemática 

de distribuição da quota do ICMS pertencente aos municípios, reduziu 
o prazo inicialmente proposto ~, destinar parte dos recursos aos 
municípios de forma a compensá-los financeiramente em razão da 
significativa redução de suas rece itas por causa da emancipação de 
distritos. 

Assim , quando esta Casa volta a discutir os critérios de 
redistribuição, parece-nos certo que, dada a proximidade do fim da 
sessão legislativa , nos faltará tempo hábil para a ampliação das 
necessárias discussões em torno da matéria . 

Assim , apresentamos a presente subemenda à Emenda n° 
12, de autoria dos Deputados Olinto Godinho e Fábio Avelar, para 
manter, durante o exercício de 2001 , os mesmos percentuais a que 
fizeram jus os Municípios de Mateus Leme e Mesquita neste ano . 

Por essa razões , solicito aos nobres pares apoio à 
aprovação desta emenda , por ser de inteira justiça . 

O Sr Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer 
desta , foram apresentadas ao projeto emendas dos Deputados 
Amilcar Martins e Dinis Pinheiro , as quais receberam os n°s 18 e 19, 
respectivamente ; e uma subemenda do Deputado Antônio Andrade à 
Emenda n° 12, a qual recebeu o n° 2. Nos termos do § 2° do art . 145 
do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto, as 
emendas e a subemenda ao relator, Deputado Pastor George, para 
parecer, e indaga ao relator se está em condições de emitir parecer ou 
se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Pastor George - Sr Presidente , pela 
complexidade desse projeto e pel.. . , "cessidade de buscar um 
entendimento maior entre as Lideranças , vou fazer uso do prazo 
regimental. 

Discussão, em 1° turno , do Projeto de Lei n° 868/2000, do 
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Deputado Eduardo Brandão, que dispõe sobre a devolução do 
valor pago por ingresso para evento realizado em casa de espetáculo 
patrocinada pelo Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta . A Comissão de Educação opina por sua aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o 
projeto . Não há oradores inscritos . Encerra-se a discussão. Em 
votação , o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa. ) Rejeitado . Em votação, o 
projeto , na forma original. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram . (-Pausa. ) Rejeitado. Arquive-se o projeto. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 901/2000, dos 
Deputados João Batista de Oliveira e Paulo Piau , que dispõe sobre os 
custos da análise de pedidos de licenciamento ambiental da atividade 
de suinocultura no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Política Agropecuária 
opina por sua aprovação. A Comissão de Fiscal ização Financeira 
perdeu o prazo para emitir parecer. Em discussão , o projeto. Não há 
oradores inscritos . 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 901/2000 

EMENDA N° 1 
Substitua-se o art . 1 o por: 

o 
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"Art . 1° - Os valores de indenização dos custos de análise 
de pedidos de licenciamento ambiental da atividade de suinocultura no 
Estado de Minas Gerais corresponderão a 130% (cento e trinta por 
cento) do valor estabelecido para as demais atividades 
agropecuárias " 

Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação: Esta emenda aumenta o va lor da taxa de 

licenciamento ambiental para 130% do valor estabelecido para as 
demais atividades agropecuárias , trazendo maior arrecadação para os 
cofres públicos . 

EMENDA N° 2 
Substitua-se o art . 2° por: 
"Art . 2° - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta 



dias a contar da data de sua publicação ." . 
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 

126 

Justificação: Esta emer-::la aumenta o prazo para 
regulamentação da lei pelo Executiv'-'· possibilitando dessa forma 
maior tempo para o estudo da matéria. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer 
desta , foram apresentadas ao projeto emendas do Deputado lrani 
Barbosa, as quais receberam os n°s 1 e 2. Nos termos do § 2° do art. 
188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto e as 
emendas à Comissão de Política Agropecuária , para parecer. 

Discussão, em 1° turno , do Projeto de Lei n° 954/2000, do 
Deputado José Milton, que dispõe sobre o certificado de produto 
agrícola não transgênico . A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta . A Comissão de Meio Ambiente opina por sua aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Política Agropecuária opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que 
apresenta . A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com 
a Emenda n° 1, da Comissão de Política Agropecuária . Em discussão, 
o projeto Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 954/2000 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se, no inciso VIl do parágrafo único do art . 2°: 
"VIl - os cuidados que serão tomados para evitar a 

contaminação durante cada etapa de implantação do projeto RIMA.". 
Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
lran i Barbosa 
Justificação: Esta emenda acrescenta a sigla RIMA -

Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - ao inciso VIl do parágrafo 
único do art. 2°, tendo em vista ser essa nomenclatura técnica , 
diferenciando-se de um simples relatório . 

EMENDA N° 3 
Substitua-se o inciso VI do parágrafo único do art. 2° por: 
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"VI - o responsável técnico pelo encaminhamento e 
execução do projeto;". 

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2000. 
I rani Barbosa 
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Justificação: Esta emenda substitui o termo "da" por "e", no 
inciso VI do parágrafo único do art . 2°, determinando que a figura do 
responsável técnico permanece após o encaminhamento do projeto. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão foram apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado 
lrani Barbosa , que receberam os n°s 2 e 3. Nos termos do § 2° do art. 
188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com as 
emendas à Comissão de Política Agropecuária , para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.002/2000, 
do Deputado Ermano Batista , que dispõe sobre o período de cobrança 
do IPV A. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto . A Comissão de Administração Pública opina por sua 
aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta . Em 
discussão, o projeto . Não há oradores inscritos . 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 1.002/2000 

Acrescente-se ao art. 1 o o seguinte § 2° 
"Art. 1°- .............. ........... .............. ..... . 
§ 2° - O imposto de que trata este artigo , incide sobre 

veículos utilizados no transporte coletivo metropolitano, no escolar e 
sobre taxis , registrados nos municípios que compõem a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, poderá ser recolhido em seis 
parcelas mensais e sucessivas, vencendo de acordo com o final da 
placa , respeitada a escala do§ 1°". 

Sala das Reuniões , de de 2000. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: Esta emenda, buscando uma melhoria na 

prestação dos serviços de transporte urbano, altera a sistemática da 
exação incidente sobre veículos utilizados no transporte coletivo 
metropolitano, no escolar e sobre taxis , registrado nos respectivos 
municípios . O recolhimento do tributo se fará em seis parcelas 
mensais e sucessivas gerando para ta is contribuintes um crédito 
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prov1sóno que poderá ser reinvestido em melhorias na prestação 
do serviço de transporte . É inegável , dessa maneira , que o 
beneficiário final desse procedimento será a população usuária dos 
mencionados serviços 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão foi apresentada ao projeto emenda do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, a qual recebeu o n° 2. Nos termos do § 2° do art . 188 
do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com a 
emenda à Comissão de Fiscalização Financeira , para parecer. 

Discussão , em 2° turno . do Projeto de Lei n° 58/99 , do 
Deputado João Leite , que proíbe o armazenamento de rejeitas ou 
resíduos tóxicos ou perigosos no território do Estado. A Comissão de 
Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1° turno . Em discussão , o projeto . Não há oradores inscritos. 

- A Mesa, nos termos do i1 ~iso IV do art . 173. c/c o inciso 
IV do art . 284 , do Regimento Interno, ~... ~ .. , ....~ de receber as seguintes 
emendas : 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 58/99 
EMENDA 

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art . 1°: 
"Art . 1 o - .. . ......... .. .............. . .. .. .. . . 

Parágrafo ún ico - O transporte rodoviário ou ferroviário dos 
materiais a que se refere o "caput" dependerá de autorização 
especí fica do Conselho Estadual de Pol ítica Ambiental - COPAM - e 
do acompanhamento da carga por técnicos especializados , por fiscais 
do órgão estadual de proteção ambiental e pela Polícia Rodoviária 
Estadual " 

Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação: Esta emenda acrescenta ao texto legal a 

participação da Polícia Rodoviária Estadual no acompanhamento do 
transporte da carga tóxica quando feita em rodovia estadual . 

EMENDA 
Dê-se a seguinte redação ao art . 2°: 
"Art . 2° - O armazenamento, o depósito ou a guarda dos 

rejei tas ou dos resíduos tóxicos , perigosos ou nocivos à saúde e ao 
meio ambiente gerados no Estado dependerão de autorização 
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legislativa expressa do município receptor e do cumprimento das 
exigências por ele impostas , observadas , ainda , as normas legais 
aplicáveis ". 

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2000 . 
lraní Barbosa 
Justificação Esta emenda acrescenta ao texto legal o 

critério da autorização legislativa , tendo em vista que os edis são os 
legítimos representantes do povo que será afetado pela má qualidade 
ambiental provocada por lixo tóxicos 

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art . 173, c/c o inciso 
VI do art . 284 do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte 
emenda 

EMENDA 
Acrescente-se ao art . 3° 
"Art 3° - Sem prejuízo das sanções aos infratores , 

previstas na legislação em vigor, o Estado providenciará , em trezentos 
e sessenta dias, a retirada e a destru ição dos materiais a que se 
re fere o art . 1°, depositados irregularmente em seu território ". 

Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
lran i Barbosa 
Justificação Esta emenda fixa um prazo máximo para que 

o Estado providencie a retirada e a destruição dos materiais a que se 
refere ao art . 1°, depositados irregularmente em seu território . 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Em votação , o 
projeto Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram (- Pausa ) Aprovado . Fica , portanto , aprovado , em 2° 
turno. o Projeto de Le i n° 58/99 na forma do vencido em 1° turno . À 
Comissão de Redação . 

Discussão , em 2° turno, do Projeto de Lei n° 191 /99 , da 
Deputada Maria Olívia , que dispõe sobre a concessão de incentivo às 
empresas que possuam empregados com idade ig ual ou superior a 40 
anos. A Comissão do Trabalho opina pe la aprovação do projeto. Em 
discussão, o projeto Não há oradores inscritos . 

-Vêm à Mesa : 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 191/99 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art . 1° a seguinte redação 
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"Art 1° - Será concedido incentivo às empresas que, na 

qualidade de empregadoras, possuam em seus quadros no mín1mo 
10% (dez por cento) de pessoas com idade igual ou superior a 
quarenta anos." . 

Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação: Esta emenda reduz para 10% o número de 

pessoas com idade igual ou superior a 40 anos empregadas nas 
empresas que farão jus ao incentivo previsto nesta lei , ampliando 
dessa forma o número de beneficiadas 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao § 1° do art 2° a seguinte redação: 
"§ 1° - O valor máximo para abatimento pela empresa será 

de 15% (q uinze por cento) , em cada incidência. ". 
Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação: Esta emenda amplia para 15% o valor 

máximo para abatimento no pagamento de tributos estaduais em cada 
incidência . 

EMENDA f\1° 3 
Dê-se ao§ 2° do art. 2° a sE. qu inte redação: 
"§ 2° - Os certificados expedidos pelo poder público 

estadual poderão ser utilizados para pagamento de débitos em 
atraso.". 

Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação : Esta emenda suprime o termo "não" do § 2° 

do art . 2°, fazend o com que os certificados expedidos pelo poder 
público estadual possam ser utilizados para pagamento de débito em 
atraso . evitando-se dessa forma o conhecido "calote" dos papéis 
públicos. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão foram apresentadas ao projeto três emendas do Deputado 
lrani Barbosa , que receberam os n°s 1 a 3. Nos termos do § 4° do art . 
189 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto e as 
emendas à Comissão do Trabalho , para parecer 

Discussão , em 2° turno , do Projeto de Lei n° 202/99 , da 
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Deputada Maria Olívia , que dispõe sobre reserva de recursos 
públicos destinados à habitação em benefício da mulher sustentáculo 
da família e dá outras providências. A Comissão do Trabalho opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em 
discussão , o projeto . Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 202/1999 

Dê-se ao art . 1 o a seguinte redação: 
"Art . 1° - Vinte e cinco por cento , no mínimo, dos recursos 

públicos estaduais destinados à habitação serão aplicados em 
benefício da mulher sustentáculo de família .". 

Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação: Esta emenda destina maior quantidade de 

recursos públicos estaduais para a mulher sustentar a família , 
ampliando de 20% para 25% o percentual que deverá ser destinado à 
habitação em benefício da mulher. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado lrani 
Barbosa , que recebeu o n° 1. Nos termos do § 4° do art . 189 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha a emenda e o projeto à 
Comissão do Trabalho , para parecer. 

Discussão , em 2° turno, do Projeto de Lei n° 328/99 , do 
Deputado Márcio Kangussu , que altera a redação do § 1° do art . 1° da 
Lei n° 6.194, de 26/11/73, que dispõe sobre a unidade de tesourana e 
a execução financeira do Estado e dá outras providências . Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade solicitando o 
adiamento da discussão do Projeto de Lei n° 328/99 . Em votação , o 
requerimento . Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram (-Pausa .) Aprovado . 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 358/99 , do 
Deputado João Paulo, que torna obrigatória a notificação ao órgão 
executivo de trânsito sobre os recursos julgados procedentes pela 
Junta de Administração de Recursos e Infrações - JARI - e dá outras 
providências. A Comissão de Administração Pública opin~ pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Vem a Mesa 
req uerimento do Deputado Edson Rezende solicitando o adiamento 
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da discussão do Projeto de Lei n° 358/99 . Em votação Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram . (-
Pausa ) Rejeitado . Em discussão, o projeto Não há oradores inscritos . 

-Vem à Mesa : 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 358/99 

Torna obrigatória a notificação ou a intimação ao órgão 
executivo de trânsito sobre o conteúdo das decisões proferidas pelas 
instâncias administrativas e judiciais, sobre os feitos relat ivos a 
infrações às leis de trânsito e dá outras providências . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - As instâncias administrativas do Estado criadas 
para deliberar sobre recurso proposto contra penalidade imposta por 
infração às leis de trânsito notificarão o órgão executivo de trânsito 
sobre o teor das decisões exaradas . 

Art . 2° - Quando se tratar de decisões judiciais transitadas 
em julgado, o Poder Judiciário , por meio de mandado, intimará o 
órgão executivo de trânsito sobre o teor das decisões proferidas . 

Art . 3° - Em sendo revista a penalidade . por via 
administrativa ou judicial , será a respectiva decisão considerada como 
prova de falta disciplinar cometida pelo agente que atestar, 
equivocadamente, a ocorrência de infr~tção . 

Parágrafo único - A falta 1isciplinar prevista no "caput" 
deste artigo implicará registro a ser fe ito na ficha funcional do agente 
de trânsito , responsável pela autuação indevida, dando-se ciência a 
este , admitida ampla defesa. 

Art . 4° - Os lançamentos feitos nas fi chas funcionais dos 
agentes de trânsito relativos à transgressão disciplinar serão 
considerados para fins de bloqueio de promoção ou de gratificação 
ou , ainda , para aplicação das penalidades previstas em leis , decretos 
e regulamentos ; assim como para a demissão do serviço público por 
insuficiência de desempenho , prevista na Emenda à Constituição n° 
19, de 4/6/98 . 

Art . 5° - A atribuição de fiscalizar e autuar em matéria de 
trânsito , exercida com exclusividade por agentes funcional mente 
competentes, será efetivada dentro dos limites geográficos e nos 
horários estabelecidos em escala de serviço. 
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Art . 6° - Nos municípios que optarem por instituir 
fiscalização de trânsito própria , fica vedada a atuação concorrente da 
fiscalização estadual. 

Art . 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publ icação . 
Art . 8° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões , 14 de novembro de 2000. 
João Paulo 
Justificação: O substitutivo tem a finalidade de aprimorar a 

proposição inicialmente apresentada 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foi apresentado ao projeto um subst itutivo , do Deputado 
João Paulo , que recebeu o número 1. Nos termos do § 4° do art . 189 
do Regimento Interno, encaminho o projeto com o substitutivo à 
Comissão de Administração Pública , para parecer. 

Discussão, em 2° turno , do Projeto de Lei n° 585/99 , da 
Deputada Maria Tereza Lara, que dispõe sobre a Política Estadual 
dos Direitos de Pessoa Portadora de Deficiência , cria o Conselho 
Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência e dá outras 
providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto 
na forma do vencido em 1° turno . Em discussão, o projeto Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado Fica , portanto , aprovado, em 2° turno , o Projeto de 
Lei n° 585/99 na forma do vencido em 1° turno . À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 646/99 , do 
Deputado Eduardo Brandão, que torna obrigatória a afixação , em 
hospitais e clínicas , de cartaz com informações sobre os 
procedimentos a serem adotados em caso de óbi to do paciente A 
Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do 

ve ncido em 1 ° turno Em discussão, o projeto . Não há oradores 
inscritos 

-Vêm à Mesa 
EM ENDAS AO PROJETO DE LEI N° 646/99 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao art . 1° o seguinte § 2°, passando o 

parágrafo único a § 1 o 

~------------------------------------~ 
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"Art . 1 o - .. 

§ 2° - O cartaz mencionado no "caput" deve conter 
informações detalhadas. porém em linguagem simples e acessível , a 
respeito dos procedimentos cartorários necessários á obtenção de 
atestado de óbito , bem como os endereços e horários de 
funcionamento dos cartórios de registro civil competentes Deve 
conter, também, mensagem em letras destacadas que alerte os 
familiares do fal ecido em conseqüência de acidente de trânsito da 
dispensa de terceiros que se ofereçam para intermediar o recebimento 
da indenização do DPVAT. ". 

Sala das Reuniões , agosto de 2000. 
Agostinho Silveira 
Justificação São públicas e notórias as dificuldades 

enfrentadas pelos familiares do "de cujus no momento de sua perda , 
notadamente aquelas tocantes aos procedimentos cartorários que 
objetivam a obtenção do atestado de óbito, imprescindível para o 
sepultamento . Normalmente, as pessoas sequer sabem o endereço 
dos cartórios de registro civil , e nesse momento tornam-se vulneráveis 
à atuação de oportunistas ou estelionatários. 

No caso do "de cujus" ter falecido em virtude de acidente 
de trânsito . o problema se agrava ainda mais . Os fam iliares , 
fragilizados pela perda do ente querido. sucumbem às propostas feitas 
por estelionatários que prometem agi lizar o recebimento da 
indenização do DPVAT e acabam por assinar procurações e passar 
cópias de documentos. Após colher é.. procuração e as cópias de 
documentos. o estelionatário recebe a indenização e desaparece . e no 
momento em que as vítimas dão conta de que caíram na esparrela , já 
é tarde demais . 

Para minimizar tais problemas , propomos esta emenda . 
Ressaltamos que não é mera repetição da Lei n° 11 .977 , de 1995, 
posto que esta não determina que os cartazes devam conter 
informação de alerta com relação aos golpes que podem ocorrer 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao inciso 11 do art . 2° a seguinte redação 
"Art. 2°- . 
11 - multa . no valor de 2.000 UFIRs (duas mil Unidades 

Fiscais de Referência) na segunda ocorrência .". 

Sala das Reuniões , 17 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
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Justificação Esta emenda dobra o valor da multa , tendo 
em vista a necessidade de que as entidades hospitalares e clínicas 
entendam que os parentes de um paciente falecido estarão carentes 
de informações. 

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art . 173, c/c o inciso 
IV do art. 284 , do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte 
emenda: 

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 646/99 
EMENDA 

Acrescente-se ao parágrafo único do art . 1° 
"Parágrafo único - Os cartazes serão confeccionados e 

distribu ídos pelo Sistema Estadual de Saúde e trarão informações 
detalhadas sobre a liberação do corpo, o serviço gratuito disponível 
para o sepultamento , o traslado e o recebimento do Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 
de Via Terrestre- DPVA T. ". 

Sala das Reuniões , 17 de novembro de 2000 
lrani Barbosa 
Justificação: Esta emenda justifica-se tendo em vista a 

necessidade de se fixarem na Secretaria da Saúde as atribuições de 
confecção e distribuição de cartazes e materiais de divulgação sobre 
as providências a serem tomadas pelos familiares em caso de óbito 
do paciente . 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão foram apresentadas ao projeto duas emendas , uma do 
Deputado Agostinho Silveira , a qual recebeu o n° 1, e a outra do 
Deputado lrani Barbosa , a qual recebeu o n° 2. Nos termos do § 4° do 
art . 189 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com 
as emendas à Comissão de Saúde, para parecer. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 681/99, do 
Deputado Gil Pereira , que autoriza o fornecimento de medicamentos 
pela Fundação Ezequiel Dias , nos termos que especifica . A Comissão 
de Saúde opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que 
apresenta . Em discussão, o projeto . 

- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art . 173 do 
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Regimento Interno, deixa de receber a seguinte emenda 
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 681 /99 

Dê-se ao art . 1 o a seguinte redação 
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"Art . 1° - Fica a Fundação Ezequiel Dias - FUNED -
autorizada a fornecer medicamentos às entidades filantrópicas que 
prestem assistência médica ou social no Estado.·. 

Sala das Reuniões , 17 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação: Esta emenda justifica-se devido à baixa renda 

da população que procura medicamentos nas entidades filantrópicas , 
que, por sua vez, procuram a Fundação Ezequiel Dias. 

O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto , salvo emenda . Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa ) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada . Fica , portanto , aprovado, em 2° turno , o Projeto de 
Lei n° 681/99 com a Emenda n° 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 7 45/99 , do 
Deputado Hely Tarqüín io , que dispõe sobre a estruturação , a 
organização e o funcionamento de hospitais regionais nas cidades-
pólos . A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos . 

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art . 173, c/c o inciso 
VI do art . 284 , do Regimento Interno. deixa de receber a seguinte 
emenda: 

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 745/99 
Suprima-se o parágrafo único do art. 1°: 
"Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto nesta 

lei , o Estado poderá utilizar a rede hospitalar já construída .". 
Sala das Reuniões , 17 de novembro de 2000. 
lran i Barbosa 
Justificação: Esta emenda justifica-se tendo em vista a 

necessidade de não se fixarem preferências quando se trata de 
interesse e verbas públicos. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Em votação , o 

z 
c 

c 
c 

137 
projeto Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram . (-Pausa) Aprovado. Fica , portanto, aprovado, em 2° turno , 
o Projeto de Lei n° 7 45/99 na forma do vencido em 1 o turno. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 789/2000, do 
Deputado Agostinho Silveira , que dispõe sobre a criação do programa 
estadual de saúde do professor da rede estadual de ensino. A 
Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1° turno . Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos . 

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art . 173, c/c o inciso 
VI do art. 284, do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes 
emendas : 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 789/2000 
EMENDA 

Acrescente-se ao art. 4°: 
"Art. 4°- Esta lei , apesar de seu caráter fundamentalmente 

preventivo , garante ao professor e aluno com disfonia acesso a 
tratamento fonoaudiológico e médico .". 

Sala das Reuniões , 17 de novembro de 2000. 
I rani Barbosa 
Justificação: Esta emenda justifica-se tendo em vista a 

necessidade de inclusão do aluno nesse importante programa. 
EMENDA 

Acrescente-se ao art . 1°: 
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo obrigado a implantar, no 

prazo de noventa dias , o Programa Estadual de Saúde Vocal , visando 
à prevenção das disfonias em alunos e professores da rede estadual 
de ensino.". 

Sala das Reuniões , 17 de novembro de 2000. 
lran1 Barbosa 
Justificação Esta emenda justifica-se tendo em vista a 

necessidade de inclusão do aluno nesse importante programa. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Em votação , o 

projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram . (-Pausa.) Aprovado. Fica , portanto , aprovado , em 2° turno, 
o Projeto de Lei n° 789/2000 na forma do vencido em 1° turno. À 
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Comissão de Redação . 

Discussão, em 2° turno , do Projeto de Lei n° 795/2000, do 
Deputado Pastor George, que dispõe sobre o Programa de 
Regularização e Controle das Ilhas Fluviais e Lacustres do Estado. A 
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1° turno . Em discussão, o projeto Não há 
oradores inscritos . 

-Vem à Mesa 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 795/2000 

Acrescente-se ao art. 5° 
"Art. 5° - O art . 2 desta lei não se aplica às ilhas fluviais e 

lacustres que esteja; J, C"' C' upadas.". 
Sala das Comissões , 14 de novembro de 2000. 
lran i Barbosa 
Justificação Esta emenda acrescenta o termo "não" ao art . 

5°, impedindo dessa forma que as ilhas fluviais e lacustres que 
estejam ocupadas sejam inventariadas pela Superintendência Geral 
de bens imóveis da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, o que fatalmente provocará diversas demandas 
judiciai s. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão foi apresentada ao projeto emenda do Deputado lrani 
Barbosa, a qual recebeu o n° 1. Nos termos do § 4° do art . 189 do 
Regimento Interno, a emenda será votada independentemente de 
parecer. Em votação , o projeto, salvo emenda . Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda 
n° 1. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - ( - Lê ) 
- A Emenda n° 1, lida pelo Sr. Secretário , é a publicada 

acima . 
O Sr. Presidente - Em votação , a Emenda n° 1, sem 

parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram . (- Pausa .) Rejeitada . Fica , portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Le i n° 795/2000 na forma do vencido em 1° turno 
À Comissão de Redação . 

Discussão , em 2° turno , do Projeto de Lei n° 857/2000, do 
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Deputado Marco Régis , que obriga a rede pública de saúde a 
comprar medicamentos pelo nome genérico para seus estoques . A 
Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1° turno . Em discussão, o projeto . Não há oradores 
inscritos . 

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art . 173, c/c o inciso 
IV do art . 284 , do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte 
emenda: 

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 857/2000 
Acrescente-se ao art . 1°: 
"Art . 1° - Ficam as secretarias municipais e a Secretaria de 

Estado da Saúde obrigadas a comprar prioritariamente medicamentos 
pelo nome genérico para seus estoques .". 

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação: Esta emenda justifica-se em razão do baixo 

preço do medicamento genérico , fixando-se dessa forma prioridade 
para a compra desse tipo de medicamento. 

O Sr. Presidente - 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, o Projeto de Lei n° 857/2000 na forma do vencido em 1° turno . 
À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 897/2000, do 
Deputado Agostinho Silveira, que dispõe sobre higiene bucal nas 
escolas de ensino fundamental e outros . A Comissão de Saúde opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em 
discussão, o projeto . Não há oradores inscritos. 

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art . 173, c/c o inciso 
IV do art . 284 , do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes 
emendas : 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 897/2000 
EMENDA 

Suprima-se, no art . 2°: 
"Art. 2° - O Estado poderá firmar convênio com empresas 

públicas e com organizações não governamentais para part iciparem 
na execução, na orientação e na divulgação desta lei .". 
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Sala das Reuniões , 17 de novembro de 2000 . 
lrani Barbosa 
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Justificação: Esta emenda retira do texto original a 
possibilidade de o Estado firmar convên1os com empresas 
particulares, tendo em vista que para tal prática seria necessária uma 
licitação . 

EMENDA 
Acrescente-se ao § 1 o do art 1 o 

"§ 1° - A distribuição do material . bem como o 
acompanhamento e a orientação . fica a cargo da Secretaria de Estado 
da Edu cação e da Secretaria de Estado da Saúde .·. 

Sala das Reun iões . 17 de novembro de 2000 
lran i Barbosa 
Justificação: Esta emenda estende à Secretaria de Estado 

da Saúde a obrigatoriedade da distribuição do material institucional 
produzido sobre higiene bucal. 

EMENDA 
Acrescente-se ao art. 5°: 
"Art . 6° - As escolas particulares e públicas passam a 

incluir, na lista de material escolar, os itens para higiene bucal para 
alunos até a sa série .". 

Sala das Reuniões . 17 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação Esta emenda estende às escolas particulares 

a obrigatoriedade de incluir na lista de material escolar os itens para 
higiene bucal. 

O Sr Presidente - Encerra-se a discussão. Em votação , o 
projeto . Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram . (- Pausa .) Aprovado Fica , portanto. aprovado . em 2° 
turno , o Projeto de Lei n° 897/2000 na forma do vencido em 1° turno 
À Comissão de Redação . 

Discussão . em 2° turno . de 0 rojeto de Lei n° 958/2000 . do 
Deputado José Milton . Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Antônio Andrade solicitando o adiamento da discussão do Projeto de 
Lei n° 958/2000. Em votação , o requerimento . Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa .) Aprovado . 

Discussão . em 2° turno, do Projeto de Lei n° 998/2000 . do 
c 
e. 
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Deputado Doutor Viana , que obriga o Estado a devolver ao cidadão 
a taxa de inscrição em concurso público que não foi realizado . A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto 
na forma do vencido em 1° turno . Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos . 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 998/2000 

Dê-se a seguinte redação ao art . 2°: 
"Art . 2° - A taxa de inscrição deverá ser devolvida em 

dobro no prazo máximo de 60 d1as após a efetiva suspensão do 
concurso .". 

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2000. 
lrani Barbosa 
Justificação : Procurou-se aplicar neste artigo o disposto no 

Código de Defesa do Consumidor, assegurando dessa forma ao 
projeto amplo amparo legal. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
d iscussão foi apresentada ao projeto emenda do Deputado lran i 
Barbosa , a qual recebeu o n° 1. Nos termos do § 4° do art . 189 do 
Regimento Interno a Presidência vai submeter a matéria a votação , 
independentemente de parecer. Em votação , o projeto, salvo emenda . 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa ) Aprovado. Com a palavra , o Sr. Secretário para proceder à 
leitura da Emenda n° 1 . 

O Sr. 2°-Secretário- (Lê :) 
- A Emenda n° 1, lida pelo Sr. Secretário , é a publicada 

acima . 
O Sr. Presidente - Em votação , a Emenda n° 1, sem 

parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram . (- Pausa ) Rejeitada . Fica , portanto , aprovado , em 2° 
turno, o Projeto de Lei n° 998/2000 na forma do vencido em 1 o turno . 
À Comissão de Redação 

Encerramento 
O Sr Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para 

votação de propostas de emenda à Constituição , a Presidência 
encerra a reunião , convocando os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de amanhã , dia 22 , às 9 e às 20 horas . nos termos do 
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edital de convocação, e para a reunião ordinária , na mesma data , 
às 14 horas , com a ordem do dia já anunciada . Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 120a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22/11 /2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga 

Sumário Comparecimento - Abertura - 1 a Parte Ata - 2a 
Parte (Ordem do Dia) 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente- Acordo de 
Lideranças ; Decisão da Presidência - Chamada para verificação de 
"quorum"; inexistência de "quorum" especial para a votação de 
propostas de emenda à Constituição ; chamada para recomposição do 
núfT'ero regimental ; inexistência de número regimental para a votação 
de propostas de emenda à Constituição - Discussão e Votação de 
Proposições : Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 830/2000; 
utilização pelo relator do prazo regimental para emitir seu parecer -
Discussão , em 2° turno , da Proposta de Emenda à Constituição n° 
19/99 ; apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da discussão; 
encaminhamento da proposta com o substitutivo à Comissão Especial 
- Discussão, em 2° turno , da Proposta de Emenda à Constituição n° 
22/99 ; encerramento da discussão - Encerramento 
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Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton 
Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antõnio -
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Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Chico Rafae l - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
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Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira- Wanderley Ávila . 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 9h 15min, a 

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

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Doutor Viana , 2°-Secretário "ad hoc", 
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação , a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião , em sua 2a Fase, uma 
vez que não há matéria a ser apreciada na 1 a Fase. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta 

da reunião o parecer sobre a indicação, feita pelo Governador do 
Estado, do nome do Sr. José Henrique de Oliveira para compor o 
Conselho Estadual de Educação, os Requerimentos n°s 1.620 e 
1.629/2000 e os Projetos de 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, à 
noite ; o Projeto de Resolução n° 73/99, que recebeu um substitutivo e 
duas emendas e foi devolvido à 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 às comissões; e os Projetos de Lei n°s 
328/99 e 958/2000, que, na mesma reunião , tiveram sua discussão 
adiada por cinco dias. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
A totalidade dos membros do Colég io de Líderes acordam 

em que sejam retirados da pauta desta reunião os Projetos de Lei n°s 
336 , 457 e 498/99. 
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Sala das Reuniões , 22 de novembro de 2000. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina seu 

cumprimento . 
Mesa da Assembléia . 22 de novembro de 2000 . 
José Braga, 1 °-Vice-Presidente . no exercícto da 

Presidência . 
O Sr. Presidente - Nos termos da Decisão Normativa da 

Pres idência n° 7, solicito os Sr Secretário que proceda à chamada 
dos Deputados para a verifica ção de "quorum" 

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva ) - (- Faz a 
chamada .) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 46 
Deputados, número insuficiente para a votação de propostas de 
emenda à Constituição. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de 
"quorum". 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada .) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 

Deputados, número insuficiente para a votação de propostas de 
emenda à Constituição, mas suficiente para a apreciação das demais 
matérias constantes na pauta . 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Votação, 

em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 830/2000, do Deputado Alberto 
Bejan i, que dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do 
produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios , de que 
trata o inciso 11 do parágrafo único do art . 158 da Constituição Federal , 
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas de n°s 1 a 3, que 
apresenta . A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para 
emitir parecer. Foram recebidas antecipadamente as Emendas n°S 4 a 
13. Designado como relator em Plenário , o Deputado Pastor George 
opinou pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 14 a 17, que 
apresenta , e as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°S 5, 
6 e 12; e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 4 e 7 a 13. No decorrer 
da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas , dos 
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Deputados Amilcar Martins e Dinis Pinheiro, as quais receberam os 
n°s 18 e 19, respectivamente ; e uma subemenda do Deputado 
Antônio Andrade à Emenda n° 12, a qual recebeu o n° 2. Nos termos 
do § 2° do art . 145 do Regimento Interno, a Presidência encaminhou 
as emendas e a subemenda ao relator, Deputado Pastor George, que 
solicitou o prazo regimental. A Presidência indaga do relator se está 
em condições de emitir seu parecer ou se continuará a fazer uso do 
prazo regimental. 

O Deputado Pastor George - Continuarei a fazer uso do 
prazo regimental. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno , da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 19/99, do Deputado Edson Rezende e 
outros, que altera dispositivos da Constituição do Estado referentes ao 
Conselho Estadual de Educação. Em discussão, a proposta . Não há 
oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 1 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 19/99 
Altera dispositivos da Constituição do Estado nos quais há 

referência ao Conselho Estadual de Educação e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
aprova 

Art . 1 o - O art . 206 da Constituição do Estado passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 206 - O Conselho Estadual de Educação tem por 
finalidade colaborar na formulação e coordenação das políticas de 
educação no Estado, articulando-as com outras políticas públicas, 
tendo atribuição normativa , deliberativa e de assessoramento ao 
Secretário de Estado da Educação, integrando o conjunto de órgãos 
da admi nistração pública do Sistema Estadual de Educação. 

§ 1 ° - Compete ao Conselho Estadua l de Educação, sem 
preJu ízo de outras atribuições a ele conferidas em le i e observadas as 
dtretnzes e ba ses estabelecidas pela União 

I - batxar normas disciplinadoras dos sistemas estadual e 
municipal de ensino : 

11 - interpretar a legislação de diretrizes e bases da 
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educação nacional , opinar sobre alterações de iniciativa do Poder 
Exec1rtivo e estabelecer normas comuns, a serem observadas pelos 
sisternas de ensino ; 

111 - aprovar a adoção de inovações educacionais . 
experimentadas com êxito no âmbito dos sistemas de ensino dos 
Estados e municípios: 

IV - estabelecer normas para o reconhecimento e a 
implantação de formas de educação à distância ; 

V - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e 
avaliar o funcionamento do ensino particular, dos cursos das 
instituições de educação superior e dos estabelecimentos de seu 
sistema de ensino ; 

VI - desconcentrar suas atribuições por meio de comissões 
de âmbito municipal. 

§ 2° - Lei disporá sobre a compos ição do Conselho 
Estadual de Educação , ficando assegurada a representação pari tá ria 
dos órgãos governamentais e da sociedade civil diretamente ligados à 
educação. 

Art . 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário . 

Sala das Reuniões , 2 de maio de 2000. 
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Bené Guedes -

Djalma Diniz - Hely Tarqüínio - Ermano Batista - Doutor Viana - José 
Henrique - Mauri Torres - Dalmo Ribeiro Silva - Cabo Morais - Marco 
Régis - Elaine Matozinhos - Eduardo Hermeto - Luiz Menezes -
Cristiano Canêdo - Wanderley Ávila - Olinto Godinho - Lu iz Fernando 
Faria - Fábio Avelar- lrani Barbosa - Mauro Lobo- Luiz Tadeu Leite -
Rêmolo Aloise - Chico Rafael - João Pinto Ribeiro - Elmo Braz 

Justificação O substitutivo que apresentamos à Proposta 
de Emenda à Constituição no 19/99 é fruto da discussão feita 
originalmente com diversas instituições e entidades , em particular com 
o atual Conselho Estadual de Educação, nas quais procuramos 
aprofundar o debate sobre o tema e avaliar cuidadosamente cada 
crítica e sugestão acerca da matéria . 

Foram particularmente importantes as propostas 
formuladas no Seminário Legislativo Construindo a Polít ica de 
Educação Pública em Minas Gerais . relativas ao Conselho Estadual 
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de Educação, as quars traduziram a compreensão dos 
participantes quanto à necessidade da gestão democrática como 
ponto de partida para a construção da educação de qualidade para 
todos que almejamos . 

Assim , este substitutivo revela o amadurecimento da 
proposta original , tendo sido construído a partir do debate democrático 
sobre a educação em nosso Estado. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer 
desta , foi apresentado à proposta um substitutivo do Deputado Edson 
Rezende , que recebeu o n° 1. Nos termos do § 2° do art . 188, c/c o 
inciso li do art . 201 , do Regimento Interno, a Presidência encaminha a 
proposta e o substitutivo á Comissão Especial , para parecer. 

Discussão, em 2° turno , da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 22/99 , da Deputada Elbe Brandão e outros, que altera 
a Seção 111 do Capítulo 11 da Constituição do Estado e acrescenta 
dispositivo a seu art . 242 . A Comissão Especial opina pela aprovação 
da proposta na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda no 1, 
que apresenta . Em discussão, a proposta . Não há oradores inscritos 
Encerra-se a discussão. 

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

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião , convocando os Deputados para a ordinária de logo mais , às 
14 horas, com a ordem do dia já publicada , e para a extraordinária de 
hoje. às 20 horas , nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião . 

ATA DA 121a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22/11/2000 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário : Comparecimento - Abertura - 1 a Parte : Ata - 2a 
Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase Palavras do Sr. Presidente - Votação 
de Requerimentos: Requerimento da CPI do Narcotráfico; aprovação -
2a Fase Acordo de Lideranças ; Decisão da Presidência - Chamada 
para verificação de "quorum"; inexistência de número regimental para 
a votação de propostas de emenda à Constituição ; chamada para 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para a 
votação de propostas de emenda à Constituição - Suspensão e 
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reabertura da reunião - Votação de Proposições Votação . em 1 o 

turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 27 /99; d1scurso do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira ; votação nominal inexistência de 
"quorum" especial para a votação de propostas de emenda à 
Constituição; anulação da votação - Votação em 1° turn o. do ProJeto 
de Lei Complementar n° 17/99 ; questões de ordem . requerimento do 
Deputado lran i Barbosa ; rejeição do requerimento : questões de 
ordem ; requerimentos dos Deputados Hely Tarqüínio , Paulo Pettersen 
(5) , Sebastião Navarro Vieira (2) , Paulo Pettersen (2) , Hely Tarqüínio , 
Paulo Pettersen (9), Hely Tarqüínio, Paulo Pettersen (3) , Hely 
Tarqüínio (4) , Paulo Pettersen (1 1 ), Sebastião Navarro Vieira (2) , 
Paulo Pettersen (4) , Hely Tarqüínio, Ivo José, Luiz Fernando Faria , 
Sebastião Navarro Vieira , João Pinto Ribeiro e Sebastião Navarro 
Vieira ; deferimento ; votação nominal do Substitutivo n° 2, salvo 
emendas e destaques; aprovação ; prejudicialidade do Substitutivo n° 
1 e das Emendas n°s 1 a 11 , 13, 14, 17, 18, 21 , 22 , 25 a 27 , 29 a 37 , 
40 , 42 a 45 , 47 a 50 , 52 , 53 , 56 a 67 , 69 a 75, 77 a 79, 81 , 83, 85, 87 a 
92 , 94, 95, 98 , 99 , 115, 116, 121 , 123, 135, 136, 143 a 146, 152 e 158 
- Encerramento . 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 
Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta 
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar- Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto 
- He!y Tarqüínio - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen -Maria Olívia- Mauri Torres- Mauro Lobo- Miguel Martini-
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza 
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Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley 
Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 

20h13min , a lista de comparecimento registra a existência de número 
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em 
nome do povo mineiro , iniciamos os nossos trabalhos . Com a palavra , 
o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Eduardo Brandão, 2°-Secretário "ad hoc", 
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições . 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião , em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e requerimentos . 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta 

da presente reunião o parecer sobre a indicação, feita pelo 
Governador do Estado, do nome do Sr. José Henrique de Oliveira 
para compor o Conselho Estadual de Educação; os Requerimentos 
n°s 1.620 e 1.629/2000 e os Projetos de 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, à noite; o Projeto de Resolução n° 73/99 , que recebeu um 
substitutivo e duas emendas e foi devolvido à 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 às comissões; e os Projetos de Lei n°s 
328/99 e 958/2000, que, na mesma reunião , tiveram sua discussão 
adiada por cinco dias , bem como a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 19/99 , que, na reunião extraordinária realizada hoje, 
pela manhã, recebeu o Substitutivo n° 1 e foi devolvida à Comissão 
Especial. 

Votação de Requerimentos 
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O Sr. Presidente Requerimento da CPI do 

Narcotráfico , apoiado pela totalidade dos Líderes , em que solicita a 
prorrogação de seu prazo de funcionamento até o encerramento desta 
sessão legislativa , para que seja concluído seu relatório final Em 
votação , o requerimento . Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram . (-Pausa. ) Aprovado. Cumpra-se 

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

Fase , a Presidência passa à 2a Fase da 2a Parte da reunião , com a 
votação da matéria constante na pauta . 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
A totalidade dos membros do Colégio de Líderes acorda 

em que sejam retirados da pauta da presente reunião os Projetos de 
Lei n°s 366, 457 e 498/99. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina seu 

cumprimento. 
Mesa da Assembléia , 22 de novembro de 2000. 
Anderson Adauto , Presidente. 
O Sr Presidente - Nos termos da Decisão Normativa da 

Presidência n° 7, solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
dos Deputados , para a verificação de "quorum". 

O Sr Secretário (Deputado Pastor George) - (- Faz a 
chamada .) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 
Deputados , número insuficiente para a votação de propostas de 
emenda à Constituição. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados, para a recomposição de 
"quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Pastor George) - (- Faz a 
chamada .) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 
Deputados, número suficiente para a votação de propostas de 
emenda à Constituição. 

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

por 5 minutos , para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
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apreciação da matéria constante na pauta . Estão suspensos os 
nossos trabalhos 

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

Votação de Proposições 
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O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno , da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 27/99, do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira , que dispõe sobre investidura em cargos e empregos públicos . 
A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta . Com a 
palavra , para encaminhá-la , o Deputado Sebastião Navarro Vieira . 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Apenas alerto os 
companheiros para o seguinte : essa proposta de emenda à 
Constituição obriga o Estado a definir o número de vagas quando abre 
um concurso público e obriga o Estado, em respeito ao cidadão que 
se inscreve no concurso , a prover as vagas anunciadas, no prazo de 
validade do concurso. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo nominal , de conformidade com o art. 260, I, c/c 
o art. 255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprová-la registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão 
"não". A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art. 201 
do Regimento Interno, a proposta será aprovada se obtiver, no 
mínimo, 48 votos favoráveis . A fim de proceder à votação pelo 
processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ocupem 
seus lugares . Em votação . 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel 
eletrônico 

O Sr. Presidente- Votaram apenas 39 Deputados , número 
insuficiente para a votação de propostas de emenda à Constituição, 
mas suficiente para a votação das demais matérias em pauta. A 
Presidência torna sem efeito a votação da proposta . 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 
17/99 , do Tribunal de Justiça, que contém a organização e a divisão 
judiciárias do Estado. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas nos 1 a 20 , que 
apresentou . A Comissão de Administração Pública opinou por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1, 2, 4 a 11 , 13, 14, 15, 17 e 18, 
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apresentadas pela Comissão de J·1stiça, e 21 a 100, que 
apresentou ; e pela rejeição das Emer ias n°s 3, 12 , 16, 19 e 20. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou ; pela rejeição das 
Emendas n°s 3. 12. 15 a 17, 19, 20 , 24 , 31 , 38 , 46 , 68, 76 , 82 a 84 , 
86 . 93 , 94 e 96 e pela aprovação das Emendas n°s 1. 2, 4 a 11 , 13 , 
14, 18. 21 a 23 . 25 a 30 . 32 a 37 . 39 a 45 . 47 a 67 , 69 a 75. 77 a 81. 
85. 87 a 92 . 95 e 97 a 100 as quais foram inclu ídas no Subst itutivo n° 
1. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Administração Públ ica, que opina pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo n° 2, que apresenta , pela rejeição das Emendas n°s 
101 a 114, 117 a 120, 122, 124 a 134, 137 a 142, 147 a 151 , 153 a 
157 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 83, da Comissão de 
Administração Pública , e pela aprovação das Emendas n°s 115, 116, 
121 , 123, 135. 136, 143 a 146, 152 e 158, que foram incluídas no 
Substitutivo n° 2. A Emenda n° 109 foi retirada a requerimento do 
autor 

Questões de Ordem 
O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente , queria 

somente expl icar aos jovens da UEMG e da UNIMONTES que , pelo 
visto , de acordo com o número de Deputados presentes, não será 
possível termos a votação da proposta de emenda à Constituição 
apresentada pelo notável Deputado Paulo Piau . A meu ver. é uma 
proposta louvável. digna dos maiores elogios . que se identifica 
rea lmente com os anseios e pensamentos dos parlamentares da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais . Não resta a menor 
dúvida de que nesta reunião ela não será aprovada. mas . na próxima . 
quando estarão mais Deputados presentes, tenho certeza de que a 
aprovaremos Para que não fiquem a noite inteira aguardando, seria 
bom que a Presidência explicasse a eles a inexistência de "quorum" 

O Sr. Presidente - Atendendo à solicitação do Deputado 
Dinis Pi nheiro. que deu os devidos esclarecimentos aos interessados 
na aprovação da proposta de emenda à Const ituição, que destina 
recursos à UEMG e à UNIMONTES, a Pres idência deseja dizer que a 
proposta de emenda à Constituição depende de , no mínimo, 48 votos 
favo ráveis para ser aprovada . Como tínhamos exatamente 48 
Deputados presentes , se apenas um Deputado votasse de forma 
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desfavorável, a proposta seria rejeitada . 
A Presidência também deseja esclarecer ao Plenário que 

conforme ficou estabelecido com o Colégio de Líderes , iríamos , em 
uma sessão , votar o Projeto de Lei Complementar n° 17, salvo 
destaques e emendas, para que , na reunião subseqüente , 
pudéssemos fazer a votação das emendas e dos destaques . 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente , é importante 
salientar para a comunidade que está presente , interessada na 
questão da UEMG , alunos e professores , que continuem em vigília e 
em luta , mobilizando ainda mais todos os interessados Esta Casa 
sempre foi unân ime na questão da UEMG, mas é preciso que a 
comunidade se mantenha mobilizada . Isso é importante . 

O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado 
lrani Barbosa , em que solicita que o Substitutivo no 1 tenha 
preferência na votação. Em votação . o requerimento . Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa ) 
Rejeitado 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente , o Projeto de 

Lei Complementar n° 17 é complexo Em vista d isso, solicito que todos 
os destaques sejam lidos para nortear o processo de votação . 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece aos Deputados 
que . co nform e Acordo de Lideran ças , nenhum destaque será votado 
nesta reunião , sendo lidos no momento oportuno . 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente , V . 
Exa já anunciou que , no Acordo de Líderes , os destaques e as 
emendas serão votados na reun ião de amanhã . Hoje , votaremos tão-
somente o substitutivo . Então , solici taria a V Exa ., para que não haja 
uma defasagem entre a leitura e o processo de votação , que os 
destaques e as emendas sejam lidos amanhã , quando procederemos 
à votação. 

O Sr. Pres idente - Deputado Sebastião Nava rro Vieira , a 
Presidência vai apenas receber e deferir os pedidos de destaque. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - V. Exa. poderia 
somente anunciar as emendas , não as lendo? Corremos o risco de 
não ter "quorum" novamente para votar hoje o projeto , como é nossa 
intenção . 
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O Sr. Presidente - As emendas também serão lidas no 

momento oportuno. 
O Deputado Alberto Bejani - Verificamos de plano que não 

há "quorum" suficiente para que p. 'Ssamos prosseguir com os 
trabalhos , portanto solicito o encerramento da reunião . 

O Sr Presidente -A Presidência verifica , de plano , que há 
número suficiente para a continuação dos trabalhos. 

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr 
Presidente , cada um por sua vez , nos termos do ifl r iso XVII do art . 
232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Hely 
Tarqüínio em que solicita a votação destacada da al ínea ''b"' do inciso I 
do art . 5° do Substitutivo n° 2; Paulo Pettersen (5) ern flUe solicita a 
votação destacada dos arts . 15, 17, 22 , 27 e 33 do projeto original ; 
Sebastião Navarro Vieira (2) em que solicita a votação destacada dos 
arts. 47 e 48 do Substitutivo n° 1; Paulo Pettersen (2) em que solicita a 
votação destacada do inciso VIl do art. 49 do Substit1 1tivo n° 2 e do § 
4° do art . 49 do projeto original; Hely Tarqüínio em que solici ta a 
votação destacada do inciso XXXII do art. 55 do Substitutivo n° 2; 
Paulo Pettersen (9) em que solicita a votação destacada do "caput" do 
art. 61 do projeto original , do § 2° do art . 64 do Substitutivo n° 2, do § 
3° do art . 64 do Substitutivo n° 2, dos arts. 82 , 83, 84 e 85 do projeto 
original , do parágrafo único do art . 90 do projeto original e do § 1 o do 
art . 95 do projeto original ; Hely Tarqüínio em que solicita a votação 
destacada do inciso V do art. 95 do Substitutivo n° 2; Paulo Pettersen 
(3) em que solicita a votação destacada do inciso VI do art . 95 do 
Substitutivo n° 2, do parágrafo único do art . 104 do projeto original e 
do art. 109 do projeto original ; Hely Tarqüínio (4) em que solicita a 
votação destacada dos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do art. 117 do Substitutivo n° 
2; Paulo Pettersen (11) em que solicita a votação destacada do inciso 
VIII do art. 119 do Substitutivo n° 2, do inciso I do art . 120 do projeto 
original , do "caput" do art . 122 do projeto orig inal , do § 3° do art . 14 7 
do projeto original , do art . 176 do projeto original , do art . 177 do 
projeto original , do art. 192 do projeto original , do § 1° do art . 192 do 
Substitutivo n° 2. do § 2° do art . 21 O do projeto original , do "caput" do 
art. 211 do projeto original e do parágrafo único do art . 219 do projeto 
orig inal ; Sebastião Navarro Vieira (2) em que solicita a votação 
destacada dos arts. 269 e 270 do projeto original ; Paulo Pettersen (4) 
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em que solicita a votação destacada do § 3° do art. 319 do 
Substitutivo n° 2, do § 2° do art . 325 do projeto original , do parágrafo 
único do art . 326 do projeto original e da Emenda n° 16; Ivo José em 
que solicita a votação destacada da Emenda n° 124; Hely Tarqüínio 
em que solicita a votação destacada da Emenda n° 125; Ivo José em 
que solicita a votação destacada da Emenda n° 148; Luiz Fernando 
Faria em que solicita a votação destacada da Emenda n° 150; 
Sebastião Navarro Vieira em que solicita a votação destacada da 
Emenda n° 157; João Pinto Ribeiro em que sol icita a votação 
destacada da Emenda n° 158; e Sebastião Navarro Vieira em que 
solicita a votação destacada da Subemenda n° 1 à Emenda n° 83. 

O Sr. Presidente - Em votação , o Substitutivo n° 2, salvo 
emendas e destaques. A Presidência vai submeter a matéria à 
votação pelo processo nominal , de conformidade com o art . 260 , I, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la 
registrarão "sim", e os que desejarem reprová-la registrarão "não". A 
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art . 192 do 
Regimento Interno, a matéria será aprovada se obtiver 39 votos 
favoráveis . A Presidência vai dar início ao processo de votação e 
solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel 
eletrônico . 

-Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Amilcar Martins - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Fábio Avelar- Geraldo Rezende - Ivo José - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Menezes - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados; não 
houve voto "não". Está, portanto, aprovado o Substitutivo n° 2 ao 

I 



156 
Projeto de Lei Complementar n° 17/99 , salvo emendas e 
destaques . Com a aprovação do Substitutivo n° 2, ficam prejudicados 
o Substitutivo n° 1 e as Emendas n°s 1 a 11 , 13, 14, 17, 18, 21 , 22, 25 
a 27 , 29 a 37 , 40 , 42 a 45, 47 a 50, 52 , 53, 56 a 67 , 69 a 75 , 77 a 79 . 
81 , 83 , 85, 87 a 92, 94, 95 , 98, 99 , 115, 116, 121 , 123, 135, 136, 143 a 
146, 152e158. 

Encerram1 'nto 
O Sr. Presidente - A Pre.:: idência verifi ca, de plano , a 

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião , convocando os Deputados para a reunião extraordinária de 
amanhã, dia 23, às 9 horas, nos termos do edital de convocação , e 
para a reunião ordinária da mesma data , às 14 horas, com a ordem do 
dia já anunciada . Levanta-se a reunião. 

ATA DA 122a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 23/11 /2000 
Presidência do Deputado Durval Ângelo 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte : Ata -
Questão de Ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): 2a Fase: Suspensão e 
reabertura dos trabalhos - Chamada para verificação de "quorum"; 
existência de número regimental para discussão - Discussão de 
Proposições: Discussão, em turno único , do Projeto de Lei n° 
1.236/2000; encerramento da discussão - Discussão, em 1 o turno , do 
Projeto de Lei n° 1.165/2000; encerramento da discussão -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Gil 

Pereira - Adelmo Carnei ro Leão - Agostinho Patrús - Agost inho 
Silveira - Aílton Vi le la - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antôn io Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa 
- Ivo José - João Batista de Ol iveira - João Leite - João Paulo - João 
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Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José 
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo 
Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila . 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) -Às 9h14min , 

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

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Gil Pereira , 2°-Secretário , procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restri ções . 

Questão de ordem 
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados , como Líder do PDT, em acordo que fizemos em bloco 
com o PSDB e com o PFL, venho dizer a todos os pares a posição do 
PDT em relação à Presidência da Casa . Sabemos que tínhamos três 
cand idatos , Dilzon Melo , um excelente parlamentar, Alberto Pinto 
Coelho, mas o PDT, juntamente com o PSDB e com o PFL, o bloco 
formado , apóia o Deputado Antônio Júlio para Presidente na próxima 
elei ção Era isso o que tínhamos a falar , Sr. Presidente. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação , a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião , em sua 2a Fase, uma 
vez que não há matéria a ser apreciada na 1 a Fase. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência va i suspender a reun ião 

por 1 O minutos para entend imentos entre as Lideranças sobre a 
apreciação das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos . 

Reabertura da Reunião 

~----------------------------------------------_/ 
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O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos . A 

Presidência, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 7. 
solicita a Sra . Secretária que proceda à chamada dos Deputados 

A Sra . Secretária (Deputada Maria Olívia ) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 
Deputados. Não há "quorum" para votação, mas o há para discussão 
das matérias constantes na pauta . 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único , do Projeto 

de Le i n° 1.236/2000, do Governador do Estado, que altera redação 
de dispositivo da Lei n° 13.471 , de 18/1/2000, que estima as receitas e 
fi xa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e 
do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado para o exercício de 2000 e dá outras providências A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo n° 1. Em discussão, o projeto Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 1.165/2000. da Bancada do PT, que dispõe sobre o Conselho 
Deliberativo do IPSEMG-CODEI . A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta . A Comissão de Administração Pública opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivc n° 1, que apresenta Em 
discussão, o projeto Não há oradores inscritos . Encerra-se a 
discussão. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de 

discussão e persistindo a falta de "quorum" para votação , a 
Presidência encerra a reunião convocando os Deputados para a 
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada . 
Levanta-se a reunião. 

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

1.036/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 
O Projeto de Lei n° 1.036/2000, do Deputado José Milton, 

visa a declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Senhor Bom 
Jesus das Flores , com sede no Município de Ouro Preto. 

Publicada em 19/5/2000, veio a matéria a esta Comissão 
para exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade , constituída e em funcionamento há mais 

de dois anos, tem personalidade jurídica , e sua diretoria é formada por 
pessoas idôneas que nada recebem pelos cargos que ocupam . 

Verificamos , assim , que ela atende aos requisitos 
constantes na lei que disciplina o processo declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade , 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.036/2000, na 
forma proposta . 

Sala das Comissões , 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Bené Guedes, relator - Paulo 

Piau - Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.130/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Gil Pereira , o Projeto de Lei n° 

1.130/2000 objetiva declarar de utilidade pública a Associação de 
Amigos da Pastoral da Criança - AAPAC -, com sede no Município de 
Montes Claros . 

Após ter cumprido a diligência solicitada pelo relator, a 
proposição foi encaminhada a este órgão colegiado, ao qual compete 
proceder ao exame preliminar da matéria, conforme dispõe o art 1 02 , 
111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo 

projeto sujeita -se às normas estabelecidas na Le i n° 12.972, de 
27/7/98 , especialmente em seu art . 1° 
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Examinaram-se todos os documentos anexos ao 

processo, constatando-se que a referida entidade , além de observar 
os ditames legais alusivos à obtenção do título pleiteado , trabalha no 
intuito de desenvolver projetos de formação humana e profissional de 
líderes comunitários , abrangendo alternativas de geração de rendas e 
promoção dos direitos da criança e do adolescente , de forma a 
impedir sua marginalização social. 

Não há razão , pois , para obstar a tramitação da matéria 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.130/2000, na 
forma apresentada . 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau , relator - Bené 

Guedes - Antônio Genaro - Adelmo CarnPirn Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO uu f.JROJETO DE LEI N° 

1.221/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Wanderley Ávila , por meio do Projeto de Le i 

n° 1.221/2000, pretende seja declarada de utilidade pública a entidade 
denominada Obras Assistenciais Luiz Fernando Pereira dos Santos -
Grupo Solidariedade, com sede no Município de Astolfo Dutra 

Publicado em 5/10/2000, vem o projeto a esta Comissão 
para exame preliminar, nos termos de disposto no art . 188, c/c o art . 
102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em análise , constituída e em funcionamento há 

mais de dois anos, tem personalidade jurídica , e sua diretoria é 
formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que 
ocupam. 

Constatamos , pois , que ela atende ao que dispõe a Lei n° 
12.972 , de 27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de 
utilidade pública . 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Le i n° 1.221 /2000 na 
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forma original. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Adelmo Carneiro Leão, 

relator- Antônio Genaro - Bené Guedes - Paulo Piau . 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.239/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira , a 

proposição em análise objetiva declarar de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de São 
Gonçalo do Rio Abaixo , com sede nesse município. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 20/10/2000, vem o 
projeto a esta Comissão para ser examinado preliminarmente, 
conforme dispõe o art . 188, c/c o art . 102, 111 , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada no relatório atende aos requisitos 

determinados pela Lei n° 12.972 , de 27/7/98 , que regulamenta a 
declaração de utilidade pública ; não se encontra óbice , pois , à 
tramitação do projeto em causa , que propõe outorgar à entidade o 
título declaratório de utilidade pública . 

Conclusão 
Pelo exposto , concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.239/2000, 
tal como se encontra . 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Paulo Piau , relator - Antônio 

Genaro - Adelmo Carneiro Leão - Bené Guedes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.242/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Ambrósio Pinto , por meio do Projeto de Lei n° 

1.242/2000, pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação 
Cultura do Espírito- FCE -, com sede no Mun icípio de Belo Horizonte. 

Publicada em 26/10/2000, vem a matéria a esta Comissão 

o 
I 
I 
I 



162 
para exame preliminar, conforme dispõe o art 188, ele o art . 102, 
111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civ1s em 

func1onamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 
estão enunciados na Lei n° 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, 
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, 
razão pela qual não vislumbramos impedimento à tramitação do 
projeto em exame. 

Conclusão 
Pelo exposto , concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.242/2000 na 
forma original. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Adelmo Carneiro Leão, 

relator- Antônio Genaro- Bené Guedes- Paulo Piau . 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.247/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olívia , o Projeto de Lei n° 

1.247/2000 tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho 
Central de Arcos da Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP -, 
com sede no Município de Arcos . 

Após ser publicada , a proposição foi encaminhada a esta 
Comissão , a que compete proceder a,) exame preliminar da matéria , 
conforme dispõe o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado no 

Projeto de Lei n° 1.247/2000 sujeita-se às normas estabelecidas na 
Lei n° 12.972 , de 27/7/98 , especialmente em seu art . 1° 

Examinaram-se todos os documentos anexos ao 
processo , constatando-se que a referida entidade , além de observar 
os ditames legais alusivos à obtenção do título pretendido, trabalha no 
intu ito da promoção humana e da assistência às famílias 
necessitadas, com fornecimento de gêneros al imentícios . roupas, 
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medicamentos e moradia . 
Desta forma , não há razão para obstar a tramitação da 

matéria . 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.247/2000 
na sua redação original. 

Sala das Comissões , 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente e relator - Antôno Genaro -

Paulo Piau - Adelmo Carneiro Leão - Bené Guedes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.248/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Sebastião Costa, por meio do Projeto de Lei 

n° 1.248/2000, pretende seja declarado de utilidade pública o Asilo da 
Sociedade de São Vicente de Paulo de Alvinópolis , com sede no 
Município de Alv inópolis . 

Publicado em 28/10/2000, foi o projeto distribuído a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art . 188, c/c o art 
102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em análise , constituída e em funcionamento há 

mais de dois anos , tem personalidade jurídica , e sua diretoria é 
formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que 
ocupam . 

Constatamos que ela atende ao que dispõe a Lei no 
12.972 , de 27/7/98 , disciplinadora do processo declaratório de 
utilidade pública . 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.248/2000 
na forma original. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Paulo 

Piau - Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 



1.251 12000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

16-t 

O Projeto de Lei n° 1.25112000, de autoria da Deputada 
Elaine Matozinhos, pretende seja declarada de utilidade pública a 
Associação Comunitária Amigos de Rancho Verde , com sede no 
Município de Visconde do Rio Branco. 

Publicada em 211112000, vem a matéria a esta Comissão 
para exame preliminar, conforme dispõe o art 188, ele o art . 102, 111 , 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em 

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 
estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 2717198 

Pelo exame da documentação que instrui o processo , 
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, 
razão pela qual não vislumbramos óbice à tramitação do projeto 

Diante do que foi dito, esclarPcemos que a emenda que 
apresentamos tem por fim acrescentar a ::,rgla ao nome da entidade , 
constante no art. 1° do estatuto da referida Associação. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade. pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1 251 12000, 
com a Emenda n° 1, redigida a seguir 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art . 1° a seguinte redação: 
"Art . 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Amigos de Rancho Verde - ACARV -, com sede no 
Município de Visconde do Rio Branco. ' 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000 
Ermano Batista , Presidente - Paulo Piau , relator - Antônio 

Genaro- Adelmo Carneiro Leão- Bené Guedes . 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.25212000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
A Deputada Ela ine Matozinhos. por meio do Projeto de Lei 
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n° 1.25212000, pretende seja declara de utilidade pública a Creche 
Escola Infantil São Cosme e São Damião, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

Publicada em 211112000, vem a matéria a esta Comissão 
para exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, ele o art. 102, 111 , 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos 

ditames emanados da Lei n° 12.972 , de 2717198 , que regulamenta os 
atos declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras 
providências . 

Examinando-se a documentação que compõe os autos do 
processo , verifica-se que a entidade atende a todas as exigências 
legais . 

Conclusão 
Pelas razões aludidas , concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.25212000 na 
forma proposta. 

Sala das Comissões , 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Bené Gudes, relator -

Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau . 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.25312000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Marco Régis , o Projeto de Lei n° 

1.25312000 visa a declarar de utilidade públ ica o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Barra Bonita , com sede no Mun icípio 
de Muzambinho. 

Publicado no dia 211112000, vem o projeto a esta 
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art . 188, ele o art . 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os 

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública , exigidos 
pela Le i n° 12.972 , de 2717198 , que regula a matéria . 

Uma vez que as condições ali mencionadas foram 
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inteiramente preenchidas , conforme se pode constatar da análise 
do processo , não encontramos óbice de natureza jurídica, 
constitucional ou legal à tramitação do projeto . 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.253/2000 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões , 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, 

relator -Antônio Genaro - Bené Guedes - Paulo Piau 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.256/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado lvair Nogueira , o Projeto de Lei 

n° 1.256/2000 objetiva declarar de utilidade pública a Casa da 
Amizade das Senhoras dos Rotarianos de Betim , com sede nesse 
município 

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 2/11/2000, vem 
o projeto a esta Comissão para ser examinado preliminarmente , nos 
termos do disposto no art . 188, c/c o art . 102, 111 , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art . 1° da Lei n° 12.972 , de 27/7/98, para 

que uma entidade seja declarada de utilidade pública , deve ser 
pessoa jurídica, ter em sua diretoria pessoas idôneas não 
remuneradas pelo exerc1c1o de suas funções e estar em 
funcionamento há mais de dois anos . 

Examinada a documentação juntada aos autos. 
constatamos que a Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos 
de Betim preenche os requisitos constmtes na referida lei , tornando-
se . pois , habilitada ao título declaratório proposto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.256/2000, na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões , 30 de novembro de 2000. 
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Ermano Batista, Presidente e relator - Antônio Genaro - I 
Bené Guedes- Paulo Piau. I 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.257/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Cristiano Canêdo , o projeto de lei 
em epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação 
de Saúde Cristo Rei , com sede no Município de Matipó. 

Publicada em 2/11 /2000 , foi a matéria distribuída a esta 
Comissão, à qual compete , nos termos do art . 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno, apreciar os aspectos jurídico , constitucional e legal 
da proposição. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado do exame da documentação que 

compõe os autos do processo, a referida entidade possui 
personalidade jurídica própria , encontra-se em funcionamento há mais 
de dois anos, os cargos de sua direção não são remunerados, e os 
diretores são pessoas reconhecidamente idôneas. 

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art . 
1 o da Lei n° 12.972 , de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório 
de utilidade pública . 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.257/2000 na 
forma em que foi apresentado. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente e relator - Antônio Genaro -

Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau - Bené Guedes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.260/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Anderson Adauto , por meio do Projeto de Lei 

n° 1.260/2000, pretende seja declarada de utilidade pública a 
Associação dos Congados e Maçambiques de Nossa Senhora do 
Rosário , com sede no Município de lbiá. 
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Após ser publicado , vem o projeto a esta Comissão 

para exame preliminar, nos termos do art . 102, 111 , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade em exame é pessoa jurídica , conforme 

comprova a documentação juntada ao processo e, de acordo com o 
atestado da autoridade competente, funciona há mais de dois anos, 
seus Diretores são pessoas idôneas e não remuneradas pelos cargos 
que exercem . 

Estando, pois , atendidos os requisitos estabelecidos pela 
Lei n° 12.972, de 27/7/98 , que disciplina a declaração de utilidade 
pública , não encontramos óbice à tramitação do projeto 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.260/2000, nos 
termos em que foi apresentado. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Paulo Piau , relator - Bené 

Guedes- Adelmo Carneiro Leão- Antônio Genaro . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 788/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela , de autoria do Deputado Márcio 
Cunha , tem como objetivo compelir as empresas que exploram os 
serviços de telefonia móvel celular a adotar providências efetivas de 
proteção aos usuários , quando da habilitação de aparelhos usados. 

Publicada em 18/2/2000, fo i a proposição distribuída a 
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art . 188, 
ele o art . 103. 111 , "a", do Reg imento Interno. 

Fundamentação 
Há muito que a imprensa vem noticiando a facilidade de se 

habilitar um aparelho celular de origerr: ilícita junto às empresas que 
operam a telefonia móvel celular em nosso Estado. Tal situação 
absurda acaba por incentivar o crescente número de assaltos aos 
consumidores portadores desses aparelhos. Em havendo um maior 
controle nas habilitações, evidentemente tais delitos tendem a reduzir-
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se. 

Em que pese a sua relevância , a proposta encontra óbices 
à sua tramitação, conforme veremos a seguir. 

O art. 21 , XI , da Constituição da Repúbl ica é claro ao 
dispor sobre a competência da União para "explorar, diretamente ou 
mediante autorização , concessão ou permissão , os serviços de 
telecomunicações, nos termos da lei , que disporá sobre a organização 
dos serviços , a criação de um órgão regulador e outros aspectos 
institucionais". 

Nesse contexto , foi editada a Lei Federal n° 9.472 , em 
16/7/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de 
telecomunicações, como também sobre a criação do órgão regulador, 
no caso , a Agência Nacional de Telecomunicações- ANATEL. 

A ANA TEL, por seu turno, editou recentemente norma 
instituindo um cadastro nacional de aparelhos telefônicos furtados ou 
roubados , exatamente para coibir as práticas que vêm lesando toda a 
sociedade . 

Com a implementação deste sistema de controle , basta 
que o titular da linha telefônica comunique-se com uma das 
operadoras do serviço , fazendo constar no sistema o código do 
aparelho que foi objeto de furto ou roubo, para que nenhuma das 
concessionárias de telefonia celular do País venha a habilitá-lo 
devidamente. 

Diante desse quadro , não vislumbramos a possibilidade de 
ser acolhido o projeto em análise uma vez que cabe ao poder 
concedente , mediante lei e as demais normas regulamentares , instituir 
os parâmetros de atuação das concessionárias de serviço público no 
mercado. 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pela antijuridicidade , pela 

inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 788/2000. 
Sala das Comissões . 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista . Presidente - Bené Guedes, relator -

A ntônio Jú lio - Paulo Piau . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1111/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O projeto de lei em tela , de autoria do Deputado José 

Braga , tem como objetivo alterar a redação do art . 30 da Lei n° 
12.727, de 30/12/97 , e dar outras providências 

Publicado em 27/6/2000, foi o projeto de lei em apreço 
preliminarmente distribuído a esta Comissão para receber parecer 
quanto aos aspectos da juridicidade, da constitucionalidade e da 
legalidade. conforme dispõe o art . 188. c/c o art . 102, 111. "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei n° 12 727 , de 30/12/Q7 'lue regulamenta a cobrança 

dos emolumentos do foro extrajudicial , é bastante complexa, o que 
dificulta para o leigo usuário dos cartórios a sua compreensão Além 
de serem numerosos os atos pratir::1rl r ,.. n,:; las serventias , sobre a 
remuneração dos seus titulares, a111 .. _ _, do calculados percentuais 
destinados ao erário 

A simples afixação da re!::1 r :.; , rios emolumentos e seus 
custos , na forma preconizada pela refe11ud lei , é insuficiente. Por se 
tratar de prestação de um serviço remunerado pelos seus usuários, 
está ele tutelado , ainda , pelo Código de Defesa do Consumidor, que, 
entre outros benefícios , garante ao usuário o direito à plena 
informação, especialmente em relação ao preço que pagará . 

A legitimidade para o Estado deflagrar o processo 
legislativo nesse caso é indiscutível , não só por ser o ente federado 
titu lar da concessão (art . 236 da Constituição Federal ), como também 
por tal assunto ser de seu interesse doméstico (art 25 do mesmo 
Diploma Legal ). Em se tratando , ainda , de relação de consumo , torna-
se aplicável à espécie a regra do art . 24 , V, também da Carta Magna 
de 1988. Ademais , a matéria não se insere no rol daquelas reservadas 
privativamente a qualquer dos Poderes . 

A medida proposta no projeto, por outro lado, dará mais 
transparência à cobrança dos emolumentos por parte das serventias 
que exploram referidos serviços : todavia , a proposição repete 
determinação já constante no art . 28 da le i objeto da alteração. qual 
seja a de exigir a afixação da tabela d~ valores dos emolumentos em 
local vi sível. 

Nesse passo, faz-se necessária a apresentação de 
emenda para aprimorar a proposição quanto à técnica legislativa , 

z 
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evitando-se a repetição desnecessária de disposições . 

Conclusão 
Por tais considerações , concluímos pela juridicidade, pela 

consti tucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.111 /2000 
com as seguintes Emendas n°s 1 e 2. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art . 1 o a seguinte redação 
"Art . 1°- O "capuf do art . 28 da Lei no 12.727 . de 30 de 

dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação 
"Art . 28 - O Tabel ião e o Oficial de registro deverão 

manter, em lugar visível e de fácil acesso ao público , as tabelas de 
valores constantes nos anexos desta lei , devidamente atualizados ."" . 

EMENDA 0 2 
Acrescente-se o seguinte art 2°, renumerando-se os 

demais . 
"Art . 2°- O art . 30 da Lei n° 12.727 , de 30 de dezembro de 

1997, passa a ter a seguinte redação: 
"Art 30° - Todos os serviços notariais e registrais deverão 

manter permanentemente pessoa apta a fornecer ao interessado 
informações relativas à cobrança dos emolumentos, munida de cópia 
atualizada desta lei '.".". 

Sala das Comissões , 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Adelmo Carneiro Leão , 

relator- Antônio Júlio - Bené Guedes. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.249/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela , do Deputado João Paulo , tem 
como objetivo tornar obrigatória a afixação de plaquetas com os 
respectivos preços nos produtos expostos em vitrines , balcões, 
gôndolas , prateleiras e cabides , no comércio em geral , e dar outras 
providências. 

Publicada em 28/10/2000 no 'Diário do Legislativo", foi a 
proposição distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto 
aos aspectos da juridicidade , constitucionalidade e legalidade, na 
forma do art 188. c/c o art . 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A questão envolvendo a obrigatoriedade de se colocar 

preço. individualmente , nas mercadorias expostas à venda já foi 
exaustivamente discutida no âmbito das comissões técnicas desta 
Casa. Mais recentemente , o Projeto de Lei n° 821 /2000 foi debatido e 
aprovado na forma do Substitutivo n° 1. O referido projeto , assim 
como o atual em discussão, procurou modificar a Le i n° 12789, de 
17/4/98. 

Com efeito , nas diversas vezes que esta matéria foi 
submetida à apreciação desta Comissão , o entendimento foi de que 
cabe ao Estado , nos termos do art . 24 , V , da Constituição Federal . 
legisl ar acerca do tema tratado no projeto. 

A proposição em análise está , ainda , de acordo com os 
ditames da Lei Federal n° 8 078 , de 1990, que contém o Código de 
Defesa do Consumidor- CDC O art . 31 da referida lei dispõe acerca 
da obrigatoriedade de o comerciante informar, de forma ostensiva e 
clara , acerca não só do preço do produto, mas também de suas 
características , composição , riscos , etc. 

Entretanto, apesar dos dez anos de vigência do CDC , 
observa-se um flagrante desrespeito a seus dispositivos por parte de 
comerciantes que insistem em sonegar aos consumidores tais 
informações. O projeto em estudo visa , então, a ratificar, de forma 
ainda mais clara e objetiva , os termos da lei federal mencionada 

No corrente mês, quando do julgamento do Mandado de 
Segurança no. 5982 , impetrado pela Companhia Brasileira de 
Distribuição , o Superior Tribunal de Justiça - ST J -, por sua Primeira 
Seção , entendeu que, mesmo com código de barras , os preços devem 
ser afixados em cada produto exposto para venda . Do voto do relator, 
Ministro Paulo Gallotti , colhe-se "Os donos dos estabelecimentos 
devem apresentar claramente os preços dos produtos código de 
barras , preços nas prateleiras e afixados nos produtos 
individualmente". 

Constata-se no projeto , ainda , uma preocupação com os 
inúmeros sorteios realizados pelos estabelecimentos comerciais . por 
meio dos quais o consumidor é submetido a riscos quando, para deles 
participar, forn ece seus dados pessoais , que acabam nas mãos de 
terceiros desconhecidos. 

Conclusão 
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Por tais considerações , concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.249/2000. 
Sala das Comissões , 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão , 

relator- Bené Guedes- Paulo Piau . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.262/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael , o projeto de lei em 
epígrafe almeja alterar o art . 8° da Lei n° 11 .396, de 6/1/94, que cria o 
Fundo de Fomento e Desenvolvimento socioeconômico do Estado de 
Minas Gerais- FUNDESE - , alterado pelo art . 31 da Lei n° 12.708 , de 
29/ 12/97. 

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 10/11 /2000 , vem o 
projeto a esta Comissão para receber parecer quanto à sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art . 188, 
ele o art . 102, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise objetiva alterar o art 8° da Lei n° 

11 396 , de 1994, com a redação dada pelo art . 31 da Lei n° 12 708, de 
1997, para incluir, no Grupo Coordenador do FUNDESE, um 
representante da Assembléia Legislativa de Minas Gerais 

O FUNDESE , por sua definição legal , configura-se num 
importante instrumento que visa a promover programas de apoio 
creditício ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas , 
desde que estejam em conso nância com os objetivos do Plano 
Mine1ro de Desenvolvimento Integrado - PMDI O Grupo Coordenador, 
que fiscaliza a gestão finan ceira do FUNDESE. compõe-se de 
representantes dos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo 
Estadual , além do BDMG , da Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais , da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do 
Estado de Minas Gera is e outros 

Quanto à iniciat iva, como a matéria não se acha inserida 
no rol do 1nciso 111 do art . 66 da Constituição mineira , é facultado ao 
parlamentar engendrar o processo legislativo 

A proposição está , ainda , em conformidade com a Lei 
Complementar n° 27 , de 1993, com as alterações introduzidas pela Le i 
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Complementar n° 36 , de 1995, as quais dispõem sobre a insituição, 
a gestão e a extinção de fundo 

Ademais , a inclusão de um representante da Assembléia 
Legislativa no Grupo Coordenador do FUNDESE vem torná-lo ainda 
mais representativo 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade. 

constitucion alidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.262/2000. 
Sala das Comissões , 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Adelmo Carneiro Leão, 

relator- Bené Guedes- Paulo Piau _ 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1264/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei 
em epígrafe obriga os hospitais da rede pública do Estado a instalar 
pontos com solução de gel e placas orientando sobre a importância de 
se lavarem as mãos sempre que for necessário manter contato físico 
com um paciente 

Publicado no "Diá rio do Legislativo" de 1 0/11 /2000, foi o 
projeto distribuído a esta Comissão para exame, nos termos do art . 
188, c/c o art . 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise obriga os hospitais da rede 

pública do Estado a instalar, em suas dependências , pontos com 
solução de gel e placas com dizeres explicativos sobre a importância 
de se lavarem as mãos sempre que for necessário manter contato 
físico com um paciente 

Sob o comando do art . 24, XII , "in fine", c/c o art 197, 
ambos da Constituição da República, o legislador federal elaborou a 
Lei Orgânica da Saúde, a Lei Federal n° 8.080, de 1990, que dispõe 
sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências 

Em consonância com a Lei Orgânica da Saúde, o 
legislador estadual editou a Lei n° 13.317, de 24/9/99 , que contém o 
Código de Saúde do Estado de Minas Gera is, cujo art . 88 prevê a 
manutenção, pelos estabelecimentos de saúde, de um serviço de 
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controle de infecção hospitalar, mediante o desenvolvimento de 
ações deliberada e sistematicamente voltadas para a redução da 
incidência dessas infecções. 

O Poder Legislativo do Estado, antecipando-se à iniciativa 
do Governo Federal , editou a Lei n° 11 .053 , de março de 1993, que 
obriga as instituições hospitalares do Estado a desenvolver programas 
de controle de infecção hospitalar. 

Em janeiro de 1997, o Presidente da República sancionou 
a Lei n° 9.431 , cujo art . 1°,"caput" , obriga os hospitais do País a 
manter Programa de Controle de lnfeções Hospitalares- PCIH . 

Em que pese ao mérito da proposição, diante do comando 
da lei federal mencionada , a qual adquire o caráter de norma geral à 
luz do art . 24 , 11 , da Carta Magna, entendemos que o projeto em tela 
invade a esfera de competência dessa norma geral , que atribui aos 
próprios hospitais do Pais a tarefa de desenvolver seus programas de 
controle de infecção hospitalar. No âmbito do Estado, esses 
programas deverão orientar-se conforme as diretrizes estabelecidas 
na lei estadual mencionada. 

O uso deste ou daquele produto para desinfecção constitui 
matéria estritamente técnica e suje ita às mod ificações impostas pelo 
avanço tecnológico , que ocorre cada vez com maior rapidez e de 
maneira mais especializada. Temas como esse não se coadunam 
com a natureza genérica e perene que caracteriza a le i no seu sentido 
estrito. Se assim fosse , o legislador se veria obrigado a atual izar o 
conteúdo de uma mesma lei por, pelo menos, duas vezes ao ano , 
para não permitir que ela viesse a se tornar arcaica , em face da sua 
desafasem em relação às novidades tecnológicas recém surgidas . 

É nessas situações que os atos administrativos 
regulamentadores encontram a sua verdadeira e única aplicação . 
Decretos e portarias , por exemplo , mostram-se os instrumentos 
próprios e eficazes para disciplinar questões como essas. 

Essas são, portanto, as razões que embasam a análise 
desta Comissão, que aponta a ausência de razoabilidade da 
proposição em estudo, o que lhe confere a eiva de 
inconstitucionalidade, uma vez que o seu objeto extrapola a seara das 
matérias próprias da lei . 

Conclusão 

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



Em face do exposto , cone.. 'Jímos pela antijuridicidade , 
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.264/2000. 

Sala das Comissões , 30 de novembro de 2000. 
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Ermano Batista , Presidente - Bené Guedes, relator -
Adelmo Carneiro Leão- Paulo Piau . 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 890/2000 
(Nos Termos do Art . 185. § 2°, do Regimento Interno) 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de le i em exame . do Deputado Gil Pereira , 
dispõe sobre a criação do Projeto Mutirão Un ivers itá rio e dá outras 
providências . 

Aprovado no 1° turno , na forma do Substitutivo n° 2. da 
Comissão de Educação, Cultura , Ciência e Tecnologia , foi o projeto, 
de ofício , devolvido a esta Comissão , a fim de receber parecer quanto 
à constitucionalidade , à legalidade e à juridicidade da modificação 
feita no texto original , nos termos do art. 185, § 2°, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A criação do Projeto Mutirão Universitário, nos termos do 

vencido no 1° turno, tem por escopo a implementação de programas 
de extensão universitária orientados para a assistência e o 
desenvolvimento das comunidades carentes. 

A iniciativa prevê a participação de representantes das 
instituições universitárias públicas e privadas e dos órgãos estaduais 
competentes . Os primeiros constituirão o Comitê Executivo, 
responsável pela coordenação do Projeto. Já os representantes dos 
órgãos estaduais competentes responderão pelo exercício da 
Secretaria Executiva, a cargo da qual ficará o oferecimento da infra-
estrutura e do apoio técnico necessários a seu funcionamento . 

Segundo o vencido , compete ao Comitê Executivo, com a 
part icipação e a assistência técnica da Secretaria Executiva , a 
identificação das áreas prioritárias para o desenvolvimento dos 
programas; a análise , seleção e compatibilização das propostas de 
trabalho apresentadas pelas instituições universitárias ; a proposta de 
celebração de acordos, convênios e contratos de cooperação técnica 
entre o Estado e pessoas de direito público e privado, nacionais e - I ; : 
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internacionais , além do acompanhamento e da avaliação da 
execução de ações pertinentes aos programas 

o 
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A regulamentação a cargo do Poder Executivo, necessária 
ao implemento do projeto , deverá ser editada no prazo de noventa 
dias contados da publicação da lei . 

No que se refere à competência para legislar sobre a 
matéria , entendemos que se extrapola o âmbito da educação para 
alcançar, também, tanto a seara afeta à proteção e defesa da saúde 
como aquela voltada para a proteção à infância e à juventude. Nessas 
três esferas , a competência para legislar é concorrente entre a União, 
os Estados e o Distrito Federal De fato , o projeto, na forma do 
vencido no 1 o turno , interfere construtivamente nessas três searas , 
quando insere o estudante universitário no trabalho de campo , 
promove o seu aperfeiçoamento profissional , mediante a prática dos 
conhecimentos adquiridos na universidade, e contribui para a melhoria 
das condições de saúde e de vida da população atendida . 

Além disso, guarda-se afinidade com os parâmetros 
estabelecidos pela Lei Federal n° 9.394 , de 20/12/96, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. Nesse particular, vários 
dispositivos do diploma legal citado merecem destaque. Do art . 1°, 
cujo inteiro teor mostra-se pertinente, destacamos a última parte do § 
1 o que assim dispõe: "A educação escolar deverá vincular-se ao 
mundo do trabalho e à prática social ". O art . 2° e o inciso XI do art . 3° 
mostram-se igualmente pertinentes. O último dispositivo estabelece 
que o ensino será ministrado com base no princípio da "vinculação 
entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais", entre 
outros. Os arts . 12 e 13 também da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional , que delineiam a órbita de autonomia dos 
estabelecimentos de ensino e dos docentes, respectivamente , não 
mostram incom patibilidade com o projeto em análise. Os incisos VI e 
Vil do art . 43 da lei focalizada amparam e reforçam o projeto , na 
medida em que preceituam como finalidade da educação superior 
"estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente , em 
particular os nacionais e regionais , prestar serviços especializados à 
co munidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
além de promover a extensão , aberta à participação da população, 
visando á difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
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cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição". 

Todavia , no que tange ao 'xercício de sua autonomia , é 
assegurada às universidades, por meio de seus colegiados de ensino 
e pesquisa , a decisão, dentro dos recursos orçamentários disponíveis , 
sobre a programação das atividades de extensão, conforme estatui o 
parágrafo único do art . 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. (Grifas nossos. ) Diante desse fato , buscamos compatibilizar 
o art . 2° do vencido com esse comando da lei federal , apresentando a 
Emenda n° 1, que inclui entre os integrantes do Comitê Executivo do 
Projeto Mutirão Universitário representantes dos colegiados de ensino 
e pesquisa das universidades públicas e privadas participantes . 

Conclusão 
Diante dos argumentos apresentados, concluímos pela 

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 
890/2000 na forma do vencido no 1° turno , com a Emenda n° 1, a 
seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao "caput" do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - O Projeto Mutirão Universitário será coordenado 

por um Comitê Executivo composto por representantes dos colegiados 
de ensino e pesquisa das instituições un iversitárias públicas e 
privadas participantes.". 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau , relator - Bené 

Guedes- Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 984/2000 

Comissão de Transporte , Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau , o projeto de lei em 
tela objetiva alterar a Lei n° 13.452, de 12/1/2000, que cria o Fundo 
Estadual de Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS. 

turno . 

No 1 o turno, o projeto foi aprovado na forma proposta . 
Cabe , agora , a esta Comissão analisar a proposição no 2° 

Fundamentação 
O projeto de lei Am foco oh!etiva alterar a Lei n° 13.452, 
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que institui o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes -
FUNTRANS. Essa alteração objetiva dar nova redação ao art . 8° 
dessa lei , acrescentando-lhe os incisos IX e X, que prevêem a 
inclusão de mais dois membros na composição do Grupo 
Coordenador do referido Fundo. 

Esses novos integrantes representam a Federação das 
Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais -
FETRAM - e a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do 
Estado de Minas Gerais - FETCEMG -, entidades sindicais com 
atuação em todo o território mineiro . A FETRAN e a FETCEMG 
congregam por meio de seus sindicatos as empresas de transporte de 
passageiros , que dispõem hoje de uma frota aproximada de 13 mil 
ônibus no Estado. 

Cabe observar que as empresas transportadoras de 
passageiros e cargas , representadas por essas entidades, constituem 
fontes preciosas de recursos para o mencionado Fundo, conforme 
dispõem os incisos VIl e XI do art. 3° da Lei n° 13.452. 

A fim de alargarmos a base coordenadora de tão 
importante Fundo, não poderíamos deixar de incluir um representante 
do Sindicato das Indústrias da Construção Pesada do Estado de 
Minas Gerais - SICEPOT-MG -, o que fazemos por meio da Emenda 
n° 1. Essa entidade representa as empresas de construção pesada 
em nosso Estado, responsáveis pela execução de grande parte das 
obras viárias, as quais contribuem de maneira signifi cat iva , para nossa 
economia . 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 984/2000, no 2° turno , com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se ao art . 8° da Le i n° 13.452 , de 12 de janeiro 
de 2000, a que se refere o art. 1° do projeto , o seguinte inciso XI: 

"Art. 1° - ........ .. .......... . . ....... . .. .. . 
"Art. 8°- .... .. ...... . ... ..... ... .. . . 
XI - um representante do Sindicato das Indústrias da 

Construção Pesada do Estado de Minas Gerais- SICEPOT-MG."." 
Sala das Comissões , 29 de novembro de 2000. 
Álvaro Antônio , Presidente - Djalma Diniz , relator - Bilac 

I 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.174/2000 
Comissão de F edação 
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O Projeto de Lei n° 1.17 4, .~000 , do Deputado Ambrósio 
Pinto . que declara de utilidade pública o Clube dos Rádios Amadores 
de ltajubá - CRAI -. com sede no Município de ltajubá , 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 à matéria a forma adequada , 
nos termos do§ I 0 do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.174/2000 
Declara de utilidade pública o Clube dos Rádios Amadores 

de ltajubá- CRAI -, com sede no Município de ltajubá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta 
Art . I 0 

- Fica declarado de utilidade pública o Clube dos 
Rádios Amadores de ltajubá - CRAI -, com sede no município de 
ltajubá . 

Régis . 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões , 28 de novembro de 2000. 
Maria Olívia , Presidente - Dinis Pinheiro , relator - Marco 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR PRESIDENTE 

COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 30/11 /2000, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Mauri Torres , dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. José Ligório , ocorrido em 29/11/2000, em Bela 
Vista de Minas. (- Ciente . Oficie-se .) 

~ \ 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 12a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E 
DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e oito de março de dois mil , 

comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os 
Deputados Anderson Adauto , Dilzon Melo , José Braga, Gil Pereira , 
membros da Mesa da Assembléia ; Márcio Cunha , Rêmolo Aloise, 
Eduardo Hermeto, Olinto Godinho, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária , e o Deputado Antônio Júlio , 
Corregedor. Havendo número regimental , o Presidente , Deputado 
Anderson Adauto , declara abertos os trabalhos , após o que é a ata da 
reunião anterior lida e aprovada . Isso posto, o Presidente informa que 
a reunião tem por finalidade apreciar processos de prestação de 
contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a título de 
subvenção social , auxílios para despesas de capital e transferência a 
municípios, nos termos do art . 3°, 111 , da Lei n° 11 .815, de 24/1 /95, da 
Deliberação n° 1.556, da Mesa da Assembléia , e das demais normas 
vigentes. Em seguida , os processos são distribuídos aos Deputados 
Antônio Júlio, Corregedor, Dilzon Melo , relator no âmbito da Mesa, e 
Rêmolo Aloise , relator no âmbito da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária , que, em conjunto, verificando as 
prestações de contas , cada um por sua vez , emitem pareceres pela 
aprovação dos processos das seguintes entidades : Associação 
Atlética Operária , Associação Comun. Bairro Glória , Associação 
Comun Creche São Judas Tadeu , Associação Comun. Desportiva 
Bairro Novo Horizonte, Associação Comun. José Gonçalves, 
Associação Comun Pequenos Prod . Rurais Poções , Associação 
Comun. Rural Desenv Limeira , Associação Comun . Rural Lagoa 
Barriguda. Associação Filantrópica Anfrisio Coelho , Associação 
Moradores Amigos Ba irro Nova Estação , Associação Moradores 
Bairro Novo Horizonte - Vazante , Associação Moradores Bairros 
Flamengo Jardim Riacho , Associação Moradores Comunidade 
Tanque Região , Associação Pais Amigos Excepcionais - Campos 
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Gerais, Associação Pais Amigos Excepcionais Cruzília , 
Associação Pais Mestres Escola Municipal Patrimônio , Associação 
Pequenos Produtores Rurais Coqueiros, Associação Sem Casas 
Inquilinos Mutuários Coromandel , Associação Trabalhadores Rurais 
Braço Forte , Casa Espírita Bittencourt Sampaio , Celeste Esporte 
Clube , Centro Assistencial Descob :rtense, Centro Recuperação 
Alcoólatra Sacramento, Centro .~ecuperação Assist . Social 
Integrada, Conselho Desenv. Tijuco , Conselho Particular Capitólio 
Sociedade São Vicente Paulo , Fundação Apoio Comunitário , 
Fundação Hospital São José - Botelhos , Movimento Donas Casa 
Consumidores João Monlevade, Prefeitura Municipal Antônio Carlos , 
Prefeitura Municipal Arantina , Prefeitura Municipal Barra Longa , 
Prefeitura Municipal Delta , Prefeitura Municipal Divino , Prefeitura 
Municipal Pedra Azul , Prefeitura Municipal Rio Vermelho , Prefeitura 
Municipal São Francisco Sales , Prefeitura Municipal São João 
Manhuaçu , Prefeitura Municipal Senador Cortes, Prefeitura Municipal 
Sete Lagoas, União Assist . Soe. Prot. Def Nec. Comun. Reg . 
Jequitinhonha. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados , cada um por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião , a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares , convoca os 
membros da Mesa e da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para a próxima reunião ordinária , determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 8 de junho de 
2000 . 

Anderson Adauto , Presidente - Dilzon Melo - José Braga -
Gil Pereira - Márcio Cunha - Rêmolo Aloise - Eduardo Hermeto -
Olinto Godinho -Antônio Júlio . 

ATA DA 13a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E 
DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 
Ás dez horas do dia oito de junho de dois mil , comparecem 

na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados Anderson 
Adauto , Dilzon Melo, José Braga , Gil Pereira , membros da Mesa da 
Assembléia ; Márcio Cunha , Rêmolo Aloise , Eduardo Hermeto, Olinto 
Godinho , membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, e o Deputado Antônio Júlio, Corregedor. Havendo 
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número regimental , o Presidente , Deputado Anderson Adauto , 
declara abertos os trabalhos , após o que é a ata da reunião anterior 
lida e aprovada . Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem 
por finalidade apreciar os processos de prestação de contas da 
aplicação dos recursos liberados por esta Casa a título de subvenção 
social , auxílios para despesas de capital e transferências a 
municípios , nos termos do art . 3°, 111 , da Lei n° 11 .815, de 24/1/95, da 
Deliberação da Mesa n° 1. 556 e das demais normas vigentes. Em 
seguida , os processos são distribuídos aos Deputados Antônio Júlio , 
Corregedor; Dilzon Melo , relator da Mesa da Assembléia , e Rêmolo 
Aloise , relator da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária , que , em conjunto , verificando as prestações de contas , 
emitem, cada um por sua vez , pareceres pela aprovação dos 
processos das seguintes entidades : Associação Comun. Cultural 
Igreja Evangélica Assembléia Deus , Associação Comun . Pequenos 
Prod . Morad. Córrego L. Adjacência , Associação Comun . Pequenos 
Prod . Rurais Tábua , Associação Habitacional llicínea, Associação 
Lavras Velhas , Associação Moradores Distrito Umbuzeiro, Associação 
Pais Amigos Excepcionais - Carmópolis Minas , Colegiado Grupos 
Idosos Estado Minas Gerais , Conselho Comun Cruz Peixotos , 
Conselho Desenv. Comun . Comunidade Nossa Sra . Fátima , Grupo 
Jovens Juventude Esperança Coronel Murta , Prefeitura Municipal 
Almenara , Prefeitura Municipal Belo Vale , Prefeitura Municipal 
Tarumirim , Secretaria Estado Assuntos Municipais, Sindicato 
Trabalhadores Rurais - Monte Carmelo . Submetidos a discussão e 
votação , são os pareceres aprovados , cada um por sua vez. Cumprida 
a finalidade da reunião , a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares , convoca os membros da Mesa e da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião 
ordinária , determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos . 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 8 de junho de 
2000 . 

Anderson Adauto , Presidente - Dilzon Melo - José Braga -
G il Pereira - Márcio Cunha - Rêmolo Alo ise - Eduardo Hermeto -
Ol into Godinho -Antônio Júlio . 

ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

~----------------------------------------------_/ 



184 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de 

novembro de dois mil , comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Arlen Santiago, Djalma Diniz e lvair Nogueira , membros da 
supracitada Comissão . Havendo número regimental , o Presidente , 
Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado lvair Nogueira , dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes . O Presidente , 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e dá ciência aos membros da Comissão do recebimento da 
seguinte correspondência : relatório de informações sobre as verbas 
destinadas a Minas Gerais pelo Governo Federal , emitido pela 
Consultoria da Casa ; ofício da Câmara Municipal de Araçuaí em que 
solicita providências visando à construção de uma pequena barragem 
no ribeirão Piauí . Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia , 
comprendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário . Na oportunidade , é redistribuído o Projeto de 
Lei n° 984/2000 ao Deputado Djalma Dinis. Na fase de discussão do 
parecer é concedida vista dele ao Deputado lvair Nogueira . Passa-se 
à 2a Fase da Ordem do Dia , compreendendo a discussão e a votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário . Colocado 
em discussão e votação , é aprovado :J Projeto de Lei n° 1.212/2000, 
do Deputado Márcio Kangussu . Em seguida , são aprovados , cada um 
por sua vez, os Requerimentos n°s 1.734 , 1.741 e 1.742/2000, da 
Comissão de Transporte ; 1 736/2000, da Deputada Elbe Brandão, e 
1. 7 43/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva . Passa-se à 3a Fase da 
Ordem do Dia , compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Colocado em votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Miguel Martini solicitando seja convidado o 
Capitão João Batista Hoffmeister para a realização de uma audiência 
pública para debater a experiência do DETRAN do Rio Grande do Sul , 
com o Projeto Novo DETRAN-RS . Cumprida a finalidade da reunião , a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária , determina a 
lavra tti ra da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2000. 
Álvaro Antônio , Presidente- Dinis Pinheiro . 

·~----------------------------------------------------------~ 
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ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
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Às quinze horas do dia vinte e dois de novembro de dois 
mil , comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro 
Antônio e Dinis Pinheiro , membros da supracitada Comissão . 
Encontra-se presente , também , a Deputada Maria José Haueisen . O 
Presidente , Deputado Álvaro Antônio , declara aberta a reunião , dá a 
ata da reunião anterior por aprovada e solicita aos membros da 
Comissão que a subscrevam. A seguir, informa que a reunião se 
destina a debater a ação fiscalizadora da ANA TEL junto às rádios 
comunitárias e a outorga de novas concessões, pelo Governo Federal , 
para o funcionamento dos referidos veículos de comunicação. Em 
seguida , a Presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos 
os seguintes convidados : Fernando Antônio França Pádua , Gerente 
de Fiscalização Direta da ANATEL-MG; Domingos de Souza Nogueira 
Neto, advogado do Movimento Sindical Popular; Daniel Antônio dos 
Santos , Coordenador Estadual de Comunicação Comunitária; Alan 
Vinicius Jorge, Coordenador Estadual da Associação Brasileira de 
Rádios Comunitárias - ABRAÇO - Seção Minas Gerais , e Osvaldina 
de Souza Silva , coordenadora do Projeto de Comunicação da Rádio 
Comunitária do Bairro Santa Mônica. A Presidência passa a palavra à 
Deputada Maria José Haueisen , que, como representante da Bancada 
do PT e autora do requerimento que suscitou a realização do debate 
tece suas considerações iniciais . Logo após , abre-se amplo debate 
entre os convidados e os membros da Comissão Cumprida a 
finalidade da reunião , a Presidência agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares , convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ord inária , determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões , 29 de novembro de 2000. 
Álvaro Antônio , Presidente - Djalma Din iz- Bilac Pinto. 

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO DA RODOVIÁRIA 

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de 
novembro de dois mil , comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva , Amilcar Martins , Doutor Viana e Ivo 
José, membros da supracitada Comissão Havendo número 
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regi r1 '.:_ i ,:.:!1 , o Presidert -- Deputado Dalmo Ribeiro Silva , declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Doutor Viana , dispensa a leitura da ata da reunião anterior , 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a tratar de 
assuntos de interesse da Comissão e comunica aos demais membros 
que a Administradora de Terminais Rodoviários - ADTER -
encaminhou à Comissão cópias de documentos referentes à 
administração do Terminal Rodoviário !c' Jel Pinheiro - TERGIP. Fm 
seguida , passa-se à fase de apreciação de proposições da Comissão 
É aprovado requerimento do Deputado Amilcar Martins , em que 
solicita seja convocado o Sr. Flávio Menicucci , Diretor-Geral do DER-
MG, para apresentar à Comissão os documentos relacionados aos 
processos licitatórios para administração do TERGIP, bem como os 
contratos firmados com a ADTER, e sobre eles prestar 
esclarecimentos. Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares , convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária , determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Antônio Júlio , Presidente -Amilcar Martins - Dalmo Ribeiro 

Silva - Doutor Viana . 
ATA DA 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO F JUSTIÇA 
Às dez horas do dia vinte e 'L;ês de novembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista , 
Antônio Júlio , Adelmo Carneiro Leão , Agostinho Silveira , Bené 
Guedes e Bilac Pinto (substituindo este ao Deputado Paulo Piau , por 
indicação da Liderança do PFL) , membros da supracitada Comissão . 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Ermano Batista , 
declara aberta a reu nião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Agostinho Silveira , dispensa a leitura da ata da reu nião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e debater, em audiência 
públ ica , a situação da Defensoria Pública mineira à luz do Projeto de 
Lei n° 1.266/2000, das Constituições Federal e Estadual e da Lei 
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Complementar n° 80/94. Passa-se à fase de discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia . Submetidos a discussão e votação , cada um por sua vez , 
são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, 
pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n°s 1.155 com 
as Emendas 1 e 2; 1.229 e 1.238/2000, este com a Emenda n° 1 
(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 1.198/2000 na forma do 
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Bilac Pinto) ; 1.210/2000 na forma 
do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista); 1 265/2000 na 
forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Bené Guedes) e o 
parecer que conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.237/2000 (relator: Deputado 
Bilac Pinto) . O Projeto de Lei n° 1.264/2000 não foi apreciado em 
virtude de ter sido solicitado prazo pelo relator. Verificando a 
inexistência de "quorum" para a apreciação das demais proposições 
da pauta , a Presidência transforma a reunião em audiência pública , 
registra a presença dos Srs. Dr. Roberto Gonçalves de Freitas, 
Defensor Público do Piauí e Presidente da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos - ANADEP -; Eliane Cristina Silva , Defensora 
Pública de Minas Gerais; Desembargador Franciso Fiqueiredo , do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais; lédio Rosa, Deputado Federal 
pelo Rio de Janeiro ; Sérgio Tonet, Promotor de Justiça; Leopoldo 
Portela Júnior, Defensor Público e Presidente da Associação do 
Defensores Públicos de Minas Gerais ; e João Henrique Café de 
Souza Novaes, Presidente da Comissão de Advocacia Pública , a 
quem convida a tomar assento à mesa. A Presidência concede a 
palavra inicialmente ao Deputado Antônio Júlio , autor do requerimento 
que motivou audiência pública , para suas considerações iniciais. A 
seguir, os convidados fazem uso da palavra e tecem comentários a 
respeito do assunto conforme consta nas notas taquigráficas . 
Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência determina o envio do 
Projeto de Lei n° 1.237/2000 ao Plenário para inclusão do parecer em 
ordem do dia , agradece a presença dos convidados e os valiosos 
subsídios prestados à Comissão , convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária , determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 

~----------------------------------------------_/ 



Ermano Batista , Presidente - Antônio Júlio - Bené 
Guedes- Paulo Piau. 

ATA DA P REUNI.ÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
BNDES 
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Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de 
novembro de dois mil , comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Luiz Menezes, José Henrique , Mauri Torres e Sebastião 
Navarro Vieira , membros da supracitada Comissão . Havendo número 
regimental , o Presidente "ad hoc", Deputado Luiz Menezes, declara 
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida e que a reunião 
se destina à eleição do Presidente e do Vice-Presidente e à 
designação do relator. Na oportunidade , o Presidente convida o 
Deputado Mauri Torres para atuar como escrutinador. Feita a 
apuração dos votos , são eleitos para Presidente e Vice-Presidente , 
respectivamente , os Deputados Mauri Torres e Ivo José. O Presidente 
"ad hoc" declara empossado o Deputado Mauri Torres como 
Presidente da Comissão . Dando continuação aos trabalhos , o 
Presidente agradece a confiança nele depositada e designa COl i JO 

relator o Deputado José Henrique. Cumprida a finalidade da reunião , a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares , convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária , dia 
30/11/2000, às 1 O horas, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos . 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Mauri Torres , Presidente - Ivo José - Sebastião Navarro -

José Henrique - Luiz Menezes. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOS!r: rS ES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.188/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Rezende , o Projeto de 

Lei n° 1.188/2000 objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
Goiás Atlética dos Aposentados e Pensionistas de Araguari , com sede 
nesse município . 

Após ser publicada . a proposição foi encaminhada a esta 
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Comissão , à qual compete proceder ao exame preliminar da 
matéria , conforme dispõe o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo 

Projeto de Lei n° 1. 188/2000 sujeita-se às normas estabelecidas na 
Lei n° 12.972 , de 27/7/98 , especialmente em seu art . 1° 

Do exame da documentação anexada ao processo , 
constatou-se que a entidade em anál ise observa os ditames legais 
mencionados. 

A finalidade precípua da instituição que se quer beneficiar 
é o desenvolvimento de trabalho voltado para as áreas esportiva e 
social , incentivando o espírito de solidariedade e de confraternização. 
Além disso, presta assistência médico-hospitalar à comunidade 
carente e ampara com donativos as famílias necessitadas. Este ato 
declaratório é medida de grande relevância para o fortalecimento do 
seu trabalho. 

Pelo exposto , não vislumbramos impedimento de ordem 
jurídica à outorga do título ora proposto , mas apresentamos emenda 
ao projeto , de forma a tornar o nome da entidade completo. 

Conclusão 
Pelo aduzido , concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Le i n° 1.188/2000 com 
a Emenda n° 1, apresentada a seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art . 1 o a seguinte redação : 
"Art . 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Goiás Atlética dos Aposentados e Pensionistas de Araguari- AGAPA-
, com sede nesse município .". 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau , relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Bené Guedes - Antônio Genaro. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.241 /2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Àlvaro Antônio , o projeto de lei em 

análise objetiva declarar de utilidade públ ica o Lar Cristo Rei de Belo 

~----------------------------------------------------------~ 
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Horizonte , com sede nesse município 

A proposição foi publicada em 21/10/2000 e a seguir 
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do 
art. 102, 111 . "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida ora pleiteada está sujeita às normas 

estabelecidas na Lei n° 12.972 , de 27/7/98, que regulamenta os atos 
declaratórios de utilidade pública . 

Examinando a documentação anexada ao processo . 
constatamos que a entidade em análise preenche os requisitos 
previstos na referida lei , razão pela qual não encontramos óbice à 
tram itação da matéria 

No entanto , será necessário acrescentarmos emenda ao 
projeto para adequar o nome da entidade ao disposto no art. 1° de seu 
estatuto . 

Conclusão 
Mediante o exposto , concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1 241/2000 com 
a Emenda n° 1. a seguir apresentada . 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art . 1° a seguinte redação : 
"Art . 1° - Fica declarada de utilidade pública o Lar Cristo 

Rei . com sede no Município de Belo Horizonte ." . 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão , 

relator- Antôn io Genaro - Paulo Piau - Bené Guedes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.245/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Álvaro Antônio , o Projeto de Lei n° 

1.245/2000 tem como objetivo declarar de utilidade pública a 
Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de 
Drogas de Lavras- ABRAÇO- , com sede nesse município 

Após ser publicada , a proposição foi encaminhada a esta 
Comissão . à qual compete proceder ao exame prel iminar da matéria , 
conforme dispõe o art . 102, 111 , "a", do Reg imento Interno. 
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Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo 

projeto sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972 , de 
27/7/98, especialmente em seu art. 1 o 

Examinaram-se todos os documentos anexos ao 
processo , constatando-se que a referida entidade , além de observar 
os ditames legais alusivos à obtenção do título almejado , trabalha no 
intuito de prevenir o uso de drogas, e de realizar atend imento 
ambulatorial e orientação familiar 

Desta forma , sabendo-se que as drogas são um dos 
problemas sociais mais graves, não há razão para obstar a tramitação 
da matéria . 

Visando a indicar no art. 1° deste projeto de lei a 
denominação recomendada à Associação , cumpre-nos implementar a 
modificação por meio de emenda. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legal idade do Projeto de Lei n° 1.245/2000, 
com a seguinte Emenda n° 1. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art . 1° a seguinte redação: 
"Art 1 o - Declara de utilidade pública a Associação 

Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas de 
Lavras , com sede nesse município .". 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau , relator - Antônio 

Genaro - Adelmo Carneiro Leão - Bené Guedes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.259/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por meio do Projeto de Lei n° 1.259/2000, a Deputada 

Maria Olívia pretende seja declarada de utilidade pública o Grupo 
Alegria de Viver- Terceira Idade- SEL T -, com sede no Município de 
Lavras . 

Publicado em 7/11/2000, vem a matéria a esta Comissão 
para exame preliminar, conforme dispõe o art . 188, c/c o art . 102, 111 , 
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"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade referida é pessoa jurídica , conforme comprova 

a documentação juntada ao processo , e, de acordo com o atestado do 
Prefe ito Municipal , funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é 
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pel os cargos que 
ocupam . 

Por preencher a instituição os requisitos indispensáveis à 
declaração de utilidade pública , previstos pela Lei n° 12.972 , de 
2717198 , somos pelo integral acolhimento da proposição. 

Apenas para corrigir o nome da entidade , apresentamos 
emenda ao art . 1° do projeto. 

Conclusão 
Em face do relatado , concluímos pela juridicidade. 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.259/2000 corn 
a Emenda n° 1, a seguir apresentada . 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação : 
"Art . 1° - Fica declarada de utilidade pública o Grupo da 

Tercei ra Idade, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo 
- SEL T -, com sede no Município de Lavras. ". 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Paulo Piau . relator - Antônio 

Genaro - Bené Guedes - Adelmo Carneiro Leão . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.159/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o 
projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a exploração e a fiscalização 
de loterias de bingo pela Loteria do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências 

Publicada em 11 /8/2000, foi a proposição distribuída a 
esta Comissão para receber parecer quanto à juridicidade, 
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Le i n° 1.159/2000 estabelece regras para a 
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exploração e a fiscalização dos bingos pela Loteria do Estado de 
Minas Gerais . Determina que poderão ser exploradas as modalidades 
de bingo tradicional , eletrônico e similar, por meio de agentes lotéricos 
credenciados pela Loteria. 

o 
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De início , cumpre consignar que compete à União legislar 
sobre sorteios, nos termos do art . 22 , XX, da Constituição da 
República. Ademais , também é da competência privativa da União 
legislar sobre direito penal , conforme o disposto no art . 22 , I, da 
Constituição da República . A propósito, verifica-se que a Lei de 
Contravenções Penais (Decreto-Lei n° 3.688 , de 1941 ) tipi fica , no art. 
50 , como contravenção "estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar 
público ou acessível ao público , mediante o pagamento de entrada ou 
sem ele". Ali se define jogo de azar como todo aquele em que o ganho 
e a perda dependem exclusiva ou principalmente do fator sorte . O art . 
51 do mesmo diploma dispõe ser contravenção "promover ou fazer 
extrair loteria , sem autorização legal" e define , no § 2°, loteria , como 
"toda ocupação que, mediante a distribuição de bilhete , listas, cupões , 
vales , sinais , símbolos ou meios análogos , faz depender de sorteio a 
obtenção de prêmio em dinheiro ou em bens de outra natureza". 
Estabelece , ainda , o art . 51 , no § 3°, que "não se compreendem na 
definição do parágrafo anterior os sorteios não autorizados na 
legislação especial ". 

O serviço de loterias foi instituído pelo Decreto-Lei n° 
6 259, de 1944, o qual prevê , no art . 3°, que a concessão ou 
exploração lotérica emanará sempre da União, por autorização direta , 
quanto a loteria federal , ou mediante decreto de ratificação , quanto a 
loteria estadual , sendo que suas normas constituem uma derrogação 
das normas de direito penal que proíbem o jogo de azar. O art . 40 do 
mesmo diploma legal determina que constitui jogo de azar, passível 
de repressão penal , a loteria de qualquer espécie não autorizada ou 
ratificada expressamente pela União. 

O Decreto-Lei n° 204. de 1967, que altera o Decreto-Lei no 
6 259. de 1944. rat ifi ca a determinação prevista nesse diploma legal 
de que a exploração de loteria constitui derrogação das normas de 
direito penal e estabelece que as loterias estaduais se regerão pelo 
Decreto -Lei n° 6 259 , de 1944, no que não for contrário ao que dispõe. 

Assim, verifica-se que os jogos de azar não passíveis de 
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repressão penal são tão-somente aqueles expressamente 
autorizados pela União e explorados pelas loterias federal e estaduais. 
Deve-se observar que, como a permissão para a exploração de jogos 
de azar constitu i uma derrogação das normas de direito penal , tudo o 
que com ela se relacione deve receber uma interpretação restrita , 
nunca ampla. 

Vale lembrar, a respeito , que esta Comissão concluiu pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 634 , de 1999, que 
regclamentava o uso e a exploração de máquinas de videoloteria "off-
line" interativa , por considerar que a criação de modalidade de jogo 
não autorizada pela União escapava à competência legislat iva do 
Estado. 

No tocante aos bingos, em 1993, foi promulgada a Lei 
Federal n° 8.672, denominada "Lei Zico", a qual trouxe a permissão 
para exploração de bingos comerciais . No art . 57 , ela previa a 
promoção de reuniões destinadas a angariar recursos para o fomento 
do desporto, "mediante sorteios de modalidade denominada Bingo ou 
similar". A "Lei Pelé", de 1998 (Lei Federal n° 9.615) revogou a "Lei 
Zico", mas manteve a permissão para exploração de bingos, apenas 
nas modal idades permanente e eventual. Ocorre , no entanto, que, em 
14/7/2000, editou-se a Lei Federal n° 9.981 , que, no art 2°, revogou 
expressamente , a partir de 31/12/2001 , os arts . 59 a 81 da "Lei Pelé", 
exatamente aqueles que autorizavam o funcionamento dos bingos em 
todo o território nacional. Diante de tal dispositivo, verifica-se que, a 
partir de dezembro de 2001 , não haverá mais a possibilidade da 
exploração de qualquer modalidade de bingo, que se configurará 
então como ilícito penal. 

É verdade que há um lapso temporal em que a 
autorização dos bingos ainda é possível. Contudo, editar uma lei que 
vigore por tão pouco tempo contraria o princípio da razoabilidade , que 
pauta a atividade legiferante , além de :riar, tão-somente , insegurança 
jurídica. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade , 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.159/2000. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Adelmo Carneiro Leão, 
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relator- Antônio Júlio - Bené Guedes. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.246/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro , o Projeto de 
Lei no 1.246/2000 dispõe sobre obras de arte representativas da 
herança cultural e histórica mineira . 

Publicado em 27/10/2000, foi o projeto distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça , de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnolog ia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe , agora , 
a esta Comissão , nos termos do art . 188, c/c o art . 102, 111 , "a", do 
Reg imento Interno, anal isá-lo quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade . 

Fundamentação 
O projeto em exame dispõe sobre obras de arte 

representativas da herança cultural e histórica mineira , prevendo que 
a Secretaria da Cultura promoverá , a cada dois anos , estudos para 
identificar e cadastrar pinturas, esculturas e outras formas de 
expressão artística produzidas no período que sejam consideradas 
relevantes para o patrimônio público . 

O projeto dispõe ainda que o poder público promoverá 
mostras para expor tais obras , sendo vedada a cobrança de ingressos 
ao público, e que o quadro " Princípio de Minas", do artista Elie Layon , 
fica reconhecido como representativo da fundação do Estado de 
Minas Gerais. 

A princípio , ressalte-se que a Constituição do Estado 
garante a todos o pleno exercício dos direitos culturais , bem como o 
incentivo, a valorização e a difusão das manifestações culturais da 
comunidade mineira . Ademais , prevê, em seu art . 208, que considera 
"patrimônio cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial , 
tomados individualmente ou em conjunto , que contenham referência à 
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade mineira", incluindo-se as obras de arte, conforme dispõe o 
inciso 111 do mesmo artigo. Da mesma forma , dispõe a Lei n° 11 .726, 
de 1994, que trata da política cultural do Estado. 

É preciso, entretanto, ressaltar que o projeto , ao atribuir 
obrigações a órgãos integrantes do Poder Executivo , incorre em vício 
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de inconstitucionalidade , uma vez que o art 90 , 11 , da Constituição 
r• · f stado atribui ao Governador a competência privativa de exercer a 
direção superior desse Poder. 

Assim , visando à adequação do projeto às normas 
constitucionais e à técnica legislativa . apresentamos o Substitu tivo n° 
1. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade . 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.246 na forma 
do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre obras representativas do patrimônio cultural 

mineiro e dá outras providências . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta : 
Art. 1 o - O Estado promoverá o levantamento e a 

identificação de pinturas, esculturas e outras formas de expressão 
artística , que serão cadastradas anualmente e integrarão o patrimônio 
cultural mineiro. 

Parágrafo único - Para os fins desta lei consideram-se 
patrimônio cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial , 
tomados individualmente ou em conjunto, que contenham referência à 
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade mineira. 

Art. 2° - O Estado divulgará as obras integrantes do 
patrimônio cultu ral mineiro, zelará pela sua conservação e promoverá 
mostras e exposições reunindo as obras identificadas na forma do 
artigo anterior, vedada a cobrança de ingressos ao público em geral. 

Parágrafo único - As obras a serem expostas serão 
selecionadas por comissão constituída especialmente para esse fim , 
que contará com a presença de especialistas e artistas de notório 
reconhecimento no Estado. 

Art 3° - Fica reconhec:do como obra integrante do 
patrimônio artístico, histórico e cultural mineiro o quadro " Princípio de 
Minas", de autoria de Elie Layon . 

Art . 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de cento e vinte dias contados da data de sua publicação . 
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publicação 
Art . 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

Art . 6° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Bené Guedes, relator - Paulo 

Piau - Adelmo Carneiro Leão . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.250/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, e encaminhado por 
meio da Mensagem n° 146/2000, o Projeto de Lei n° 1.250/2000 
autoriza o Estado de Minas Gerais a participar da implantação do 
Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra -, de que 
trata a Lei Complementar Federal n° 93 , de 4/2/98 . 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/11/2000, foi a 
proposição distribuída às Comissões de Constituição e Justiça , de 
Política Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art . 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

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

Fundamentação 
O Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra 

- foi criado pelo Governo Federal com a finalidade de financiar 
programas de reordenação fundiária e de assentamento rural. De 
acordo com as normas que o regulam , a sua administração deverá 
garantir a participação descentralizada dos Estados membros e dos 
municípios na elaboração e na execução de projetos, bem como da 
comunidade no processo de distribuição de terra e de implantação de 
projetos Para custeio dessas ações , prevê, entre outros recursos , 
dotações consignadas nos Orçamentos Gerais dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios. No art . 3° , a mencionada lei 
complementar estabelece que a receita que vier a constituir o Fundo 
de Terras e da Reforma Agrária será usada na compra de terras e na 
implantação de infra-estrutura em assentamento rural promovido pelo 
Governo Federal , por entidades públicas estaduais e municipais e por 
cooperativas e associações de assentados. 

I 



198 
Com base nessa legislação federal , o Chefe do Poder 

Executivo solicita a esta Casa autorização legislativa para o Estado 
participar da implantação do Banco da Terra . 

Trata-se, evidentemente, de medida a ser disciplinada 
obrigatoriamente em lei estadual , por força do princípio constitucional 
da legalidade, expresso no art 37 , "caput" , da Constituição Federal , e 
no art . 13, "caput" , da Constituição do Estado. O ordenamento 
jurídico-positivo brasileiro não admite a figura do decreto autônomo . 
sem amparo em lei , seJa de índole constitucional , seja 
infraconstitucional , o qual é válido para os praticados pela 
administração pública . 

Além disso, o projeto também solicita autorização para o 
Estado assinar acordos , ajustes, contratos e convênios com a União e 
para o Poder Executivo instituir um conselho gestor, fixando-lhe as 
atribuições para atender ao disposto na lei . 

Em relação a essas outras medidas , cabe observar o 
seguinte: 

1 - Para assinatura de convênios ou outros instrumentos 
dessa natureza, não há necessidade de autorização prévia do 
Legislativo, por força da liminar deferida pelo Supremo Tribunal 
Federal em 19/12/89, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165; 
nos demais casos , a anuência prévia deste Poder decorre da 
Constituição do Estado, nos termos do seu art. 61 , inciso IV. Assim 
sendo , estamos apresentando a Emenda n° 1, para adequação cJ:; art . 
3° do projeto aos preceitos da Carta Estadual. 

2 - A instituição do conselho gestor e de suas 
competências por ato infralegal suscita questionamento quanto a sua 
constitucionalidade , tendo em vista o disposto no art . 61 , XI e XII , da 
Constituição Estadual , que determina que cabe à Assembléia 
Legislativa , com a sanção do Governador, dispor sobre a criação, a 
estruturação e a definição de atribuições das Secretarias de Estado e 
dos demais órgãos da administração pública . Se admitirmos que a 
Constituição considera órgão todo e qualquer centro de competência , 
não importando a sua classificação nem o seu grau de autonomia , a 
criação, a composição e as atribuições desse conselho deverão ser, 
necessariamente , disciplinadas em lei . 

Como o projeto apenas solicita autorização para criar um 
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conselho, por meio de decreto , e não de lei , apresentamos a 
Emenda n° 2. Essa emenda cria efetivamente e fixa desde logo as 
competências e a composição desse conselho, tendo por base os 
comandos do Decreto Estadual n° 4.170, de 27/9/2000, que institui , no 
âmbito do Estado, o Conselho Gestor para a implantação do Fundo de 
Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra -, de que trata a Lei 
Complementar Federal n° 93, de 4/2/98 , não obstante o Governador 
do Estado ter salientado, na mensagem em que encaminha a 
proposição , a sua disposição de revogar tal ato. Considerando que a 
produção do referido decreto não teve respaldo no ordenamento 
jurídico do Estado, seria o caso de se anulá-lo , em vez de revogá-lo , 
conforme se pretende 

Chamamos a atenção, entretanto, para o fato de que está 
em tramitação nesta Casa o projeto do Executivo que dispõe sobre a 
reforma administrativa , o qual poderá ter repercurt ir sobre a Emenda 
n° 2, que cria o referido Conselho 

Por fim , observamos a inexistência de óbice à iniciativa 
legislativa . 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.250/2000 
com as seguintes Emendas n°s 1 a 3. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art . 4° - Para os fins desta lei , fica o Estado autorizado a 

assinar acordos, ajustes, contratos e convênios com a União e os 
municípios , observado o disposto no art . 61 , IV, da Constituição do 
Estado .". 

EMENDA N° 2 
Acrescentem-se ao projeto os seguintes arts. 6°, 7°, 8° e 

9°, renumerando-se o art . 6° para 1 O, dando-se ao art. 5° a seguinte 
redação 

"Art. 5° - Para atender ao disposto nesta lei , fica criado no 
Estado o Conselho Gestor do Banco da Terra , incumbido da 
implantação do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da 
Terra , de que tratam a Lei Complementar Federal no 93, de 4 de 
fevereiro de 1998, e seu regulamento , o Decreto n° 3475, de 19 de 
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maio de 2000, o qual terá as seguintes atribuições : 

I - coordenar as ações de órgãos das administrações 
públicas estadual e municipais , de forma a permitir a reordenação 
fundiária e o assentamento rural com recursos do Banco da Terra ; 

11 - estabelecer diretrizes e metas e propor a criação de 
Programas de Reordenação Fundiária para as diversas regiões e 
municípios do Estado, de acordo com as disponibilidades e vocação 
locais; 

111- deliberar sobre a escolha de imóveis rurais disponíveis 
e potenciais beneficiários do Programa: 

IV - sugerir acordos , ajustes , contratos e convênios entre o 
Estado e os municípios e o Governo Federal , visando a implementar 
no território estadual a utilização de recursos disponibilizados pelo 
Banco da Terra ; 

V - criar mecanismos que permitam tornar eficientes as 
ações desenvolvidas em conjunto no processo de implantação dos 
Programas de Reordenação Fundiária ; 

VI - estabelecer metas e critérios de seleção dos 
beneficiários do Programa ; 

VIl - propor aos órgãos competentes do Estado e dos 
municípios ações necessárias à desobrigação tributária em operações 
de transferência de imóveis envolvidos no Programa de Reordenação 
Fundiária ; 

VIII - buscar mecanismos alternativos e complementares 
de acesso à terra para exploração racional , incluindo fontes adicionais 
de recursos ; 

IX colaborar na elaboração de propostas de 
financiamento e prestação de assistência técnica e extensão rural aos 
beneficiários : 

X - determinar outras medidas afetas à sua finalidade 
inst itucional. 

Art . 6° - O Conselho Gestor será integrado 
I - pelo Secretário de Estado de Agricultura , Pecuária e 

Abastecimento , que o presidirá ; 
11 - pelo Secretário de Estado Adjunto de Agricultura , 

Pecuária e Abastecimento; 
111 - pelo Secretário de Estado do Planejamento e 
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Coordenação Geral ; 
IV- pelo Secretário de Estado da Fazenda; 
V - pelo Presidente da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural de Minas Gerais- EMATER-MG -; 
VI - pelo Presidente do Instituto de Terras do Estado de 

Minas Gera is- ITER -; 
Vil - pelo Presidente do Banco de Desenvolvimento de 

Minas Gerais S.A- BDMG -; 
VIII pelo Presidente da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais- EPAMIG -; 
IX - pelo Presidente da Fundação Rural Mineira -

Colonização e Desenvolvimento Agrário- RURALMINAS -; 
X- por um representante da OCEMG , um da FAEMG e um 

da FETAEMG. 
§ 1 o - Os membros do Conselho Gestor, de que tratam os 

incisos 11 a IX deste artigo , serão representados , na sua ausência e 
impedimento , por seus substitutos legais. 

§ 2° - Em sua ausência e impedimento, o Presidente do 
Conselho indicará seu substituto dentre os demais representantes. 

§ 3° - Nas deliberações do Conselho Gestor o Presidente 
terá , além do voto ordinário , o de qualidade ; 

§ 4°- O Conselho Gestor deliberará por maioria simples de 
votos, presente, no mínimo, a metade de seus membros. 

§ 5° - A participação no Conselho Gestor não será 
remunerada . 

Art . 7° - Integrará o Conselho Gestor, sem direito a voto , 
um Secretário Executivo , a quem incumbe promover a implantação 
das deliberações do colegiado . 

Parágrafo único - O Secretário Executivo será designado 
pelo Presidente do Conselho Gestor. 

Art . 8° - Para atender às atribuições do Conselho Gestor, 
cabe à EMA TER-MG estruturar a Secretaria Executiva , sob a 
orientação do Secretário de Estado de Agricultura , Pecuária e 
Abastecimento , dotando-a de unidade gestora especial para 
processar, fiscalizar e cumprir acordos , ajustes, contratos e convênios . 

Parágrafo único - Cabe à Secretaria Executiva propor ao 
Conselho Gestor as normas operacionais básicas para implantação 
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dos Programas de Reordenação Fundiária no Estado. 

Art . 9° - Os acordos , ajustes , contratos e convênios entre a 
União e os municípios para implantação dos Programas de 
Reordenação Fundiária e utilização de rPcursos do Banco da Terra 
serão processados pe la Secretaria de ::: Agricutura , Pecuária 
e Abastecimento , ficando seu titular autur1zado a assinar os atos 
pertinentes ". 

EMENDA N° 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . -Revogam-se as disposições em contrário .". 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Paulo Prau , relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Bené Guedes. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.271 /2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 
1.271 /2000 propõe a revogação da Lei n° 11.085, de 30/4/93 . 
extinguindo o Fundo SOMMA. 

O projeto , originado da Mensagem n° 57/2000, tramita em 
reg ime de urgência , de acordo com o art . 69 da Constituição do 
Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 17/11 /2000, o 
projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fisca lização Financeira e Orçamentária . 

Fundamentação 
Va le, in icialmente, salientar que as normas gerais sobre os 

fundos especiais se encontram na Lei Federal n° 4.320, de 1964, cujo 
art . 71 estabelece que "constitui fundo especial o produto de receitas 
específicas que, por lei , se vinculam à realização de determinados 
objetivos ou serviços , facultada a adoção de normas pecul iares de 
apl icação ." No Estado de Minas Gerais, a Lei Complementar n° 27, de 
18/1/93. fixa as regras gerais para instituição, gestão e extinção de 
fundo especial Acerca da extinção de fundos , o seu art . 9° dispõe: 

"Art . 9°- Os fundos serão extintos: 
I - mediante lei ; 
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Parágrafo único - O patrimônio apurado na extinção do 
fundo e as receitas decorrentes de seus direitos creditórios serão 
absorvidos pelo Estado, na forma de lei ou da decisão judicial , se for o 
caso". 

O projeto de lei em exame visa à extinção do Fundo 
SOMMA, mediante a revogação da Lei n° 11.085, de 1993, em virtude 
das restrições impostas tanto pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
quanto pelas dificuldades financeiras em que se encontra o Estado. O 
art . 1 o da referida lei foi alterado pela Lei n° 13.579, de 2/6/2000, 
estabelecendo , como objetivo do referido fundo , o apoio aos 
municípios do Estado na elaboração e na implantação de projetos de 
desenvolvimento institucional , de saneamento básico e ambiental , de 
infra-estrutura urbana e de expansão da sua capacidade de 
investimento , sob a forma de financiamento reembolsável 

O Fundo SOMMA foi constituído, inicialmente, com 
recursos originários do Contrato de Empréstimo n° 3639-BR, de 
19/10/93 celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco 
lnternac i ~nal de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, acrescidos 
de recursos ordinários do Tesouro do Estado. Ressalte-se, por 
oportuno , que os recursos previstos no mencionado contrato ainda 
não foram integralmente repassados ao Estado. Recentemente, a Le1 
n° 13.579, de 2000, autorizou o Bando de Desenvolvimento do Estado 
de Minas Gerais , como gestor do Fundo SOMMA, a receber títulos do 
Tesouro Nacional em pagamento de dívida contraída por município 
em decorrência de contrato de financiamento formalizado com o 
referido Fundo. 

De fato , como se afirma na mensagem que encaminhou o 
projeto em exame, a Lei Complementar n° 101 , de 4/5} 2000, 
conhecida como Le i de Responsabilidade Fiscal, veda operaçoes de 
crédito entre entes federativos . É preciso , contudo , reconhecer que há 
exceções a tal vedação, intrínsecas e extrínsecas ao mencionado 
diploma legal No primeiro caso, o próprio art0 35, que estabelece a 
mencionada vedação, prevê a hipótese de empréstimo por mero de 
instituição financeira estatal , "in verbis": 

"Art . 35 - É vedada a realização de operação de crédito 
entre um ente da Federação , diretamente ou por intermédio de fundo , 
autarq uia, fundação ou empresa estatal dependente , e outro , inclusive 
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suas entidades da administração ind1 ~ta , ainda que sob a forma 
de novação , refinanciamento ou po~,"~rgação de dívida contraída 
anteriormente. 

§ 1° - Excetuam-se da vedação a que se refere o "caput" 
as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da 
Federação , inclusive suas entidades da administração indireta , que 
não se destinam a: 

I- financiar, direta ou indiretamente , despesas correntes ; 
11 - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria 

instituição concedente". 
O citado diploma federal não tem, por outro lado, o condão 

de suspender a eficácia dos contratos e convênios celebrados entre o 
Estado e municípios anteriormente a 4/5/2000, data de sua 
promulgação . Tais instrumentos contratuais constituem atos jurídicos 
perfeitos , não podendo ser prejudicados por lei posterior a sua 
constituição, consoante dispõe o inciso XXXVI do art . 5° da 
Constiutição Federal , "in verbis": 

Art . 5°-
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido , o ato 

juríd ico perfeito e a coisa julgada;". 
O caso em exame é um bom exemplo da importância 

dessa garantia funda mental assegurada pela Carta política Afinal , 
com base em contrato de financiamento entre o Estado e municípios , 
há obras em andamento, que não podem ser interrompidas sob pena 
de se configurar desperdício dos recursos já aplicados e ofensa à 
moralidade administrativa . A extinção do Fundo SOMMA não pode 
comprometer a continuidade das ações decorrentes dos contratos e 
convênios em vigor, devendo fazê-lo , pois , por intermédio de stJ8 
institu ição financeira , qual seja , Banco de Desenvolvimento do EsL 
de Minas Gerais, consoante dispõe o § 1° do art . 35 da Le1 
Complementar n° 101 , de 2000. 

Pelos motivos expostos, verifica-se que não se pode , 
simplesmente, extinguir o Fundo, determinando que as receitas 
decorrentes de seus direitos creditórios sejam absorvidas pelo Estado. 
Visando a alcançar uma proposta intermediária que, por um lado, faça 
a adequação do SOMMA às exigências da Lei de Responsabilidade 
Fiscal . respeite os termos dos intrumentos contratuais celebrados com 
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o Estado, seja com os municípios, seja com o próprio BIRD, e, por 
outro , ajude o Estado a regularizar a sua condição financeira , 
apresentamos o Substitutivo n° 1. 

Observe-se que, neste substitutivo , os títulos recebidos do 
Tesouro Federal que fazem parte do patrimônio do Fundo poderão ser 
negociados e transferidos para o Tesouro Estadual , retornando em 24 
parcelas iguais e mensais ao BDMG, que os aplicará em programas 
da mesma natureza daqueles financiados pelo Fundo SOMMA Por 
intermédio de tal medida , estarão sendo atenuadas as dificuldades 
financeiras por que passa o Estado, sendo este um dos fatores que 
motivou a remessa do projeto em exame, como se vê na mensagem 
do Governador, sem, contudo, comprometer os financiamentos 
previstos no fundo que ora se propõe extinguir. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.271/2000 na 
forma do Substitutivo n° 1, que se segue . 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Extingue o Fundo SOMMA, criado pela Lei n° 11 .085, de 

30 de abril de 1993, e dá outras providências . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1 o - Fica extinto o Fundo SOM MA, criado pela Lei n° 

11 .085, de 30 de abril de 1993, alterado pelas Leis n° 11 .727 , de 30 
de dezembro de 1994, e n° 13.579, de 2 de junho de 2000. 

Art . 2° - Será apurado pelo Poder Executivo o patrimônio 
do Fundo SOMMA, existente à data da promulgação desta lei . 

Parágrafo un1co Os contratos de financiamento 
ce lebrados pelo Estado de Minas Gerais com recursos do Fundo 
SOMMA serão integralmente cumpridos . 

Art . 3° - O patrimônio do Fundo SOMMA, apurado nos 
termos do artigo anterior, terá a seguinte destinação : 

I - os valores re lativos a compromissos estabelecidos em 
contratos de financiamentos e convênios assinados serão reservados 
para li beração na forma dos respectivos cronogramas de desembolso ; 

11 - serão tranferidos ao patrimônio do Estado: 
a) os Títulos do Tesouro Federal; 
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b) os valores alocados no caixa un1co do Tesouro 

Estadual , deduzidos os valores a que se refere o inciso I; 
111 - o saldo dos financ 1mentos contratados com os 

beneficiários do Fundo SOMMA, acre!:>cidos dos valores a liberar e 
dos encargos financeiros , serão depositados em conta específica do 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A-BDMG -, quando 
pagos pelos municípios ou empresas beneficiados 

Parágrafo único - O Estado transferirá os valores a que se 
refere o inciso 11 ao BDMG em vinte e quatro parcelas iguais e 
mensais , a partir de janeiro de 2001 . 

Art . 4° - O BDMG aplicará os recursos a que se referem o 
inciso 111 e o parágrafo único do art. 3° em programas de 
financiamentos destinados à modernização e saneamento básico de 
municípios mineiros 

Art. 5°- Fica o BDMG, como agente financeiro do Estado, 
observadas as disposições contidas nesta lei , autorizado a gerir os 
recursos previstos no art . 3° desta lei, podendo, para tanto, exercer as 
seguintes ações, entre outras: 

projetos ; 
I - promover o acompanhamento da implantação dos 

11- liberar recursos ; 
111- cobrar, administrativa ou judicialmente seus créditos ; 
IV - transigir quanto a valores em cobrança , preservado o 

interesse público. 
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 7° - Revogam-se todas as disposições em contrário , 

em especial , as Leis n°s 11 .085 , de 1993, 11 .727, de 1994, e 13.579, 
de 2000. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Paulo Piau , relator - Bené 

Guedes - Adelmo Carneiro Leão. CJ 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DEZEMBRO DE 2000 

ATAS 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 195a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
21/11/2000 

Presidência dos Deputados Anderson Adauto , Durval Ângelo e Maria 
José Haueisen 

Sumário: Composição da Mesa Destinação da 
interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras da Sra . Presidente - Palavras da Deputada Elaine 
Matozinhos - Palavras da Sra . Olívia de Fátima Braga Melo - Palavras 
da Sra . Márcia de Cássia Gomes - Palavras do Secretário Mauro 
Lopes - Declamação de poesia - Entrega de placas . 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A 

Presidência convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Mauro 
Lopes , Secretário de Estado da Segurança Pública de Minas Ferais ; 
José Rezende de Andrade, ex-Secretário da Segurança Pública de 
Minas Gerais; Noemi Barros Guimarães Bernardes, Chefe da Divisão 
de Polícia Especializada da Mulher e do Idoso; Capitã Nilma Froes, 
representante da PMMG; 1a-Tenente Maria Elaine, representando o 
Coronel Silva Lobo , Comandante do CIAAR; Vereadora Jô Moraes , 
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Olívia de 
Fátima Braga Melo , Delegada Titular da Delegacia Especializada de 
Crime contra a Mulher; Márcia de Cássia Gomes, Coordenadora da 
Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher, representando o 
Prefeito Célio de Castro; Jacy de Abreu , Chefe do Departamento de 
Investigações de Minas Gerais, e Deputada Elaine Matozinhos, autora 
do requerimento que deu origem a esta solenidade. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Destina-se a 

interrupção dos trabalhos ordinários à realização de homenagem à 
Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher por seus 15 anos 
de existência. 

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

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
O Sr. Presidente - Nesta homenagem que a Assemblé ia 

Legislativa presta à Delegacia da Mulher. pelos 15 an os de existência. 
queremos reg istrar a alegria deste p, ,jer e da Mesa Diretora pel os 
relevantes serviços prestados por esta Oelega cia à causa da mulher 
Estendendo ainda essa homenagem , a Mesa Diretora decidiu 
convidar para presidir esta sessão , em nome da Assembléia 
Legislativa , a Deputada Maria José Haueisen, que hoje ocupa o seu 
4° mandato pelo PT e tem-se destacado por sua luta , combatividade e 
competência . 

A Sra . Presidente (Deputada Maria José Haueisen) -
Cumprimentando todos os presentes e os telespectadores, vamos dar 
prosseguimento a esta solenidade , agradecendo a esta Casa a honra 
de presidi-la . 

Palavras da Sra . Presidente 
Segundo um velho ditado popular, a mulher é o domingo 

da vida . Realmente , se levarmos em conta que ela se identifica com a 
alegria , o colorido e a motivação de um belo dia de domingo, a 
afirmação não poderia ser mais justa e verdadeira . 

Sem incidir no óbvio , diremos que a mulher é a inspiradora 
do homem. Sem ela , o mundo seria árido e uniforme. Na figura da 
mãe, e depois da esposa , o homem encontra a âncora e a mola 
impulsora, o porto seguro para suas canseiras e inquietudes e o 
estímulo para ir à luta . 

Modernamente, a mulher se equiparou ao homem também 
na vida profissional. Ela colabora para o equilíbrio financeiro da família 
com seu traba lho e seu talento, sem negligenciar as sagradas 
obrigações de filha , mãe e companheira. No entanto , é necessário 
reconhecer que ela continua a ser discriminada das mais variadas 
formas E uma dessas formas é a violência física de que é alvo . 

' natureza dotou a mulher de inteligência igual ou , 
freqüen~e rn ente , superior à do homem, mas lhe deu compleição física 
mais delicada . Em função disso, ela sofre na pele a agressão que 
começa, não raro, no recesso do lar e pelas mãos do companheiro . 

Uma das modalidades de agressão mais terríveis de que é 
vítima a mulher é, sem dúvida , o estupro. A violência sexual a atinge 
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na intimidade da anatomia , no cerne da sensibilidade e no âmago 
da personalidade. É um crime que deixa marcas mais profundas que 
qualquer outro. 

Felizmente , a sociedade como um todo vem 
amadurecendo para o problema. As iniciativas de proteção às 
mulheres se multiplicaram na segunda metade do século XX. Entre 
nós , uma das mais positivas foi a instituição de delegacias 
especializadas em delitos contra as mulheres, cuja congênere de Belo 
Horizonte estamos hoje homenageando pelo 15° an iversário de 
implantação. 

O requerimento que originou esta reunião especial é de 
autoria da nobre colega Deputada Elaine Matozinhos. Foi ela a 
primeira Delegada do órgão , instalado exatamente em 19/11/85. 
Ocupou o cargo por bom período e, desnecessário dizer, ali 
desenvolveu belíssimo trabalho , o qual a qualificou , inclusive , para 
ilustrar o Legislativo mineiro. Portanto, a ilustre Deputada e prezada 
companheira de lides parlamentares sabe , melhor que ninguém, da 
importância e do extraordinário alcance social da entidade que 
homenageamos. 

A delegacia belo-horizontina, aliás , foi a segunda a se 
instalar no Brasil. A primeira foi na Capital paulista , poucos meses 
antes. Vê-se, assim, que nós, mineiros , estamos sempre atentos às 
iniciativas que valem a pena . E a nossa delegacia provou à sociedade 
mineira que seu trabalho vale a pena . Mais que isso, é um esforço que 
frutifica e enobrece os que o desenvolvem. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, congratulamo-nos com a Deputada Elaine Matozinhos, com 
suas sucessoras à frente do órgão homenageado e com a mulher 
belo-horizontina e mineira , pelos 15 anos de instalação da nossa 
primeira Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher. De 
parabéns , na verdade, estamos todos nós, homens e mulheres, 
adultos e crianças , que usufruímos de sua existência Muito obrigado. 

Palavras da Deputada Elaine Matozinhos 
Exmos. Srs. Dr. Mauro Ribeiro Lopes , DO. Secretário da 

Segurança Pública do Estado de Minas Gera is, Deputada Maria José 
Haueisen , que preside a reunião de hoje ; Exmo. Dr. José Resende de 
Andrade , ex-Secretário da Segurança Pública e ex-Deputado Federal 
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por dois mandatos ; Exmo. Sr. Márcio Barroso Domingues , 
Secretário Adjunto da Segurança Pública ; minha querida amiga , Ora . 
Noemi Barros Guimar aes Bernardes, Chefe da Divisão de Polícia 
Especializada da Mulher e do Idoso; Exma. Sra . Ora . Olívia de Fátima 
Braga Melo , Delegada Titular da Delegacia Especializada de Crimes 
contra a Mulher, minha substituta e que muito me honra ; lima . Sra . 
Cap. Nilma Fróes , representando a PMMG; lima. Sra . P-Ten. Maria 
Elaine , representand" o Cel. Silva Lobo , Comandante do CIAAR; lima. 
Sra . Vereadora Jô Moraes, representando a Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, mulher guerreira e nossa grande companheira de lut8 ; 
lima. Sra. Márcia de Cássia Gomes, Coordenadora da Coordenadori a 
Municipal dos Direitos da Mulher, representando o Prefeito Célio de 
Castro ; Exmo. Sr. Dr. Jacy de Abreu , Chefe do Departamento de 
Investigações da Secretaria da Segurança Pública , a quem 
cumprimento; Delegados presentes , membros do Conselho Superior, 
nossos colegas dos mais diversos órgãos que aqui se fazem 
presentes ; Sra . Presidente , Sras. Deputadas , Srs. Deputados, srs. e 
sras . policiais , Delegados , Detetives, Escrivães, Carcereiros, Peritos, 
Médicos Legistas e demais carreiras policiais , amigos e amigas da 
magnífica Irmandade de Alcoólicos Anônimos do Vela Mon , amigos e 
companheiros, Defensores Públicos, qL e aqui se fazem presentes nas 
pessoas dos Drs . José Roberto e Bru;,o ; nossas Defensoras, Ora. 
Marielena e Ora . Umbelina , e demais integrantes da Defensoria 
Pública , nossa grande parceira no trabalho da Delegacia de Mulheres, 
companheiras dos movimentos organizados de mulheres , do MUSA, 
Movimento Popular da Mulher, enfim de todos os órgãos não 
governamentais que aqui se fazem presentes ; senhores do Serviço de 
Apoio das Faculdades de Psicologia da Newton Paiva , da UFMG e da 
FUMEC; convidados . é com muita emoção que ocupamos hoje esta 
tribuna para comemorar os 15 anos da Delegacia de Mulheres. 
Ontem , tivemos uma belíss ima missa na sede da Delegacia. Essa 
missa , desde o início até o final , falava em amor. Nada nos emociono1r 
mais do que quando se falava do amor, do traba lho da Delegacia de 
Mulheres e do trabalho com a família , com essa emoção que, tenho 
certeza , é o sentimento que está em todos que traba lhamos na 
Delegacia de Mulheres. Nós, em algum momento ou em alguma 
parceria , estivemos trabalhando pela consolidação desse grande 

~ I 
~I 

Jli 
c 

·!i 
~ I 
o i 
~ · =· -= I 

211 
equipamento público , que é a Delegacia de Mulheres 

Gostaria de lembrar um pouco da nossa história e de por 
que foi criada a Delegacia de Mulheres. Foi criada em momento mu ito 
triste da vida do País , no momento em que matar mulheres e absolver 
seus assassinos sob a alegação de legítima defesa da honra tinha 
virado moda. Naquele momento, as mulheres já não suportavam mais 
a violência , quando a cada dia se liam nos jornais notícias de uma 
mulher assassinada. Essas mulheres, especialmente as mineiras e 
belo-horizontinas, se organizaram e se mobi lizaram. Foram para as 
portas dos fóruns , da Secretaria da Segurança Públ ica, para a Praça 
da Liberdade , para as ruas exig indo justiça para os assassinos de 
mulheres . Diziam: "Basta de violência , queremos a paz". 

O "slogan" "Quem ama não mata" marcou esse 
movimento. Quem não se lembra desse "slogan" que fo i pichado pelos 
muros de Belo Horizonte e foi para todo o interior das Minas Gerais , 
transcendeu as nossas fronteiras , ocupando espaço em todo o País? 
Foi uma luta muito grande, com a discussão e a conscientização das 
mulheres no que se refere à questão da violência. 

Tivemos o privilégio de ter o Governador Hélio Garcia , que 
foi sensível a essa demanda das mulheres e entendeu de imediato 
que precisávamos criar a Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte. 
Foi a segunda do País, tendo sido criada em 19/11 /85 . A primeira foi a 
de São Paulo , criada em agosto de 1985. Lembro-me, querido Dr. 
José Rezende , que chegava à Delegacia de Menores, para iniciar os 
meus trabalhos, quando recebi uma ligação do Dr. Lara Rezende , 
Chefe do Departamento , para que fosse à Secretaria da Segurança 
Pública falar com o Secretário , Bias Fortes , naquele dia , porque no dia 
segu inte já era para funcionar a Delegacia de Mulheres Foi assim que 
começamos . 

No segundo dia , pudemos constata r de perto a extensão 
da violência doméstica. Nos corredores do 3° andar do Departamento 
de Investigações, não cabiam as mulheres que foram à nossa 
procura . Nossas vítimas desciam pelas escadas que davam acesso à 
Delegacia de Falsificações e Defraudações e subiam ao 4° andar, que 
dava acesso à Delegacia de Homicídios. Sempre trabalhe i em 
delegacia especializada e sabia da existência da violência doméstica , 
mas fiquei surpresa com a extensão do problema. Fomos à Secretaria 
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da Segurança Pública para dizer que o espaço físico não 
comportava o volume da demanda e que não eram suficientes os 
recursos humanos de que dispúnhamos, já que abraçamos em torno 
de 50% das delegacias distritais que, à época , faziam o combate a 
esse tipo de violência. Logo em seguida, afasta-se da Secretaria da 
Segurança Pública o Dr. Bias Fortes ; o Dr. José Rezende continua 
como Secretário Adjunto , e, interinamente , tivemos como Secretário o 
Dr. Evandro de Pádua Abreu , à época Secretário da Fazenda . 
Levamos , juntamente com o Dr José Rezende , ao Dr Evandro as 
reivindicações . O Dr. Evandro foi extremamente sensível , buscando 
adequar a Delegacia a um espaço físico que comportasse a demanda 
Chegou inclusive a nos levar a uma belíssima casa . na Savassi , mas 
lhe dissemos que, embora fosse excelente o espaço físico , 
necessitávamos de uma delegacia mais central Assume como titular 
da Pasta o Dr. José Rezende de Andrade , que, juntamente com o Dr. 
Evandro de Pádua Abreu , com o empenho do Governador Hélio 
Garcia, não mediram esforços para que a Secretaria da Segurança 
Pública adquirisse o complexo Souza Cruz. O prédio , onde funcionava 
a Diretoria , foi imediatamente reformado e adequado para receber a 
Delegacia de Mulheres. O Dr José Rezende abriu nosso caminho , 
iluminou nossa trajetória , dotando-nos dos recursos materiais e 
humanos necessários ao nosso funcionamento . Ao Dr. José Rezende , 
ao Dr Evandro de Pádua Abreu , ao <:Jovernador Hélio Garcia , como 
Deputada , representante do povo mineiro, como Delegada-Geral de 
Polícia e como representante das mulheres vítimas de violência . 
agradeço, do fundo do coração , todo o empenho, que culminou na 
consolidação do nosso trabalho. 

Nossas Delegacias de Mulheres combatem três tipos de 
violência : a violência doméstica , a violência sexual e a violência no 
mercado de trabalho Mais de 500 Delegacias de Mulheres, de norte a 
sul do País, trabalham na tentativa de minimizar o sofrimento das 
vítimas da violência . 

No ano de 1985, conseguimos consolidar uma grande 
equipe de policiais e de Delegadas Adjuntas , chegando a ter oito 
delas nas Delegacias de Mulheres, todas devotadas, abnegadas, 
competentes . 

Entre elas , quero citar as Oras . Noemi Barros Guimarães 
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Bernardes, Olívia Braga Melo , Neide Januário , que já se 
aposentou , Consuelo Safi , hoje falecida , que, no outro mundo, 
certamente está torcendo por nós , e tantas outras. Neste momento , 
gostaria de homenageá-las nas pessoas das Delegadas que estão 
junto com as Oras . Olívia e Noemi , no combate a todos os tipos de 
violência : Oras . Cláudia Maria de Pádua Camargos , Maria Amélia da 
Silva , Joana Margarete Leite Penha , Sandra Maria Alvim , Elizabeth 
Freitas Assis Rocha , responsável pelo combate aos crimes sexuais e 
Chefe do Grupo Anti-Estupro - GAE. As Oras. Olívia e Noemi 
entenderam que esse seria o nome mais adequado, mas, no meu 
tempo, era Grupo Anti-Tarados - GAT Esse grupo apurou todos os 
estupros de que tivemos notícia na Delegacia de Mulheres, colocando 
todos os estupradores na cadeia. É muito importante dizermos o que 
representa o combate à violência sexual , com a apuração dos crimes 
de estupro , sedução, corrupção de menores e atentado violento ao 
pudor. 

Quero homenagear, também , os nossos Escrivães e 
chefes de cartório , que foram tantos, como o Januário, o Batista e a 
Darcísia . Hoje temos o Efigênio, que começou sua vida policial 
conosco , ainda na Delegacia de Costumes , extinta para ceder lugar à 
Delegacia de Mulheres. Toda a equipe, composta de Escrivães , 
Detetives e Delegadas , forma um grande corpo de policiais , que 
trabalhou firme , séria e competentemente, mandando, às vezes, mais 
de 600 inquéritos para a polícia . Fizemos da Delegacia uma entidade 
respeitada , que, além de diminuir a violência , age psicologicamente na 
sua contenção , pois não se bate mais , já que se sabe que ela existe. 

No início de nossos trabalhos , vimos também que apenas 
o trabalho policial não atendia à família envolvida na violência . É 
importante jogarmos nos ombros do cidadão a responsabilidade do 
crime que cometeu. Já disseram aos agressores e a boa parte de 
nossa sociedade que em briga de marido e mulher não se mete a 
colher, pois ele não sabe porque está batendo, mas ela sabe porque 
está apanhando. Sendo assim , coube-nos fazer um grande trabalho 
de orientação , para mostrar aos agressores que sua conduta era 
criminosa e limitada pela lei . Sem sombra de dúvidas, esse trabalho 
mudou a cultura da nossa sociedade. Digo isso com alegria . Na missa 
que ontem tivemos , na Delegacia de Mulheres, vários advogados do 
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Fórum disseram que a história das mulheres belo-horizontinas tem 
duas pág inas: uma antes e outra depois da Delegacia de Mulheres. 

Quero, entretanto, ressaltar que nosso trabalho é muito 
pouco para atender às fam íl ias envolvidas na violência doméstica e à 
vítima envolvida com a violência sexual. Nesse ponto, buscamos , com 
a sociedade, grandes parcerias . Em um primeiro momento, tivemos 
psicólogas , funcionárias da Segurança Pública - Oras. Eliane Viteli , 
Cecília , !vete Pio - e uma assistente social , a Ora . Cecília . Abrimos , 
também, convênios com a sociedade 

O primeiro convênio a ser assinado foi com a FUMEC, sob 
a coordenação do Prof Emerson Tardiê, que é um estudioso da 
questão da mulher. Ele elaborou documentos científicos, por meio da 
revista "Plural", e cartilhas intituladas "A Gente Não Tem Saudades da 
Amélia ", que foram distribuídas de Norte a Sul e de Leste a Oeste de 
Belo Horizonte. As crianças faziam teatro nas escolas baseado nessa 
cartilha . Ao Prof. Emerson Tardiê prestamos os nossos eternos 
agradecimentos por todos os seus trabalhos e pesquisas realizados . 

Logo em seguida , firmamos um convênio muito importante 
com a Faculdade de Psicologia da Newton de Paiva , que está sob a 
coordenação da Profa . Sônia . Por meio dele , ampliamos o serviço de 
psicologia e percebemos que a Profa . Sônia Couto e suas estagiárias 
faziam um excelente trabalho com as nossas vítimas de estupro e 
violência doméstica. 

Quando já havia deixado as minhas funções na Delegacia, 
as Oras . Noemi e Olívia ampliaram o convênio com a Faculdade de 
Psicologia da UFMG, que tem como coordenadora a nossa querida 
Sandra Azeredo. 

A Delegacia de Mulheres conta também com o seu corpo 
de psicólog as, cuja coordenadora é a nossa querida Dra . Fátima, que 
está desenvolvendo um brilhante trabalho. Levamos , no dia da 
inauguração da nossa sede própria , um posto da Defensoria Públ ica 
para a nossa Delegacia . Isso foi de fundamental importância para nós 
e para as nossas vítimas . A Dra . Lísia atuava em um primeiro 
momento. Depois , ao assumir novas funções como Diretora na 
Defensoria , foi substituída pelas nossas queridas Oras. Umbelina e 
Maria Helena, que estão presentes. Estão há mais de 13 anos em 
nosso posto da Defensoria Pública , prestando atendimento jurídico , 
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propondo ações competentes e acompanhando-as até a decisão 
final do Poder Judiciário . O nosso trabalho era muito difícil até 
podermos contar com esse posto . Tínhamos de encaminhar as 
nossas vítimas, e, devido à grande demanda da Defensoria , o 
atendimento era demorado, não se atendiam as famílias de acordo 
com a necessidade imediata . De coração , registramos o nosso 
agradecimento à Defensoria Públ ica, nas pessoas das Oras. Umbelina 
e Maria Helena . Reg istramos , de forma muito especial , o nosso 
carinho pelo Dr. Gilberto, que in iciou a sua carreira na Defensoria 
como estagiário e teve amor muito grande pela nossa Delegacia . Há 
mais de dez anos continua trabalhando lá , como voluntário. Agradeço 
a você e à Ora. !vete, que, apesar de ter se aposentado na nossa 
Delegacia como psicóloga , continua prestando o seu trabalho 
voluntário. 

Deixo mensagem de agradecimento muito especial às 
irmandades do AA e do ALANON . Queridos amigos , quando 
assumimos a nossa função na Delegacia , procuramos fazer uma 
estatística, levantando o perfil da vítima e do agressor, para saber 
qual é o homem que agride e qual é a mulher que apanha. 
Constatamos que a violência contra a mulher permeia todas as 
classes socia is e todas as fa ixas etárias . Constatamos também que, 
além da causa maior, que é o fator cultural , havia outro componente 
que se agravava a cada momento nas ocorrências que chegavam à 
Delegacia a questão do alcoo lismo. Deus abençoou-nos quando, há 
mais de 13 anos, levamos para a Delegacia de Mulheres as 
irmandades do AA e do ALANON . 

Durante as nossas reuniões semanais , às vezes, as 
cadeiras não comportavam o número de agressores que ali estavam 
para ouvir a mensagem do AA. Sabemos que o al cool ismo é uma 
doença incurável , progressiva e fata l. O portador da doença do 
alcoo lismo tem de ser visto como doente. A única forma de estabilizar 
essa doença é dentro de uma sala de AA Por isso, do fundo do 
coração, agradeço a todos os meus amigos do AA, que todas as 
semanas estã o lá, realizando esse trabalho . Agradeço aos Srs. Wilson 
e Oswa ldo, nossos companheiros de mais de 13 anos . 

Quand o comemorávamos os sete anos de trabalho 
conjunto entre o AA e a Delegacia de Mulheres , os números 
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revelavam que mais de 7 mil agressores foram para dentro de uma 
sala de AA por meio daquela Delegacia . Agradeço ao Ademir e a 
tantos outros companheiros e companheiras - presentes - que fazem , 
semanalmente , esse trabalho conosco. 

Agradeço , de forma muito especial , às nossas 
companheiras do ALANON , cujo trabalho é parecido com o do AA, 
mas junto à família do doente alcoólico . Iniciamos o ALANON com a 
nossa querida Lola . com a Nautília e com tantas companheiras . Hoje a 
nossa amiga Elizabeth continua fazendo esse trabalho com as 
vítimas , a fim de dar a essas mulheres a tranqüilidade necessária para 
conviver com seu doente alcoólico. 

Faço uma homenagem especial à Ora. Noemi , guerreira , 
nossa companheira de lutas desde a criação da Delegacia de 
Mulheres Essa mulher - firme e intransigente no cumprimento da lei -
tinha atitudes que nos comoviam . Lembro-me do dia em que lá 
chegou uma vítima muito traumatizada e machucada, carregando nos 
braços uma criança recém-nascida e sem leite para amamentá-la. A 
Ora . Noemi , que havia dado à luz o seu filho , amamentou essa 
criança . 

A belíssima exposição fotográfica que você fez em 1995 
mostrou para a sociedade quem era a mulher vítima de violência . 
Mulheres de todas as classes sociais - médicas , dentistas e de 
periferias - dispuseram-se a mostrar o rosto , dizendo sou vítima de 
violência , não tenho vergonha de denunciar e me disponho a fazer 
parte dessa exposição fotográfica . A Ora . Noemi realizou aquele 
trabalho juntamente com o Detetive Paulo Augusto Azevedo, que está 
presente. Essas fotos já ultrapassaram as fronteiras do Brasil . Como 
Chefe da Divisão de Polícia Especinlizada da Mulher e do Idoso, 
essas duas Delegacias , Ora . Noemi , que estão sob a sua chefia , 
fazem a vitrine da Polícia Civil. 

Cumprimento o Dr. Enilson e a Inspetora Edna , que estão 
à frente da Delegacia do Idoso, criada por solicitação nossa, quando 
Vereadora por Belo Horizonte. Hoje reflete o trabalho maravilhoso que 
a Polícia Civil tem feito pelas famílias . A Ora . Noemi tem uma médica 
para atender às vítimas. Estamos falando da violência que se pratica 
também contra a saúde da mulher. Estamos apenas aguardando a 
ampliação do espaço físico , para que esse tipo de atendimento seja 
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feito Outra bandeira da Ora . Noemi é o atendimento às prisioneiras 
do Departamento de Investigações, que tem ajudado muito essas 
mulheres . Parabenizo a Ora . Noemi e a agradeço. Que Deus a 
abençoe na sua caminhada . 

Vou dirigir-me à Ora . Olívia , nossa querida Ora . Olívia , que 
começou praticamente conosco . Essa mulher guerreira , competente , 
que chefiava o nosso GA T, era responsável pela apuração dos crimes 
sexuais quando estávamos à frente da Delegacia de Mulheres. Ora. 
Ol ívia , com sabedoria , com competência , com determinação apurou 
todos os estupros . E muito mais que isso, em qualquer momento, 
quando o serviço estava acumulado , chamávamos a Ora . Ol ívia , e ela 
não se importava de estar conosco , às vezes , noite adentro , ajudando, 
trabalhando , atendendo , fazendo o que cabe a um policial abnegado , 
a um policial que, às vezes, abre mão da família , do lazer, pela nobre 
função de ser Delegado de Polícia , de ser policial . A você , Ora . Olívia , 
o nosso agradecimento. Sem sombra de dúvida, tenho muita 
satisfação e orgulho de ver que hoje você me substitu iu na Delegacia 
de Mulheres. 

Agradeço também aos órgãos de Governo, ao Conselho 
Estadual da Mulher, na pessoa da Presidente Lourdes Paz, que a todo 
momento esteve conosco ; ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher, que está hoje sob a Presidência da Vereadora Neusinha 
Santos , e a cada momento que precisamos esteve conosco , num 
trabalho conjunto importante; á Coordenadoria Municipal dos Direitos 
da Mulher, que hoje tem como coordenadora a nossa querida 
Marcinha , inclusive com um projeto de lei de nossa autoria , da 
Vereadora Jô Morais e das demais Vereadoras da Câmara Municipal , 
de 1997, que é uma grande realidade e está aí, sempre num trabalho 
conjunto com a nossa Delegacia . 

Agradeço ao Movimento Popular da Mulher, à Vereadora 
Jô Morais, à Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Juríd ica , 
ao MUSA, às associações femin inas, enfim, a todas as organizações 
não governamentais e a todas as outras entidades que estiveram 
conosco . Quero, ainda , de forma muito especial , agradecer a todas 
essas entidades na pessoa de minha querida amiga Márcia lnácia , 
que é hoje uma grande lutadora pela questão da mulher. Agradeço, 
Márcia , as flores que me trouxe. Muito obrigada . 

~----------------------------------------~ 
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Finalizando, agradeço ao Sr. Secretário da Segurança 

Pública, Dr. Mauro Ribeiro Lopes : ao Dr. Márcio Barroso Domingos 
nosso Secretário Adjunto ; a todo o Conselho Superior de Polí cia e ao 
Dr. Jaci de Abreu, Chefe do Departamento de Invest igações por todo 
o apoio que têm dado à Delegacia de Mulheres . Agradecemos muito. 
porque sabemos da importância dessa unidade poli ci al Inúmeras 
vezes discutimos com o Secretá rio da Segurança Públ ica a 
importância da ampliação desse trabalho , e ele sempre atendeu às 
reivindicações da Delegacia de Mulheres , sempre deu à Delegacia o 
apoio e os recursos humanos necessários para desenvolvermos o 
nosso trabalho . 

Sr. Secretário , em nome das mulheres de Minas Gerais , 
quero dizer-lhe da nossa alegria e registrar o nosso voto de louvor, 
quando neste ano , no mês de março, em que comemoramos o mês 
da mulher, V Exa. inaugurou duas Delegacias de Mulheres: em 
Araguari e Vespasiano. A V. Exa ., o nosso eterno agradecimento e a 
certeza de que estamos juntos, como uma grande família , trabalhando 
pelas famílias envolvidas na problemática da violência Sabemos que 
mudamos a cultura , orientamos, conscientizamos , estamos nas 
escolas, nos mais diversos segmentos rel igiosos, nas faculdades , 
enfim , estamos discutindo a violência . Radiografamos , desnudamos 
essa violência . Mostramos que precisava e precisa ser combatida . 
Belo Horizonte tem cumprido o seu papel. Temos, nesses 15 anos, a 
sensação do dever cumprido, embora tenhamos consciência de que 
muito ainda precisa ser feito . Muito obrigada. 

Palavras da Sra . Olívia de Fátima Braga Melo 
Exma . Deputada Maria José Haueisen ; Exmo. Dr. Mauro 

Lopes ; Exmo. Sr. Márcio Barroso Dorningues; Exma. e nobre 
Deputada Elaine Matozinhos; Exmo. Sr. José Rezende de Andrade ; 
limo. Sr. Jacy de Abreu ; demais mem:xos da Mesa ; lima. Ora . Noemi 
Barros Guimarães Bernardes ; autoridades presentes , colegas da 
Pol ícia Civil e demais convidados , é impossível descrever com meras 
pa lavras o que sinto neste momento. A satisfação de estar na 
titularidade da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher, 
neste momento em que completa 15 anos, é transbordante . 

Estive trabalhando na Delegacia de 1992 a 1996, quando 
a Ora. Ela ine Matozinhos era a titular. Ela permanpre1 1 no cargo por 
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longo tempo até ingressar-se na carreira política. Em fevereiro de 
1999, a convite da Ora . Noemi , Chefe da Divisão de Polícia 
Especializada da Mulher e do Idoso, assumi a titularidade com muito 
orgulho e honra , pois aprendi a amar a delegacia pelo trabalho policial 
e social desenvolvido ali . 

Venho tentando , com o máximo zelo possível , adotar os 
ensinamentos deixados pela Ora . Elaine , sendo um deles o de 
comandar somente após me colocar no lugar do comandado, 
procurando, assim, não cometer injustiças , sempre disposta a ouvir os 
funcionários , trocando com eles idéias, tomando decisões em 
conjunto . 

Esse amor pela Delegacia ao qual me refiro não é 
experiência só minha , como já citou a Ora . Elaine . Tenho a certeza de 
que muitos servidores que ali estão , no árduo dia-a-dia , também se 
movem por esse sentimento , cuJa gratificação é a visível 
transformação das mulheres que ali entram , transtornadas , 
desesperadas e sem nenhuma expectativa , e saem com a alma 
renovada , cheia de esperanças, que são traduzidas em um semblante 
harmonioso. 

Posso me considerar uma policial de sorte , por ter como 
companheiras de trabalho pessoas tão dedicadas e que têm um 
objetivo comum : o de dar o melhor de si aos que as procuram . Digo 
isso porque reconheço as dificuldades e o esforço de cada um que 
compõe esse maravilhoso time. Time é a forma carinhosa de referir-
me aos servidores da delegacia , que é grande em número, 
competência e amor ao próximo. 

Esse time é composto por policiais de todas as carreiras , 
de todas as classes, por defensores públicos, psicólogos e 
estagiários , membros do AA e do ALANON. Não posso deixar de citar 
os voluntários : Ora. !vete e Dr. Gilberto , ps icóloga e advogado , 
respect ivamente, preciosas vidas que se dedicam por puro amor. 

Certa vez li em um jornal a seguinte frase "A Delegacia de 
Mulheres mudou a história de Belo Horizonte". E de fato mudou. 

Muitas foram as mudanças ocorridas nestes últimos 15 
anos . Transformações houve, com a criação dessa delegacia . 
Perguntam sempre se a violência contra a mulher aumentou , e digo 
sempre que não; o que aumentou foram as denúncias, uma vez que a 
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1 rn~u~lher tem conher.imento da existência de uma delegacia 
especializada , de um local apropriado para atendê-la , promovendo , 
primordialmente, o trabalho de polícia judiciária e também oferecendo 
orientações jurídicas , atendimento psicológico e encontros com o AA e 
o ALANON . E esses serviços que têm sido desenvolvidos revertem 
em apoio necessário à reabilitação das vítimas e de suas famílias , 
completando o traba lho de polícia judiciária 

Não há como colhermos resultados positivos , ao tratarmos 
da violência de gênero, se não pudermos oferecer um suporte a um 
ser :1umano e a sua família que passaram por uma violência física ou 
psicológica , a fim de que esse indivíduo, juntamente com seus 
familiares , possa ser ajudado a se reestruturar e a reencontrar sua 
auto-estima . Essa foi uma lição ensinada pela Ora . Elaine , que 
pudemos verificar ao longo destes 15 anos de sucesso , a qual serviu 
de modelo às demais delegacias especializadas em crimes contra a 
mulher no Brasil , que também adotaram o serviço de apoio . A 
delegacia é hoje , sem dúvida , uma real conquista da sociedade e 
motivo de grande orgulho para a Polícia Civil , tenho a certeza disso. 

Falando em nome de todos os que labutam na Delegacia 
de Mulheres, agradeço a homenagem oferecida por esta egrégia Casa 
e pela Ora . Elaine , mentora deste evento , o que só vem demonstrar o 
reconhecimento pelo nosso trabalho. Só peço a Deus que venha, a 
cada dia , nos ofertar maior paciência e sabedoria e melhores 
condições de dar continuação ao nosso trabalho , sempre em busca do 
aprimoramento. Obrigada . 

Palavras da Sra . Márcia de Cássia Gomes 
Boa tarde. Gostaria, na pessoa da Presidente dos 

trabalhos , minha companheira de pa r, •ri a José Haueisen , e da 
Deputada Estadual Ora Elaine tvlé::llozinhos, minha grande 
companheira de luta , de cumprimentar o restante da Mesa e as 
pessoas que estão aqui presentes. É muito importante pensarmos o 
que significam 15 anos de uma dele;:Jacia especializada em crimes 
contra a mulher, a segunda no País . 

Gostaria de justificar a ausência do Prefeito Célio de 
Castro, que, por compromissos assumidos anteriormente , passou-me 
a responsabi lidade honrosa , que assim sign ifica para mim , de estar 
presente nesta reunião especial em homenagem à delegacia 
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Pensar o que representam estes 15 anos é também 
falar um pouco sobre a minha história e a de várias pessoas que estão 
aqui presentes , que, juntas, enquanto militantes ativistas dos 
movimentos de mulheres e feministas , lutamos para que isso 
ocorresse. Desde as décadas de 70 e 80 , vimos várias mulheres 
terem suas vidas ceifadas em nome da legítima defesa da honra . E, 
nas pautas de reivindicações que entregávamos ao Secretário da 
Segurança Pública , uma das primeiras reivindicações era a criação da 
Delegacia Especializada para Mulheres , ou seja , a Delegacia de 
Mulheres , que, em 1985, vimos surgir. E não apenas a vimos nascer, 
como também crescer. 

Hoje , temos uma responsabilidade muito grande, como 
bem disse a Deputada Ela ine Matozinhos: temos em Belo Horizonte 
um compromisso com o trabalho das mulheres. 

A década de 80 fo i importante. Lutamos para que as 
nossas reivindicações fossem atendidas e hoje estamos colhendo os 
nossos frutos. 

Em 1995 a criação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher surgiu após um trabalho brilhante que o Movimento 
Organizado de Mulheres e algumas ONGs fizeram juntamente com o 
Executivo Municipal , criando a Comissão Paritária de Mulheres, que 
teve o papel de desvelar a situação de violência que a mulher belo-
horizontina vivia . 

Através do Conselho Municipal , várias parcerias foram 
feitas para a criação e a implementação de outras políticas. 

O Bem-Vindas , Centro de Apoio à Mulher, que atende e 
presta serviços de orientação jurídica , psicológ ica e emocional está 
completando quatro anos e é fruto de um trabalho de anos , o qual , 
sabemos, as instituições públicas têm de cumprir. 

Outro serviço público de grande importância , do qual tenho 
a honra de fala r por ter s1do a primeira coordenadora , é a Casa Abrigo 
Sempre Viva Uma casa tão sonhada , para atender e acolher 
mulheres vítim as de violência . E muitos sabem, principalmente 
profiss ionais de delegacias , ccmo é caro manter o sigilo dessa casa e 
quanto nos é importante que (~sse abrigo seja um espelho para que 
outros municípios de Minas Gerais tenham essa proposta como uma 
reivind icação não só de acolher, mas de prestar um bom serviço , com 
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qualidade, no trabalho com mulheres e crianças ali acolhidas 
temporariamente. 

É importante que pensemos que a situação de violência 
doméstica não é uma situação do acaso. Não é um surto. Nós, que 
trabalhamos e defendemos as mulheres em vários segmentos da 
sociedade , sabemos que por décadas Belo Horizonte assiste a 
inúmeros assassinatos de mulheres . Estamos vivendo mais um 
momento , e teremos de juntar nossas forças para que esses 
assassinos e agressores de mulheres, que ainda se encontram às 
escuras , apareçam. Não vamos aceitar que nenhuma mulher sofra 
qualquer violência e que tenhamos nossas vidas ceifadas. 

Por último gostaria de falar de um trabalho que estamos 
desenvolvendo como um serviço público, o qual comemora um ano 
neste novembro, a Coordenadoria Municipal dos Dire1tos da Mulher, 
tão sonhada e desejada por nós do Movimento de Mulheres. Foi 
criada com o objetivo de executar e coordenar as políticas públicas. 

Por isso , vim a este microfone não só para parabenizar 
todos os profissionais que estão nas 0 ., 1-::gacias de Mulheres, mas 
todas as institu ições que tentam bravamente trabalhar para erradicar, 
de vez, a violência contra a mulher. 

Trabalhar pelo direito das mulheres e pelos direitos 
humanos é o nosso maior desafio. Muito obrigado . 

Palavras do Secretário Mauro Lopes 
Exma. Sra . Deputada Maria José Haueisen, representando 

neste ato o Presidente desta Casa; Exmo. Dr. José Rezende, 
Deputado, meu colega , honrado Delegado-Geral de Polícia , sentimo-
nos orgulhosos em tê-lo como ex-Secretário da Segurança Pública , 
pois seu valor já foi reconhecido em outras fronteiras , quando 
desenvolveu a Secretaria da Segurança Pública do nosso vizinho 
Estado do Espírito Santo ; lima . Ora . Noemi Barros Guimarães 
Bernardes, Chefe da Divisão de Polícia Especializada da Mulher e do 
Idoso; Exmo Dr. Márcio Barroso Domingues , nosso Secretário Adjunto 
da Segurança Pública ; Capitã Nilma Froes , representando aqui o 
Comandante da PMMG; 1a-Ten. Maria Elaine , representando o Cel. 
Silva Lobo , Comandante do CIAAR; Sra. Vereadora Jô Morais , 
representando aqui a Câmara Municipal de Belo Horizonte; lima. Ora . 
Olív ia de Fátima Braga de Melo , Delegada Titular da Delegacia 
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Especializada de Crime contra a Mulher; Márcia de Cássia Gomes, 
Coordenadora da Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher, 
representando o Prefeito de Belo Horizonte ; limo. Dr. Jacy de Abreu , 
Chefe do Departamento de Investigações de Minas Gerais, 
fina lmente, queremos fazer uma saudação especial a esta grande 
Deputada , companheira , Elaine Matozinhos, autora da preposição que 
deu origem a esta solenidade . Todos nos orgulhamos dela . Tenho a 
certeza de que todas as demais policiais femininas , Delegadas e 
demais policiais , espelham-se em seu exemplo; lima Vereadora do 
Centro de Atendimento à Mulher; senhoras policiais militares e da 
Polícia Civil que se encontram no Plenário ; Srs. Delegados do 
Conselho Superior de Polícia da Secretaria da Segurança Pública do 
Estado de Minas Gerais ; senhores policiais, Delegados , Detetives , 
Escrivães , Peritos, Carcereiros , demais servidores da Secretaria da 
Segurança Pública ; quero especialmente saudar esse Deputado 
amigo , médico, companheiro , que está aqui no Plenário honrando-nos 
com sua presença . Estou me referindo ao Deputado Doutor Viana , 
meu amigo, Deputado que representa a nossa região de Curvelo e 
muito bem representa Minas Gerais aqui nesta Casa ; senhores 
convidados ; senhores da imprensa que estão dando apoio a esta 
solenidade tão importante , falar sobre a Secretaria Especializada de 
Crimes contra a Mulher é falar sobre uma das mais evidentes, 
significativas e poderosas formas do exercício da cidadania , é falar 
sobre uma das mais eloqüentes e indiscutíveis manifestações da 
ascensão da mulher, ascensão essa que teve como cenário , depois 
de lutas , movimentos e eventos de todo tipo , no Brasil e no mundo, o 
século cujos últimos dias estamos vivendo . São 15 anos em que essa 
unidade operacional , integrante da estrutura orgânica do 
Departamento de Investigações da Pol ícia Civil da Secretaria da 
Segurança Pública de Minas Gerais, acompanhando a evolução da 
problemática feminina , como disse, no Brasil e no mundo, mostrou o 
seu valor, a sua força e seu destino vitorioso de instrumento 
habilíssimo à disposição daquelas que, antes, muitas vezes por falta 
de uma delegacia que especificamente pudesse ampará-las e lhes dar 
cobertura em termos de polícia judiciária , eram e continuavam sendo 
vítimas de agressões de toda ordem, agressões cujos autores , quase 
sempre, contrariamente ao que ocorre hoje, ficavam impunes. 
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A Delegacia de Mulheres, como, mais resumidamente , 
costuma ser chamada no dia-a-dia . seja pelos policiais que nela 
militam , seJa no seio da própria comunidade a que serve . é motivo de 
orgulho para a nossa Polícia Civil . Sim . de orgulho porque em 
verdade , trata -se de Delegacia que tem sido objeto . aliás . tantas e 
tantas vezes, de modelo para outras unidades da Federação 
brasileira . 

Quero ressaltar. como disse a Ora Ela ine , que cr iamos 
mais duas Delegacias Especializadas em Crimes Contra a Mulher, e 
já estamos trabalhando para que possamos , em cada reg1onal da 
Secretaria da Segurança Pública , ter uma Delegacia Especializada em 
Crimes Contra a Mulher no Estado 

Por outro lado, falar na Delegacia de Mulheres sem falar 
numa pessoa que se encontra presente - e aqui se encontra porque 
como legítima representante do povo mineiro, pertence ao 
qualificadíssimo corpo de legisladores que compõem essa Casa -. 
seria, no mínimo, faltar- e como faltar' - com a justiça , com o mérito , 
com o valor de uma pessoa lutadora , trabalhadora e vitoriosa , 
responsável direta , sem dúvida, pela dimensão positiva alcançada 
pela unidade a qual hoje homenageamos pelo 15° aniversário 

Refiro-me, obviamente . à Ora. Elaine Matozinhos Ribeiro 
Gonçalves , Deputada Elaine Matozinhos, que, depois de ter 
demonstrado a excelência de seu trabalho como profissional de 
Polícia, tendo conseguido . por merecimento , galgar ao mais alto cargo 
da hierarquia da Polícia Civil mineira , que é o cargo de Delegado-
Geral de Polí cia , agora milita , com o costumeiro brilhantismo, nesta 
Assembléia Legislativa , onde vem desenvolvendo notabilíssimo 
trabalho , de que Minas Gerais toda tem tomado conhecimento 

Que a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes 
contra a Mulher, que, nestes 15 anos, firmou-se junto à população, 
pelo trabalho que desenvolve, por todos reconhecido , continue a 
ocupar a posição de destaque que ocupa , merecidíssima posição ' 

Para o titular da Pasta da Segurança Pública é motivo de 
singular satisfação estar participando desta solenidade comemorativa . 

A todos os pol iciais civis e aos demais funcionários que 
prestam serviços na Delegacia de Mulheres, meus parabéns e meus 
cum primentos pelo trabalho de altíssima qualidade que têm realizado 
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À Delegacia de Mulheres, muitos anos de vida' 
Finalmente , na condição de Secretário da Segurança 

Pública , farei tudo o que puder, na minha gestão , para valorizar a 
mulher, principalmente a mulher policial. Pela primeira vez na história 
da Polícia Civil , no mais alto cargo de Conselho da Polícia , temos lá 
essa valorosa mulher, lvete Braúna . que é do Conselho Superior de 
Polícia Isso é apenas o começo , porque queremos que em todos os 
escalões da Polícia Civil tenha sempre , como titular, uma mulher, para 
que possa , junto aos homens competentes e experientes , fazer o 
melhor para o povo de Minas Gerais. 

Declamação de Poesia 
A Sra . Presidente - A Presidência convida os presentes a 

ouvir uma poesia que será declamada por Sueli Constância 
A Sra . Sueli Constância - Fico grata a Deus por saber que 

Ele tem permanecido fiel a todas nós. Prova é que Ele tem levantado 
mulheres como a Deputada Elaine Matozinhos, a Ora . Noemi e tantas 
outras para lutar pela causa da mulher. Deus tem permanecido fiel a 
nós É exatamente esta mensagem que trago através desta poesia de 
Mirtes Matias "Ele me ama. E isso me basta . 

Justamente quando as preocupações aumentam e as 
interrogações se focam , tantas e tão insistentes , será que, será que, 
será que, num crescendo que culmina em lágrimas de desespero a 
mão tão poderosa quanto terna pousa-me sobre a cabeça ' 

Por que essa preocupação com filhos , pais , família , 
trabalho , amanhã e futuro? Coloca no coração uma verdade eterna . 
Eu amo os teus filhos e a tua família mais do que tu mesma és capaz 
de fazer ou imaginar. Tudo, todos são propriedades minha. Ou leva-te 
o orgulho , ao ponto de te julgares dona, autora autônoma de alguma 
coisa? 

Mesmo teu trabalho , se a obra é minha, se o Reino me 
pertence , que importa a ti a aprovação dos homens ou a apreciação 
do mundo? Há um tempo determinado para a entrega da tarefa . 
Ótimo. sou o Senhor do tempo, que representa dias , meses, horas em 
face de minha eternidade . Tenho eu falhado alguma vez? Não te 
chegou sempre a resposta , a solução no último instante? E nunca te 
passou pela mente ser esta uma forma de instrução, uma parte do 
plano para que chegues aonde eu desejo? 
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Finalmente , grava na mente e no coração a verdade 

que nem mesmo a minha onipotência pode mudar. Eu te amo mais do 
que teus filhos , teu marido , teu pai , tua mãe, teus irmãos, teus amigos , 
mais do que tudo e todos . Eu te amo. 

Quando afirmei que não fostes vós que me escolhestes, 
pelo contrário , eu vos escolhi , tu estavas lá incluida na escolha . A 
iniciativa foi minha Eu te amei primeiro. Por isso, mesmo quando 
erras, quando falhas , quando foges de mim, eu te amo e velo por ti . 

Grava isto sempre e lembra-te disto sempre a todo o 
instante , principalmente quando a solidão for maior. 

Quando o desânimo, a fadiga te ameaçarem, até mesmo 
quando eu te parecer distante e ausente, lembra-te , teu nome está em 
minha mão. E, apesar dos pesares , não posso voltar atrás a uma 
decisão tomada , uma promessa feita. Eu te escolhi . Sou teu Deus , teu 
amigo , teu irmão. Eu te amo". 

Entrega de Placas 
A Sra . Presidente - A Presidência tem a honra de entregar 

à Ora. Olívia de Fátima Braga Melo , Delegada responsável pela 
Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, placa alusiva a 
esta homenagem , com os seguintes dizeres: "À Delegacia 
Especializada de Crimes contra a Mulher - iniciativa que se consolida 
vitoriosamente após 15 anos de atividades -, a Assembléia Legislativa 
do Estado de M1nas Gerais manifesta o reconhecimento da sociedade 
mineira pelos relevantes serviços prestados . Belo Horizonte, 21 de 
novembro de 2000. Deputado Anderson Adauto , Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais". Convidamos a 
Deputada Elaine Matozinhos para estar aqui , conosco, na entrega 
dest8 placa. 

- Procede-se à entrega da placa . 
A Sra . Presidente - A Presidência convida a Deputada 

Elaine Matozinhos a prestar sua homenagem, entregando placas 
alusivas a esta homenagem ao Dr. José Rezende de Andrade. ex-
Secretário de Estado da Segurança Pública , que receberá a 
homenagem em seu nome e em nome dos Ors. Hélio Garcia , ex-
Governador do Estado , e Evandro de Pádua Abreu , ex-Secretário de 
Estado da Fazenda , e ao Dr. Mauro Lopes, Secretário de Estado da 
Segurança Pública. 
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- Procede-se à entrega das placas. 
A Sra . Presidente - Esta Presidência agradece a honrosa 

presença das autoridades e dos demais convidados 
ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de 

novembro de dois mil , comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Paulo , Elaine Matozinhos, Geraldo Rezende , Bené 
Guedes e Dalmo Ribeiro Silva , membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental , o Presidente , Deputado João Paulo, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Geraldo Rezende , dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente, Deputado João Paulo informa que 
se encontra em poder da Presidência , e à disposição dos Deputados 
ofício do Sr. Itamar dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de 
Ubá, solicitando sejam tomadas providências com vistas a se cobrar 
da COPASA-MG o fornecimento de comprovante da quantidade de 
água consumida pelos cidadãos. A Presidência determina à 
assessoria da Comissão que tome as medidas cabíveis para 
atendimento a tal pedido. Após, o Presidente comunica que em 
23/11 /2000 foi a Deputada Elaine Matozinhos designada relatora , em 
2° turno, do Projeto de Lei n° 838/2000. Ato contínuo , o Presidente 
esclarece que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e realizar audiência pública para discutir a prestação do serviço 
conhecido por "telessexo", no Estado de Minas Gerais. Passa-se à 
discussão e à votação de parecer sobre proposição sujeita à 
apreciação do Plenário da Assembléia . Com a palavra , o Deputado 
Geraldo Rezende emite parecer para o 1 o turno do Projeto de Lei n° 
1.191 /2000, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria , com 
a Emenda n° 1. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Na seqüência dos trabalhos, o Presidente convida a tomar 
assento à mesa os Srs . Vicente de Paula Lima, advogado , e Maria 
das Graças de Almeida, gerente comercial , representantes da 
Diretoria de Mercado Clientes Consumidores da TELEMAR-MG; Lúcia 
Regina Campista Peçanha, Advogada da Divisão de Contencioso 
Cível e Consumidor, e Glória Fontes , Técnica em Telefon ia 
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Internacional , representantes da Gerência de Normas Contábeis e 
Tributárias da EMBRA TEL -, e Rosana Aparecida de Oliveira Silva . 
representando a Gerência Regional do Escritório Regional em Mina,; 
Gerais da Agência Nacional de Telecomunicações- ANATEL Após , o 
Presidente passa a palavra à Deputada Elaine Matozinhos, que 
explica o objetivo da reunião. Em seguida , os convidados fazem as 
suas exposições e respondem às perguntas formuladas pelos 
Deputados João Paulo , Geraldo Rezende e Elaine Matozinhos, 
conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado João Paulo 
passa a Presidência ao Deputado Geraldo Rezende para que este dê 
prosseguimento dos trabalhos . Cumprida a finalidade da reunião , a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária , determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2000. 
Geraldo Rezende, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené 

Guedes. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.202/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto em 
epígrafe visa estabelecer que o preço da passagem do transporte 
intermunicipal cobrada do passageiro que viaje em pé seJa inferior ao 
valor da passagem dos demais usuários. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 15/9/2000, o 
projeto foi preliminarmente distribuído a esta Comissão para ser 
submetido a exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno 

Fundamentação 
O projeto em exame objetiva incluir no ordenamento 

jurídico estadual norma determinando que o preço da passagem do 
usuário do transporte intermunicipal que viajar em pé será de, no 
máximo, 50% do preço da passagem do que viajar sentado. 

Em que pese à iniciativa d~ r1nhrP Deputada, a matéria 
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deve ser avaliada com cautela. Isso porque o transporte de 
passageiros em pé no sistema rodoviário intermunicipal deve ocorrer 
somente em situações excepcionais , atendendo exclusivamente a 
eventual necessidade do usuário. 

O desconto de 50% na tarifa , contrariamente ao 
pretendido , incentivará o passageiro a viajar em pé , impedirá a criação 
de novos horários, em razão da ausência de demanda, e gerará 
desigualdade tarifária entre usuários de uma mesma categoria de 
serviço , além de causar o agravamento dos custos operacionais 
diretos , como combustível , lubrificantes , rodagem , peças , devido ao 
maior peso que deverá ser suportado pelo veículo. 

O transporte coletivo intermunicipal no Estado de Minas 
Gerais, nos termos do art. 1 O, inciso IX, da Constituição Estadual , 
constitui serviço público , prestado pela iniciativa privada mediante 
concessão do poder público, e, conseqüentemente, deve ser voltado 
para o interesse do usuário. 

Vale ressaltar que, no sistema mineiro, há diferenciação 
quanto à categoria do serviço, que pode ser convencional , executivo 
ou master. Nos dois últimos, não se admite transporte de passageiro 
em pé, e a tarifa é superior à do serviço convencional. Isso significa 
que o usuário que viaja em pé é automaticamente beneficiado pelo 
preço inferior da passagem. 

É por tais motivos que propomos o Substitutivo n° 1, 
visando adequar a iniciativa às peculiaridades do transporte coletivo 
rodoviário intermunicipal , para que o usuário não seja impedido de 
visitar os familiares em épocas festivas ou fique abandonado em 
rodovias . 

A premissa do substitutivo é a admissão do transporte de 
passageiros em pé somente em circunstâncias excepcionais , tais 
como períodos de demanda atípica (Natal , Ano Novo), trechos de até 
1 OOkm e prestação de socorro , não podendo ser ultrapassado o limite 
de 25% da capacidade nominal do veículo para não comprometer a 
segurança 

Todas as hipóteses correspondem a necessidades 
imediatas , ou melhor, inadiáveis dos usuários, na medida em que o 
Decreto n° 32 .656 , de 14/3/91 , que contém o Regulamento de 
Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal , determina, no art . 17, § 
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2°, a venda antecipada de passagens r. ; prazo mínimo de dez dias 
antes da viagem, além de o art. 44 autorizar a realização de viagens 
de reforço , implicando na disponibilização de horários extras e mais 
lugares. 

O § 5° prevê situações que não se enquadram nas 
hipóteses acima citadas , nas quais se justifica o desconto na tarifa , 
visando forçar a adequação do quadro de horários de determinadas 
linhas e compensar o maior sacrifício imposto ao usuário pela 
distância superior a 1 OOkm. 

Conclusão 
Pelo exposto , concluímos 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado 

SUBSTITUTIVO N° 1 

pela juridicidade, 
Lei n° 1.202/2000 na 

Acrescenta dispositivo à Lei no 13.655 , de 14 de julho de 
2000 , que estabelece direitos e obrigações do usuário do transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1°- O art. 3° da Lei n° 13.655 , de 14 de julho de 2000, 
fica acrescido dos seguintes §§ 4° e 5° 

"Art 3°- .. ...... ... . 
§ 4° - O transporte de passageiro em pé será admitido , até 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da lotação nominal do 
veículo, nas seguintes hipóteses 

I - períodos de demanda atípica e excessiva de transporte , 
desde que soli citada autorização pelo delegatário ou por sua entidade 
de classe; 

li - trechos de viagem de , no máximo, 1 OOkm (cem 
quilômetros), contados a partir de cada ponto extremo , em ocasiões 
de demanda normal de transporte ; 

111- prestação de socorro ; 
IV - motivo relevante ou causa superveniente que justifique 

o excesso. 
§ 5° - O passageiro poderá ser transportado em pé, 

respeitado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da lotação nominal 
do ve ículo, em circunstâncias não previstas no§ 4°, desde que 
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I - o valor da passagem não exceda a metade do 

cobrado de quem estiver sentado; 
11 - a passagem seja emitida no terminal rodoviário após 

terem sido vendidas todas as poltronas e não haja possibilidade de 
atender o usuário em outro horário no prazo de noventa minutos 

Art. 4 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art . 5° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Ermano Batista , Presidente - Bené Guedes, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau . 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 838/2000 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

A proposição em apreço , do Deputado João Paulo , dispõe 
sobre o atendimento de clientes nos estabelecimentos bancários e dá 
outras providências. 

Aprovado no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, vem o 
projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno. 

A redação do vencido, em anexo , passa a ser parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
Ao disciplinar, mediante lei , o atendimento aos usuanos 

dos serviços bancários , a proposição em apreço vai ao encontro dos 
interesses dos consumidores do Estado de Minas Gerais. 

Os desgastes e contratempos impostos aos clientes das 
instituições financeiras alcançaram limites intoleráveis e, por certo , 
motivaram o autor da proposta a deflagrar o processo legislativo , 
objetivando dar um basta a essa situação que afronta sobremaneira 
os consumidores mineiros. 

O projeto , com as alterações que recebeu , estabelece 
prazo para que o Poder Executivo regulamente a lei , instituindo os 
parâmetros necessários à sua eficácia , e obriga os estabelecimentos 
de crédito a instalar, também, para sua cl ientela , banheiros e 
bebedouros. Essa iniciativa , por certo , irá proporcionar maior conforto 
para todos aqueles que freqüentam as agências bancárias em busca 
de produtos e serviços ou mesmo para perceber proventos de 
aposentadoria ou pensão . 
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I Conclusão 
Pelas razões aduzidas , somos pela aprovação do Projeto 

!I de Le i n° 838/2000 na forma do vencid0 no 1 o turno. 
Sala das Comissões , 5 de l ~zembro de 2000. 
Geraldo Rezende , PresidentE: - Elaine Matozinhos , relatora 

- Bené Guedes. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 838/2000 

Dispõe sobre o atendimento de clientes nos 
estabelecimentos bancários e dá outras providências 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta 

Art . 1 o - Os estabelecimentos bancários ficam obrigados a 
atender cada cliente no prazo de quinze minutos contados a partir do 
momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento 

§ 1° - Considera-se cliente toda pessoa que, no âmbito da 
agên cia bancária ou posto de atendimento , utilizar-se do caixa e dos 
equipamentos de auto-atendimento. 

§ 2° - Considera-se fila de atendimento aquela que conduz 
o cli ente aos caixas e equipamentos de auto-atendimento 

§ 3° - Considera-se tempo de espera aquele computado 
desde a entrada do cliente na fila até o início do efetivo atendimento. 

Art . 2° - Para o cumprimento do disposto no art . 1°, as 
agências e os postos de atendimento dos estabelecimentos bancários 
deverão entregar senha de atendimento aos clientes, na qual constem 
o número de ordem de chegada do cliente , a data e a hora exata de 
sua entrada no Rstabelecimento. 

Art. 3° - Não será considerada infração à lei a não-
observância do tempo de espera quando esta ocorrer em razão de 
problemas na transmissão de dados, na telefonia , por falta de energia 
elétrica ou por greve de funcionários . 

Art . 4° - Cabe aos estabelecimentos bancários implantar, 
no prazo máximo de noventa dias, os procedimentos necessários para 
o cumprimento do disposto no art . 1° 

Art . 5° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o 
estabelecimento infrator à aplicação das seguintes penal idades 

I -advertência escrita ; 
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11 - multa de 5.000 UFIRs (cinco mil Unidades Fiscais 
de Referência) em caso de reincidência . 

Art . 6° - Ficam os estabelecimentos bancários obrigados a 
instalar banheiros e bebedouros para atendimento aos clientes . 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de noventa dias contados da data de sua publicação 

Art . 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . go - Revogam-se as disposições em contrário . 

o 
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Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis- Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila . 
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Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) -A lista de 

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

1 a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Gil Pereira , 2°-Secretário , procede à leitura 

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

- O Deputado Marcelo Gonçalves , 1 °-Secretário "ad hoc", 
lê a seguinte correspondência : 

"MENSAGEM N° 153/2000* 
Belo Horizonte, 1° de dezembro de 2000. 
Senhor Presidente , 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa 

Excelência que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, 
inciso VIII , combinado com o artigo 70 , inciso 11 , da Constituição do 
Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei n° 14.607, que dispõe 
sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou 
entidade sob o controle direto ou indireto do Estado. 

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

Ao ensejo , renovo a Vossa Excelência as expressões de 
meu elevado apreço e distinta consideração . 

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

I 
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Razões do Veto 

Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.607 , que dispõe 
sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou 
entidade sob o controle direto ou indireto do Estado, vejo-me 
compelido a opor-lhe veto parcial 

O art. 4°, ao determinar a aplicação de no mínimo 25% 
(vinte e cinco por cento) do total dos recursos de propaganda e 
publicidade em empresa de comunicação do interior, sem especificar 
se se trata da veiculação ou do agenciamento. pode comprometer a 
execução orçamentária programada. 

A iniciativa parlamentar, em seu art . 5°, § 1°, contraria o 
art. 51 do Estatuto da Licitação, Lei Federal n° 8.666 , de 21 de junho 
de 1993, ao impor a obrigatoriedade da participação de pessoas 
estranhas ao serviço público na comissão de licitação para 
contratação da publicidade , o que é permitido somente em licitação 
sob a modalidade de concurso. 

Esses , os motivos que me conduzem a opor veto aos arts . 
4° e §§ 1°, 2° e 3° do art. 5° da Proposição de Lei n° 14.607, que 
devolvo à egrégia Assembléia Legislativa , para reexame . 

de 2000. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1° de dezembro 

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais . 
-À Comissão Especial 
* - Publicado de acordo com o texto orig inal 

"MENSAGEM N° 154/2000* 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa 

Excelência que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90 , 
inciso VIII , combinado com o artigo 70 , inciso 11 , da Constituição do 
Estado, opus veto total à Proposição de Lei n° 14.605 , que dispõe 
sobre o Programa Permanente de Renda Mínima para a família que 
se responsabilizar pela guarda de criança ou adolescente 
abandonados . 

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

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de 
meu elevado apreço e distinta consideração. 
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Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 

Razões do Veto 
Ao examinar a Proposição de Lei n° 14 605 , que dispõe 

sobre o Programa Permanente de Renda Mínima para a família que 
se responsabilizar pela guarda de criança ou adolescente 
abandonados , vejo-me compelido a negar-lhe sanção , embora 
reconheça o elevado propósito da iniciativa parlamentar. 

O Programa destina à família que se responsabilizar pela 
guarda de criança ou adolescente abandonados , assim considerados 
os carentes de vínculo familiar , uma renda mensal não inferior a um 
salário mínimo, fixada pelo Poder Executivo , e sua implantação dar-
se-á de forma gradativa , segundo a disponibilidade de recursos . 

Cabe considerar, no entanto, que a proposição desatende 
a regra constitucional sobre iniciativa , aplicável ao caso. É que a 
elaboração e a execução de programa de governo são atividades 
eminentemente administrativas, de competência do Poder Executivo , 
e que não demandam previsão legal 

Nesse sentido é o entendimento adotado pela Suprema 
Corte ao julgar a Questão de Ordem na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 224-4 , do Rio de Janeiro (ADIQO 224-4/RJ ), 
relatada pelo Ministro Paulo Brossard, quando assentado que devem 
ser submetidos pelo Poder Executivo ao Legislativo apenas os 
programas previstos na Constituição, bem como os que impliquem 
investimentos ou despesas para o ente da Federação, 
necessariamente inseridos no seu orçamento (Constituição Federal , 
arts. 48, IV, 165, §§ 1° e 4°, 167, I e§ 1°; Constituição Estadual , arts. 
154 e parágrafo único e 161 , I e§ 1°) 

A proposta legislativa , de outra face , cria despesa para o 
erário sem a correspondente fonte de custeio , contrariando , ass im, o 
art 161 , inciso 11 , da Constituição do Estado. 

Cabe considerar, finalmente , que a instituição de programa 
isolado, desvinculado de uma política global de assistência à criança e 
ao adolescente , tem-se revelado prática de custo elevado sem o 
desejável retorno em benefícios sociais , o que desatende ao interesse 
público . 

Esses, os motivos de ordem constitucional e de interesse 
público que me conduzem a opor veto tota l à Proposição de Lei n° 
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14.605 , que devolvo à Egrégia Assembléia Legislativa , para 
reexame 

2000. 
Palácio da Liberdade , Belo Horizonte, 30 de novembro de 

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais '' 
-À Comissão Especial 
* - Publicado de acordo com o texto original 

"MENSAGEM N° 155/2000* 
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2000. 
Senhor Presidente , 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa 

Excelência que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, 
inciso VIII , combinado com o artigo 70 , inciso 11 , da Constituição do 
Estado, opus veto total à Proposição de Lei Complementar n° 61 , que 
acrescenta parágrafo ao artigo 152 da Lei n° 869, de 5 de julho de 
1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado de Minas Gerais . 

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

Ao ensejo , renovo a Vossa Excelência as expressões de 
meu elevado apreço e distinta consideração. 

Itamar Franco , Governador do Estado de Minas Gerais. 
Razões do \'2to 

Recebo , para sanção , a Proposição de Lei Complementar 
n° 61 , que acrescenta parágrafo único ao art . 152 da Lei n° 869, de 5 
de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. 

A proposição em exame, 4ue resulta de iniciativa 
parlamentar, tem por objetivo assegurar ao servidor público civil do 
Estado o pagamento , a título de indenização, do valor correspondente 
às fér ias regulamentares adquiridas e não gozadas , incluindo o terço 
constitucional , nos casos de exoneração a pedido ou de ofício ; licença 
para tratar de interesse particular; colocação à disposição, sem ônus 
para o órgão de origem , e demissão. 

Ao conceder indenização ao servidor público civil do 
Estado , nas hipóteses que enumera, a proposição está , na verdade, 
dispondo sobre os direitos e deveres desse servidor, introduzindo 
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regra própria do regime jurídico único dos servidores públicos , 
matéria que é reservada ao Governador do Estado. 

Com efeito, a Constituição do Estado, em seu art. 66, 111, 
"c", conceitua como matéria de iniciativa privativa do Governador do 
Estado "o regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da 
administração direta , autárquica e fundacional ," caso em que só o 
Chefe do Poder Executivo tem competência para iniciar o processo 
legislativo , nos termos ainda da Constituição do Estado (art . 90 , V) 

A propósito e em reforço do aqui exposto quanto à 
iniciativa reservada, cabe lembrar o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal , colhido no julgamento da ADIN n° 248-RJ , segundo 
o qual "a iniciativa reservada das leis que versam o regime jurídico 
dos servidores revela-se , enquanto prerrogativa conferida pela Carta 
Política ao Chefe do Poder Executivo, projeção do princípio da 
separação dos Poderes." 

A iniciativa reservada, proclamada no texto constitucional 
e em julgado da Suprema Corte do País, é igualmente considerada no 
parecer de 1 o turno da Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembléia Legislativa, ao reconhecer que a indenização de que trata 
a proposição constitui matéria de direitos e deveres do servidor, 
própria de regime jurídico único dos servidores públicos , caso em que 
o processo legislativo só pode ser inaugurado por meio de projeto de 
iniciativa do Governador do Estado. 

Com essas razões e em resguardo da reserva 
constitucional sobre iniciativa para apresentação de projeto sobre 
direitos e deveres do servidor, oponho veto total à Proposição de Lei 
Complementar n° 61 , que devolvo à Assembléia Legislativa , para 
reexame. 

Palácio da Liberdade , em Belo Horizonte, aos 30 de 
novembro de 2000. 

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

"MENSAGEM N° 156/2000* 
Senhor Presidente , 
Cumpre-me levar ao conhecimento de V Exa. que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90 , inciso VIII , combinado com o 

~------------------------------------------------------~ 
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artigo 70, inciso 11 , da Constituição do Estado, opus veto parcial à 
Proposição de Lei n° 14.634, que 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 dá outras providências 

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

Atenciosamente , 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de 

Minas Gerais. 
Razões do Veto 

Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.634, que 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 dá outras providências , vejo-me no dever 
de negar sanção ao seu § 1° do artigo 9°, por razões de ordem 
constitucional e de interesse público. 

A fi xação da remuneração dos ocupantes do cargo de 
Procurador da Fazenda Estadual , tal como preconizada pela reforma 
administrativa introduzida no texto da Constituição Federal pela 
Emenda n° 19, de 6 de fevere iro de 1998, ainda depende da fixação 
do teto geral e obrigatório , a que se refere o art . 37 , XI 

Assim , diante da omissão do legislador federal , permanece 
em pleno vigor e eficaz a disposição contida no art . 76 da Lei 
Complementar n° 35, de 29 de dezembro de 1994, no que assegura 
aos Procuradores da Fazenda Estadual a percepção dos honorários 
de sucumbência e pela execução judicial da dívida ativa , que, nessas 
ci rcunstâncias , constituem desembolso exclusivo do devedor e da 
parte sucumbente no processo judicial , não integrando, por 
consegui nte, a remuneração dos Procuradores 

Por outro lado, em face da estrutura escalonada do nosso 
ordenamento jurídico, uma proposição de lei ordinária não pode versar 
sobre matéria reservada ao domínio normativo da lei complementar, 
sob pena de incorrer em vício de inconstitucionalidade . 

Não fosse isso bastante, 27 ,5% dos honorários pagos 
pelos devedores da Fazenda são recolhidos para o Tesouro Estadual 
a tí tulo de imposto de renda . 
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Finalmente , em termos de política remuneratória dessa 
parcela dos servidores públicos , a atribuição de parte dos honorários 
aos Procuradores mostra-se extremamente vantajosa para o Tesouro , 
uma vez que, não integrando a remuneração dos beneficiários, não 
geram encargos outros para o Estado, como o pagamento de décimo-
terceiro , de vantagens adicionais ou com os proventos da 
aposentadoria. 

Não obstante , tendo em vista o espírito que animou a 
disposição do artigo 9° do projeto em anál ise (substituição da SELIC 
pela T JLP), estou recomendando que os contribuintes que aderirem 
ao sistema, no prazo de 60 dias , tenham os honorários , se devidos , 
limitados a 5% do crédito tributário exigível. 

Por essas razões , deixo de sancionar o dispositivo 
supramencionado da Proposição de Lei n° 14.634, que faço retornar à 
egrégia Assembléia Legislativa , para reexame . 

Palácio da Liberdade , Belo Horizonte , 29 de novembro de 
2000. 

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

"MENSAGEM N° 157/2000* 
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2000. 
Senhor Presidente , 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa 

Excelência que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, 
inciso VIII , combinado com o artigo 70, inciso 11 , da Constituição do 
Estado, opus veto total à Proposição de Lei n° 14.609, que dispõe 
sobre a impressão do calendário de vacinação infantil nas 
embalagens de le ite dos tipos C e B. 

Para apreci ação dessa egrég ia Assembléia Legislativa, 
encaminho-lhe , em anexo, as razões de veto . 

Ao ensejo . renovo a Vossa Excelência as expressões de 
meu elevado apreço e distinta cons ideração. 

Itamar Franco , Governador do Estado de Minas Gerais . 
Razões do Veto 

Recebo da Assembléia Leg islativa , para exame e 
deliberação que me cabem como Chefe do Poder Executivo , a 
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Proposição de Lei n° 14.609 , que dispõe sobre a impressão do 
calendário de vacinação infantil nas embalagens de leite tipo C e B. 

Não obstante reconheça que a iniciativa é meritória , 
imbuída do louvável intuito de colaborar na prevenção da saúde 
infantil , é de ver que razões de ordem constitucional e de interesse 
público me forçam a negar- lhe sanção. 

Assim é que, atenta ao alcance da medida , houve por bem 
a Secretaria de Estado da Fazenda examinar criteriosamente o seu 
conteúdo , ao termo do qual concluiu pela sua inviabilidade legal , 
lastreada no fato de que a concessão de incentivo fiscal ou outros 
benefícios em matéria de ICMS tem como pressupostos a 
concordância unânime dos Estados da Federação , mediante 
assinatura de convênio. Trata-se de disciplina com sede 
constitucional , inscrita no artigo 150, § 6°, da Constituição Federal , 
complementada pelo disposto no seu artigo 155, § 2°, inciso XII , letra 
"g", que determina sejam as isenções, incentivos e benefícios fiscais 
tratados em lei complementar. Por seu turno, a Lei Complementar n° 
24, de 7 de janeiro de 1975, recepcionada que foi pelo ordenamento 
jurídico de 1988, estabelece que a concessão de benefícios 
dependerá sempre de decisão unânime dos Estados. 

Demais disso, impõe-se considerar que a divu lgação das 
ca mpanhas de vacinação é dever exclusivo do Estado, devendo 
cercar-se de padrões rígidos de segurança , uma vez que envolve a 
saúde pública , com controle obrigatório de todos os níveis dos 
Governos Federal , Estadual e Municipal , sendo desaconselhável a 
sua delegação a terceiros. 

Pelas razões expostas , deixo de sancionar a Proposição 
de Lei n° 14.609, devolvendo-a ao esclarecido reexame da 
Assembléia Legislativa . 

Palácio da Li berdade , em Belo Horizonte, aos 30 de 
novembro de 2000. 

Itamar Franco , Governador do Estado de Minas Gera is. 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto orig inal. 

"MENSAGEM N° 158/2000* 
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2000. 
Senhor Presidente , 
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Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa 
Excelência que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, 
inciso VIII , combinado com o artigo 70 , inciso 11 , da Constituição do 
Estado, opus veto total à Proposição de Lei n° 14.604, que dispõe 
sobre procedimentos especiais para prevenção e detecção de casos 
de Lesãc por Esforço Repetitivo - LER 

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

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de 
meu elevado apreço e distinta consideração. 

Itamar Franco, Governador do Estad0 de Minas Gerais. 
Razões do Veto 

A Proposição de Lei n° 14.604 , que me foi e;:caminhada 
para sanção, dispõe sobre procedimentos especiais para prevenção e 
detecção de casos de Lesão por Esforço Repetitivo - LER 

A proposição prevê a realização, pelo Estado, de 
procedimentos de fiscalização destinados a verificar a atuação dos 
empregadores no que se refere ao cumprimento das normas legais 
pertinentes à prevenção de casos de LER, estipulando penalidade de 
multa diária ou de suspensão temporária das atividades para o 
empregador que deixar de pôr em execução as medidas de 
fiscalização estabelecidas 

Institui-se, pelo visto , mecanismo legal de controle da 
atividade do empregador, imputando-lhe responsabilidade pelo 
uescur·,f-'rimento de normas de controle de atividade que possa 
oc.:.;:;ionar o aparecimento de lesão por esforço repetitivo . 

No toc3nte a tal assunto , observo que o Estado já adotou 
as medidas preventivas para o diagnóstico dos estados evolutivos e 
da prevenção da LER, tendo baixado, nesse sentido , por intermédio 
da Secretaria de Estado da Saúde , a Resolução n° 245/92 , o que 
evidencia a preocupação da administração estadual com o 
acompanhamento e a prevenção dessa doença profissional. 

Com isso esgota-se a competência do Estado para dispor 
sobre o assunto, não lhe sendo permitido estender essa sua limitada 
atribuição ao empregador, para impor-lhe deveres e aplicar-lhe 
penalidades , mesmo porque é da alçada das Delegacias Regionais do 
Trabalho , nos termos da legislação trabal hista , apl icar penal idades ao 
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empregador em matéria de segurança e medicina do trabalho 
Essas razões têm amparo no artigo 22 , 1. da Const itui ção 

Federal , uma vez que é exclusiva da União a competência para 
legislar sobre direito do trabalho. não estando o Estado autonzado. no 
caso , a fazê-lo , por inexistir lei própria nesse sent1do aprovada pe lo 
Congresso Nacional (CE , art 22 , parágrafo ún ico) 

Esses são os motivos de ordem constitucional e de 
interesse público que me levam a opor veto total á Proposição de Lei 
no 14.604 , que devolvo à Assembléia Legislativa , para reexame. 

Palácio da Liberdade , em Belo Horizonte , aos 30 de 
novembro de 2000. 

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

OFÍCIOS 
Do Sr. Newton Cardoso , Vice-Governador do Estado 

agradecendo o convite para participar da reunião em comemoraçã~ 
dos 30 anos da criação do Sindicato dos Médicos 

Do Sr. Newton Cardoso , Vice-Governador do Estado, 
agradecendo o convite para participar do Debate Público Cooperativas 
de Trabalho - Solução para uma Justa Distribuição de Renda . (- À 
Comissão do Trabalho .) 

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado. e 
Saulo Moreira . Secretário Particular do Governador, agradecendo 0 
convite para participar do Seminário Legislativo Dez Anos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente -Avanços , Desafios e Perspectivas. 

Do Sr. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado e da 
Sra . Mariana Lúcia Ferreira Tavares, Oiretora da Escola de Saúde de 
Minas Gerais, agradecendo o convite para a reunião especial em 
comemoração dos 50 anos de existência da Legião da Boa Vontade. 

Da Sra . Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho , 
agradecendo os convites para participar das reuniões em homenagem 
à Unidade Ciminas do Grupo Holdercim Brasil , ao jornal "O Tempo" e 
ao Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino e do Debate 
Público Ince ntivo à Apicultura 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga , Secretário de 
Administração, informando, após consulta à Secretaria da Educação, 

I z , 
c l 
r. 
u 

que esta se manifestou favorável à aprovação do Projeto de Lei n° 
1.087/2000. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.087/2000.) 

245 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga , Secretário de 
Administração , em atenção ao Requerimento n° 1.576/2000, da 
Comissão de Administração Pública (recomposição salarial de 
servidores lotados na Secretaria da Segurança Pública), 
encaminhando nota técnica da Superintendência Central de Cargos , 
Carreiras e Vencimento a respeito do assunto. 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga , Secretário de 
Administração, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça 
referente ao Projeto de Lei n° 1.124/2000 (reversão de imóvel ao 
Município de Diamantina), comunicando que o assunto foi 
encaminhado à Secretaria da Casa Civil e à Procuradoria-Geral do 
Estado. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.124/2000.) 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga , Secretário de 
Administração, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça 
referente ao Projeto de Lei n° 1.042/2000 (denominação de escola 
estadual ), comunicando que o Secretário da Educação manifestou-se 
contra o disposto na proposição. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
1.042/2000) 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga , Secretário de 
Administração, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça 
referente ao Projeto de Lei n° 129/99 (doação de imóvel ao Município 
de Jesuânia) , que o assunto foi encaminhado à Secretaria da Casa 
Civil e à Procuradoria-Geral do Estado. (-Anexe-se ao Projeto de Lei 
n° 129/99 .) 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga , Secretário de 
Administração, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça 
referente ao Projeto de Lei n° 134/99 (doação de imóvel ao Mun icípio 
de Frei Gaspar) , comunicando que o expediente foi encaminhado à 
Secretaria da Casa Civil e à Procuradoria-Geral do Estado. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n° 134/99.) 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga , Secretário de 
Administração, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça 
referente ao Projeto de Lei n° 1.119/2000 (mudança de denominação 
de imóvel), que o Secretário de Esportes manifestou-se contrário ao 
disposto na proposição. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.119/2000) 
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Do Sr. lano Tomaz Maioline , Presidente da Câmara 

Municipal de Araçua1 , encam inhando cópia da Indicação n° 160/2000, 
aprovada por essa Casa , em que se solicita a esta Assembléia 
Legislativa a abertura de concu rso para o preenchimento de vagas 
nas instituições estaduais de ensino. (- À Comissão de Administração 
Pública .) 

Do Sr. Claudinei Severino de Castro , Presidente da 
Câmara Municipal de lpuiúna , comunicando a paralisação dos 
trabalhos legislativos dessa Casa por falta de recursos financeiros , em 
virtude de não estar recebendo do Executivo Mun icipal os duodécimos 
devidos. 

Do Sr Délio Pereira Portes, Presidente da Câmara 
Municipal de Divino , encaminhando cópia de moção aprovada por 
essa Casa , em que se manifesta repúdio à iniciativa de se postergar a 
data para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fisca l. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais .) 

Do Sr. Ayrton Maia , Auditor-Geral do Estado; Celso 
Castilho de Souza , Diretor-Geral do IGAM ; e Adel Kassen El Awar, 
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração ao 
Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino . 

Do Sr. Ayrton Maia , Auditor-Geral do Estado , agradecendo 
o convite para a reunião especial em homenagem ao jornal "O 
Tempo". 

Do Sr. Celso Castilho de Souza , Diretor-Geral do IGAM, 
agradecendo o convi te para a reunião especial em comemoração aos 
150 anos de nascimento do Coronel Inácio Carlos Moreira Murta . 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais , agradecendo o convite 
para a reunião sobre a degradação ambiental dos cursos d 'água nas 
regiões do Alto Jequitinhonha e do MÉdio Jequitinhonha e indicando a 
Sra . Norma Dulce de Campos Bar(;asa como representante da 
CEMIG. (-À Comissão de Meio Ambiente .) 

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida , Reitor da 
UNIMONTES, solicitando o apoio da Casa à aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 24/99 . (- Anexe-se à Proposta de 
Emenda à Constituição no 24/99.) 

Do Sr. Eloy Alves Filho , Superintendente Regional do 
INCRA, em atenção a requerimento da Comissão de Direitos 

I 
I Humanos, enviando relação das famílias já assentadas no Estado 

e das que aguardam assentamento. 
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Da Sra. Maria Helena F. Queiroz, Defensora Pública , 
solicitando à Casa a não-aprovação dos arts . 109 a 111 do Projeto de 
Lei n° 1.266/2000 e o apoio ao envio à Assembléia de projeto de lei 
orgânica da Defensoria Pública. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
1.266/2000.) 

Do Sr. Adalclever Ribe iro Lopes , Chefe de Gabinete do 
Secretário da Segurança Pública , em atenção ao Requerimento n° 
1.644/2000, da Comissão de Direitos Humanos, informando que 
encaminhou ao Estado-Maior da PMMG o referido requerimento . 

Da Sra . Maria do Socorro Sousa Vianna Pereira , Diretora 
da Superintendência Central de Administração de Transportes, 
Imóveis e Serviços da Secretaria de Administração , informando que o 
assunto objeto do Projeto de Lei n° 790/2000 foi encaminhado à 
Secretaria da Casa Civil. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 790/2000 .) 

Da Sra . Maria do Socorro de Sousa Vianna Pereira , 
Diretora da Superintendência Centra l de Administração de 
Transportes , Imóveis e Serviços da Secretaria de Administração, 
informando que o assunto objeto do Projeto de Lei n° 1.120/2000 foi 
encaminhado , para consulta , à Secretaria da Educação. (- Anexe-se 
ao Projeto de Lei n° 1.120/2000.) 

Da Sra . Maria do Socorro de Sousa Vianna Pereira , 
Diretora da Superintendência Central de Administração de 
Transportes , Imóveis e Serviços da Secretaria de Administração, 
informando que o assunto objeto do Projeto de Lei n° 1.151/2000 foi 
encaminhado , para consulta , ao DER-MG . (-Anexe-se ao Projeto de 
Lei n° 1.151/2000.) 

Da Sra . Maria do Socorro de Sousa V ianna Pereira , 
Diretora da Superintendê 11 cia Central de Administração de 
Transportes , Imóveis e Serviços da Secretaria de Administração, 
informando que o assunto objeto do Projeto de Lei n° 1.205/2000 foi 
encaminhado , para consulta , à Secretaria da Educação. (- Anexe-se 
ao Projeto de Lei n° 1 205/2000.) 

Da Sra . Maria do Socorro de Sousa Vianna Pereira , 
Diretora da Superintendência Central de Administração de 
Transportes , Imóveis e Serviços da Secretaria de Administração, 
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informando que o assunto objeto do Projeto de Lei n° 1.232/2000 
foi encaminhado , para consulta , à Secretaria do Trabalho (-Anexe-se 
ao Projeto de Lei n° 1.232/2000.) 

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de 
Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social , comunicando a 
transferência de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social 
de Minas Gerais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira ) 

Do Sr. Carlos Eduardo Ferreira . Presidente da Associação 
dos Hospitais de Minas Gerais , solicitando o apoio da Casa à 
aprovação do Projeto de Lei n° 1 .112/2000 (- Anexe-se ao Projeto de 
Lei n° 1 112/2000.) 

Do Sr. Hermírio Gomes da Silva , Reitor da UNIVALE, 
agradecendo a aprovação de seu nome para membro do Conselho 
Estadual de Educação. (- À Comissão de Educação.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Itamar Franco , Governador do Estado, 

agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração do 
Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. 

Dos Srs . José Alencar, Senador, e Marcelo Araújo 
Rodrigues , Diretor dos Correios de Minas Gerais, agradecendo o 
convite para o Seminário Legislativo Dez Anos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente . 

Do Sr. Paulo Pereira da Silva , .Presidente da Força 
Sindical , agradecendo o convit~ para o debate público sobre obras 
públicas 

CARTÕES 
Dos Srs . Eduardo Barbosa, Deputado Federal ; Flávio 

Ferreira de Lara Resende, Diretor-Presidente do CEASA-MG; 
Denilson Closato Alves , Diretor-Geral de Penitenciária ; e Sérgio Bruno 
Zech Coelho , Secretário de Esportes , agradecendo o convite para o 
Seminário Leg islativo Dez Anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

Dos Srs. Orlando Adão Carvalho , Vice-Presidente do TRE-
MG; João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG; Flávio Ferreira 
de Lara Resende, Diretor-Presidente do CEASA-MG; e Geraldo 
Magela Gomes da Cruz , Diretor-Geral da Faculdade de Ciências 
Méd icas , agradecendo o convite para a reunião especial em 
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comemoração dos 30 anos de criação do Sindicato dos Médicos. 

Dos Srs . Luís Márcio Vianna , Secretário de Minas e 
Energia; e Axel Sorensen , Secretário Adjunto de Transportes e Obras 
Públicas , agradecendo o convite para a reunião especial em 
comemoração do Dia Internacional de Solidariedade ao Povo 
Palestino . 

Do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho , Secretário de Esportes , 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à 
Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher. 

Do Sr. Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e 
Obras Públicas , agradecendo o convite para a reunião especial em 
comemoração dos 150 anos de nascimento do Cel. Inácio Carlos 
Moreira Murta . 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade , são encaminhadas à Mesa as 
segu intes proposições: 

PROJETO DE LEI N° 1.308/2000 
Declara de util idade pública a Obra de Assistência Social 

da Paróquia de Mercês - OASPM -, com sede no Município de 
Mercês. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art . 1° - Fica declarada de utilidade pública a Obra de 
Assistência Social da Paróqu ia de Mercês - OASPM -, com sede no 
Município de Mercês. 

Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões , de de 2000. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: A citada entidade desenvolve pr~gramas de 

proteção à saúde da famíl ia, da infância e da ve lhice . E relevante 
mencionar, também , que ela coordena as obras e reivindicações dos 
moradores do local , desenvolvendo ações nos âmbitos social , 

~----------------------------------------------------~ 
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econômico e educacional. 

Por preencher a entidade os requisitos legais para receber 
o título de utilidade pública , que se lhe pretende conceder por meio 
desta proposir:ão , em reconhecimento aos bons serviços prestados ao 
povo de Mercês, contamos com a anuência dos nobres colegas à 
aprovação do projeto em pauta . 

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

PROJETO DE LEI N° 1.309/2000 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e 

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art . 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bocaiúva- APAE de Bocaiúva , 
com sede nesse município . 

Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2000. 
Elbe Brandão 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Bocaiúva - APAE de Bocaiúva - fundada em 3/7/97 
é uma sociedade civil , filantrópica, eminenteme~te assistencia lista ~ 
sem fins lucrativos. Os membros de sua diretoria são 
reconhecid;:Jmente pessoas idôneas não remuneradas pelo exercíci o 
de suas I. · ··>es. A APAE de Bocaiúva é uma associação de caráter 
cul tural , as~1stencial e educacional , com duração indeterminada. A 
APAE presta auxí lio de inestimável valor aos indivíd uos deficientes em 
todo o País. 

Desde a sua fundação , a APAE de Bocaiúva vem 
cumprindo fielmente as suas finalidades estatutárias, prestando 
relevantes serv iços direcionados aos indivíduos excepcionais que a 
ela recorrem , além de orientar, esclarecer e motivar a comunidade a 
melhor conhecer a causa que defende Além disso, compromete-se 
com todas as iniciativas que propugnam pelo respe ito humano e pela 
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fraternidade entre as diversas classes sociais . 
Isto posto , a entidade espera ampliar seu atendimento aos 

mais carentes com o título declaratório de utilidade pública , firmando 
parcerias com órgãos do Estado para atingir esse objetivo . Pelas 
razões aduzidas , conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto de lei . 

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

PROJETO DE LEI N° 1.310/2000 
Dispõe sobre a criação do Programa Mineiro de Incentivo 

ao Cult ivo da Mamona. 
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais 

decreta : 
Art . 1 o - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo ao 

Cultivo da Mamona. 
Art . 2°- São objetivos do Programa: 
I - estimular a plantação e o desenvolvimento de 

tecnologia aplicável ao cultivo da mamona; 
11 - contribuir para o aumento da produtividade e da 

competitividade do setor. 
Art . 3° - Compete ao Poder Executivo , na administração e 

na gerência do Programa: 
I - regis trar as áreas de produção ; 
11 - incentivar a produção , a industrialização e a 

exportação, bem como o desenvolvimento técnico e econômico dos 
setores ; 

111 - desenvolver pesquisas e experimentos que visem à 
melhoria da qualidade da mamona e ao aperfeiçoamento dos métodos 
de produção; 

IV - desenvolver ações que propiciem a divulgação; 
V - estabelecer, por meio das instituições financeiras do 

Estado de Minas Gerais que atuam no setor, linhas de créditos 
especiais destinadas ao investimento , ao custe io e à modernização do 
cultivo da mamona . 

Parág rafo único - As ações governamentais relativas à 
implantação do Programa contarão com a participação de 
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I 
representantes dos produtores de mamona . 

I 
Art . 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 

prazo de noventa dias , a contar da sua publicação. 
Art . 5°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação . 
Art . 6° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões , 30 de novembro de 2000 . 
Gil Pereira 
Justificação O projeto em exame visa implantar um 

programa de fomento à cultura mamoneira , com vistas à instalação de 
um mercado pólo no Estado de Minas Gerais e no Brasi l, com a 
exportação do excedente. 

É notório o crescimento acentuado da demanda por óleos 
oriundos da mamona . O óleo ecológico está presente em mais de 500 
produtos consumidos diariamente por todos nós, desde produtos de 
beleza e vestuário até fluido de freio de automóveis e fluido anti-
congelante , presente no tanque de combustível do avião . 

Em razão das vantagens que apontam para o cultivo e a 
exploração da mamona, propomos a criação do Programa Mineiro de 
Incentivo ao Cultivo da Mamona, certo de que teremos o esperado 
apoio dos pares desta Casa para a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.311/2000 
Autoriza o Poder Executivo a reduzir em 50% (cinqüenta 

por cento) o valor correspondente às infrações de trânsito aplicadas 
até JO de novembro de 2000 . 

A Assembléia Legislat iva do Estado de Minas Gerais 
decreta : 

Art . 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir em 
50% (cinqüenta por cento) o valor correspondente às infrações de 
trânsito aplicadas até 30 de novembro de 2000. 

Art . 2° - O valor apurado após o desconto especificado no 
artigo anterior será parcelado em seis vezes , sendo que a primeira 
parcela não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor 
apurado , e o restante , dividido em cinco parcelas . 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

r. 
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Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões , 30 de novembro de 2000 . 
Gil Pereira 
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Justificação: Com a promulgação da Lei n° 9.503 , de 
23/9/97 , que instituiu o novo Código de Trânsito Brasileiro , o País 
passou a contar com rigorosa legislação A norma, entre outros 
aspectos, prevê a aplicação de pesadas multas aos motoristas 
infratores. 

A proposição ora apresentada tem por objetivo amenizar a 
situação dos motoristas multados, tendo em vista a atual situação do 
País , com sérios problemas sociais , entre eles o desemprego, a 
desigualdade social e econômica . As multas são muito onerosas , e o 
motorista , na maioria das vezes , não tem condições de pagá-las , 
sujeitando-se até mesmo a ter de vender o veículo para a quitação do 
débito. 

O Código de Trânsito Brasileiro realmente é moderno, mas 
o sistema de cobrança das multas é arcaico e não oferece nenhuma 
facilidade para o pagamento. Oferecer melhores condições de 
quitação do débito seria medida oportuna e consciente . 

Pelo exposto , contamos com a colaboração dos pares 
desta Casa para a aprovação desta proposição . 

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

PROJETO DE LEI N° 1.312/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária 

Melense. com sede no Município de Desterro do Melo. 
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comun itária Melense , com sede no Município de Desterro do Melo . 
Art 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuni ões, de novembro de 2000. 
Bené Guedes 
Justificação : A Associação Comunitária Melense é uma 

sociedade civil sem finalidade lucrativa que tem por objetivo promover 
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a melhoria da comunidade onde atua , por meio da promoção de 
campanhas e cursos , trabalhando em prol das famílias carentes . 

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública , razão pela qual solicitamos a 
aprovação da presente proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.313/2000 
Declara de utilidade pública a Fundação Humanitária 

Eurípedes Barsanulfo, com sede no Distrito de Goianases , Município 
de Capetinga . 

A Assembléia Legislativa do l stado de Minas Gerais 
decreta : 

Art . 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação 
Humanitária Eurípedes Barsanulfo, com sede no Distrito de 
Goianases, Mun icípio de Capetinga . 

Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões , de dezembro de 2000. 
Anderson Adauto 
Just ifica ção: A Fundação Humanitária Eurípedes 

Barsanulfo é sociedade civil , sem fins lucrativos , de caráter filantrópico 
e beneficente , que tem por finalidade empreender ações que 
promovam o desenvolvimento educacional , cultural , hospitalar e 
assistencial de setores normalmente desassistidos da sociedade 
como a velhice , a infância e a juventude. ' 

Importa ressaltar que a entidade está em pleno 
fun c~onamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas que não recebem remuneração pelo exercício de 
suas funções . 

A entidade preenche os requisitos para ser declarada de 
utilidade pública , e, diante disso, solicito o apoio dos nobres colegas 
para a aprovação do projeto. 

- Publ icado , vai o projeto às Comissões de Justiça , para 
exame preliminar, e do Trabalho , para deliberação, nos termos do art 
188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI W 1.314/2000 

Altera os arts . 1° e 2° da Lei n° 13.735, de 7 de novembro 
de 2000. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta : 

Art . 1 o - O art . 1° da Lei n° 13.735 , de 7 de novembro de 
2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 o - Fica instituído o Dia de Manifestação contra a 
Exploração Infantil , a ser marcado, anualmente , no dia quatro de 
outubro ." 

Parágrafo único -
"Art. 2 °- O Conselho Estadual de Educação estabelecerá 

a programação das atividades alusivas à data instituída por esta lei. ". 
Parágrafo único - ............. ... . 
Art . 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art.4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2000. 
Márcio Kangussu 
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade 

modificar os arts . 1° e 2° da Lei n° 13.735, de 7/11/2000, por conterem 
imprecisões quanto ao emprego das palavras "comemorado" e 
"comemoração" . 

As palavras em destaque são inadequadas ao que se 
propõe a lei , razão pl:; la qual estamos substituindo-as , 
respect ivamente , pelas palavras "marcada" e "alusiva", por se 
adequarem com precisão ao verdadeiro objetivo da proposição . 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.787/2000, da Comissão Especial do IPEM, solicitando 

seja formulado apelo ao Auditor-Geral do Estado e ao Secretário de 
Ciência e Tecnologia com vistas a que enviem à Comissão 
mencionada cópia da documentação envolvendo a exoneração do 
Diretor-Geral do IPEM. (-À Mesa da Assembléia .) 

N° 1.788/2000 , do Deputado Márcio Kangussu , solicitando 
seja form ulada manifestação de congratulações com o Prefeito 
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Municipal de Fronteira dos Vales pelo aniversário de emanci pação 
polít ico-administrativa do município 

N° 1. 789/2000, do Deputado Márcio Ka ngussu solrci tando 
seja formulada manifestação de congratulações com o Prefei to 
Municipal de Fel isburgo pelo an iversário de em ancipação polí tico-
administrativa do município . 

N° 17 90/2000, do Deputado Márcio Ka ngussu. solici tando 
seja formulada manifestação de congratulações com o Prefeito 
Municipal de Alvorada de Minas pelo aniversário de emancipação 
político-administrativa do município . 

N° 17 91 /2000, do Deputado Márcio Kangussu , solicitando 
seja formulada manifestação de congratulações com a Prefeita 
Municipal de ltaobim pelo aniversário de emancipação político-
administrativa do município. 

N° 1.792/2000, do Deputado Márcio Kangussu , solicitando 
seja formulada manifestação de congratulações com o Prefeito 
Municipal de Virgem da Lapa pelo aniversário de emancipação 
pol íti co-administrativa do município . 

N° 1. 793/2000, do Deputado Márcio Kangussu , solicitando 
seja formu lada manifestação de congratulações com o Prefeito 
Munici pal de Rubim pelo aniversário de emancipação político-
administrativa do município . 

N° 1. 794/2000, do Deputado Márcio Kangussu , solicitando 
seja formulada manifestação de congratulações com o Prefeito 
Municipal de Rio do Prado pelo aniversário de emancipação político-
admin istrativa do município. 

N° 1. 795/2000, do Deputado Márcio Kangussu , sol icitando 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Nanuque pelo aniversário de sua emancipação político-
administrativa . 

N° 1. 796/2000, do Deputado Márcio Kangussu , solicitando 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Salto da Divisa pelo aniversário de sua emancipação 
político-administrativa . 

N° 1 797/2000, do Deputado Márcio Kangussu , solicitando 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Padre Paraíso pelo aniversário de sua emancipação 
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político-administrativa . . . 
N° 1.798/2000, do Deputado Márcio Kangussu , solrcrtando 

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Santa Maria do Salto pelo aniversário de sua 
emancipação político-administrativa . 

N° 1.799/2000 , do Deputado Márcio Kangussu , solicitando 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Jordânia pelo aniversário de sua emancipação político-
administrativa . (-Distribuídos à Comissão de Assuntos Muncipais .) 

N° 1.800/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva , 
solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações 
com a Sado-Kin E. Eletrônica pela obtenção da certificação ISO 9002 . 

N° 1.801 /2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva , 
solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações 
com a Construtora Tenda pelo recebimento da Medalha Wady Simão 
como empresa de maior destaque na indústria da construção civil. 

N° 1.802/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva , 
solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações 
com a Rivercred e a Cooperativa Agropecuária de Cristina pela 
inauguração de agência de créd ito nesse município . (- Distribuídos à 
Comissão de Turismo.) 

N° 1.803/2000, do Deputado Amilcar Martins , solcitando 
seja encaminhado ao Presidente da CE_MIG pedido de en~io a esta 
Casa das informações que menciona. (-A Mesa da Assemblera .) 

N° 1.804/2000, do Deputado Edson Rezende , solcitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se 
adotem as providências necessárias para a regulamentação do art . 
131 da Lei n° 13.317, de 1999. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 1.805/2000, do Deputado Ambrósio Pinto , solicitando 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Comissão Coordenadora em Minas Gerais pela apoio ao Encontro 
Minas-Brasíl ia de Juízes Federais . (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Ambrósio Pinto , Bené Guedes, 
Dalmo Ribeiro Silva (2), Elaine Matozinhos e Márcio Kangussu e 
outros . 
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Comunicaçc ~s 

- São também encaminhac; 1s à Mesa comunicações da 
Bancada do PL e dos Deputados Alencar da Silveira Júnior e 
Wanderley Ávila . 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A 

Presidência , nos termos do § 1° do art . 22 do Regimento Interno, 
interrompe os trabal hns ordinários para a instalação da Frente 
Parlamentar da Cancerologia . 

- A ata desse evento será publicada em outra edição 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão 
reabertos os nossos trabalhos ordinários . 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

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

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

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

comunicação apresentada nesta reunião pela Bancada do PL -
indicação dos Deputados Cabo Morais e Pastor George para Líder e 
Vice-Líder da bancada , respectivamente (Ciente. Cópia à Área de 
Apoio às Comissões e às Lideranças ). 

Despacho de Requerimentos 
- A segu ir. o Sr. Presidente defere , cada um por sua vez, 

nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimentos dos Deputados Bené Guedes, em que solicita a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 782/99; Dalmo Ribeiro 
Silva (2) , em que so licita a inclusão em ordem do dia dos Projetos de 
Lei n°s 1.219 e 1.191 /2000; Alencar da Silveira Júnior, em que solicita 
a inclusão em ordem do dia do parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucional idade do Projeto de Lei n° 1.159/2000; e Ambrósio 
Pinto , em que soli ci ta a inclusão em ordem do dia do parecer da 
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Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 
1.264/2000; nos termos do inciso VIII do art . 232 do Regimento 
Interno, requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, em que solicita 
a retirada de tramitação do Substitutivo n° 1 à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 12/99; e, nos termos do inciso XXI do art . 232 do 
Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra oportunidade , 
requerimento do Deputado Márcio Kangussu e outros , em que 
solicitam a realização de reunião especial em homenagem a Frei 
Chico , da Ordem Franciscana , por seu trabalho em favor da cultura 
popular do vale do Jequitinhonha. 

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

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião , convocando os Deputados para a reunião especial de logo 
mais , às 19h30min, e para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 
6, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem 
como para a reunião ordinária também de amanhã , às 14 horas , com 
a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada 
na edição anterior.) . Levanta-se a reunião. 

ATA DA 114a REUNIÃO ESPECIAL, EM 24/11 /2000 
Presidência da Deputada Elaine Matozinhos 

Sumário : Comparecimento - Abertura - Atas - Composição 
da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Edson Rezende - Palavras do Dr. Ricardo de 
Menezes Macedo - Entrega de placa - Palavras da Sra. Presidente -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Edson 

Rezende- Elaine Matozinhos- Marco Régis- Wanderley Ávila . 
Abertura 

A Sra . Presidente (Deputada Elaine Matozinhos) - Às 
20h15min , declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em 
nome do povo mineiro , iniciamos os nossos trabalhos . Com a palavra, 
o Sr. 2°-Secretário, para proceder à le itura das atas das duas reuniões 
anteriores . 

~----------------------------------------------~ 
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Atas 

- O Deputado Adelmo Carneiro Leão , 2°-Secretário "ad 
hoc", procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são 
aprovadas sem restrições. 

Composição da Mesa 
A Sra . Presidente -A Presidência convida a tomar assento 

à mesa os Exmos. Srs. Ricardo de Menezes Macedo . Presidente do 
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais : Vereadora Jô Moraes. 
representando o Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte . 
Vereador César Masci ; Môn1ca Martins Maia , Diretora Hospitalar. 
representando o Dr. Fausto Froes , Superintendente da FHEMIG ; 
Renato Barros, Diretor do Sind-Saúde e da Coordenação Sindical dos 
Servidores Públicos ; e Deputado Edson Rezende , autor do 
requerimento que deu origem a esta solen idade . 

Destinação da Reunião 
A Sra . Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear 

o Sindicato dos Médicos de Minas -~erais pelos seus 30 anos de 
criação. 

Execução do Hino Nacional 
A Sra . Presidente - A Presidência convida os presentes a 

ouvir o Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Deputado Edson Resende 
Exma Sra. Deputada Elaine Matozinhos, representando o 

Presidente , Deputado Anderson Adauto; limo. Dr. Ricardo de 
Menezes Macedo; Exma . Sra . Vereadora Jô Moraes; lima . Ora. 
Mônica Martins Maia; limo. Sr. Renato Barros ; meus companheiros 
médicos e Deputados aqui presentes, que lutam conosco na 
Comissão de Saúde, que realiza trabalho extremamente importante ; 
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Marco Régis ; representantes da 
imprensa , senhores e senhoras , este é um dia extremamente 
importante para todos nós. 

Nossa iniciativa de homenagear o Sindicato dos Médicos 
de Minas Gerais se ampara , por um lado, no fato de sermos médico e, 
portanto , de vivenciarmos no dia-a-dia esta luta pela dignidade da 
profissão, e, por outro lado, por sabermos a importância da luta das 
instituições médicas por um cenário mais justo e universal na área da 
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saúde , não só para os colegas, mas principalmente para o grande 
contingente de usuários . 

Conhecemos bem a história do Sindicato dos Médicos, 
pois a acompanhamos de perto e sabemos do seu grande valor, não 
só como entidade de classe , mas também como parte da sociedade 
civil organizada que luta , permanentemente , para que haja justiça 
social. 

Seu atual Presidente , o Dr. Ricardo Menezes, nosso 
companheiro antigo e aluno da Faculdade de Medicina em Barbacena 
- lá encetamos uma luta intensa por liberdade, melhor qualidade de 
ensino para os alunos e melhores condições de trabalho para os 
professores -, conosco tem desenvolvido, há dois anos, aqui na 
Assembléia , alguns trabalhos . Não só conheço o seu caráter, como 
também seu espírito de luta e determinação . Em seu nome 
cumprimento toda a diretoria e todos aqueles que construíram a 
história honrada dessa entidade. 

Em Barbacena, presidimos a Associação Médica . 
Portanto , conhecemos os percalços que se apresentam na luta por 
melhores condições de trabalho para os médicos e de atendimento 
digno para os pacientes . 

Acredito , senhores , que não é possível a disjunção entre 
os interesses da maioria da população e os interesses da categoria 
médica. 

Vivendo no cotidiano a angústia , a ansiedade e o 
sofrimento de nosso povo , o médico deve postar-se ao lado da 
comunidade nessa luta por melhores condições de vida . Nesse 
aspecto , o Sindicato dos Médicos jamais se furtou a tomar posições e 
iniciativas corajosas que o identificam junto às entidades progressistas 
que fizeram a história da redemocratização deste País . 

É por isso que queremos garantir ao Sindicato dos 
Médicos, no exercício de nosso mandato e também como membro da 
Comissão de Saúde desta Casa, que estaremos atento aos interesses 
dos colegas e dos usuários do sistema públi co de saúde. Como 
Presidente dessa Comissão , demos uma contribuição muito grande, 
juntamente com o colega Deputado Adelmo Carneiro Leão , que está 
aqui presente, para dotar o Estado de Minas Gerais de um Código de 
Saúde, contribuição indispensável à luta desse Sindicato 
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Neste momento , senhores e senhoras, estamos 

também na relataria da CPI que apura irregularidades na gestão dos 
órgãos públicos na área da saúde. Nossa ação nessa Comissão 
pretende ser saneadora , com o objetivo de detectar os atos que 
conflitam com os interesses da sociedade como um todo e, também, 
de estabelecer medidas para evitar a repetição de práticas lesivas ;1 0 

erário público. 
Não há dúvida de que, para exercermos plenamente a 

nossa missão parlamentar, precisamos de uma aliança com entidades 
sérias e comprometidas como o Sindicato dos Médicos. 

Finalmente , queremos postar-nos como companheiros 
nessa árdua tarefa que representa a luta sindical , principalmente 
neste momento de reflu xo, vivido em praticamente todo o mundo, com 
o avanço da globalização e do neoliberalismo. Em razão da 
dificuldade de mobilização e até mesmo de compreensão das 
relações de trabalho e do papel das entidades, venho oferecer este 
mandato como instrumento de formulação de proposições a serem 
colocadas para os colegas médicos e para toda a sociedade. Temos 
notícia das iniciativas das entidades m~~d ica s - Sindicato dos Médicos, 
Associação Médica e Conselho Reg iona: de Medicina-, que buscam a 
união para estabelecer uma iniciativa única e, portanto, com maior 
poder de persuasão, e queremos dar nossa contribuição para este 
debate. 

Senhoras e senhores , nesta semana , quando estive na 
Associação Médica para discutir um projeto de nossa autoria , que é o 
projeto de reg ulamentação de escolas médicas em Minas Gerais , 
estivemos com a Comissão de Ensino Médico. 

Lá estavam representados o Conselho Regional de 
Medici na , a Associação Médica e o Sindicato dos Médicos. Esse 
grupo enriquecia e dava um novo norte à discussão relacionada às 
escolas médicas. Saímos muito animados de lá , até com a intenção 
de realizar um seminário que trate dessa questão, ou seja , a criação 
de escolas médicas , não somente do ensino médico , mas também de 
outras profissões relacionadas com a saúde, como fis ioterapia , 
odontologia , psicologia e tantas outras que se inter-relacionam com a 
med icina e precisam ser discutidas não somente pelas entidades, mas 
pela comunidade como um todo, para que sejam avaliadas as escolas 
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médicas e sua qualidade, a demanda de profissionais e a 
distribuição deles no território mineiro. 
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Não digo que Minas sai na frente , porque Santa Catarina 
já tem um projeto nesse sentido , mas, possivelmente, sai na frente 
com a idéia de trazer para esta Casa , como um seminário ampliado , 
essa discussão, chamando representantes do Sudeste e de outros 
Estados do País para um grande debate nacional a respeito dessa 
questão, que é o ensino médico e o ensino de outras profissões 
relacionadas com a saúde. 

A saída mais importante para todos nós talvez seja a união 
de todos . Por isso, temos o prazer de homenagear o Sindicato dos 
Médicos no seu 30° ano de existência e de lutas. 

Ao me despedir, no sentido de consolidar esta 
homenagem , trago aos senhores o mais profundo respeito por essa 
entidade , sua história , seus propósitos e sua luta diuturna pela 
valorização do médico , reconhecendo que a vida é o maior valor e o 
médico está aí para defendê-la. Muito obrigado. 

Palavras do Dr. Ricardo de Menezes Macedo 
Exma. Sra. Deputada Elaine Matozinhos, representando 

neste ato o Deputado Anderson Adauto, Presidente desta Casa ; 
Vereadora Jô Moraes, grande amiga de muitas lutas , representando o 
Presidente da Câmara Municipal ; Ora . Mônica , representando a 
FHEMIG; Dr. Fausto Fróes ; Renato Barros , Diretor do Sind-Saúde e 
da Coordenação Sindical , outro guerreiro - se houver uma guerra lá 
fora , acho que estamos preparados aqui -; Ora. Eliane de Souza, ex-
Presidente do Sindicato dos Médicos, atual Conselheira do Conselho 
Regional de Medicina , do Conselho Federal de Medici na e da 
Sociedade Brasileira de Pediatria ; grande amigo de muitas lutas, que 
teve a ousadia de dizer sobre nossa antigüidade , Deputado Edson 
Rezende , em especial , quero agradecer a oportun idade de o 
Sindicado ser homenageado na presença dessas pessoas das quais 
temos um orgulho muito grande . Deputado Adelmo Carneiro Leão, de 
quem o Sindicato tem o maior respeito ; Deputado Marco Régis , Luís , 
Vereador à Câmara Municipal de João Monlevade, e pessoas que 
participaram de outras diretorias e prestaram co laboração ao 
Sindicato dos Médicos. 

O Dr. Ed ilson e a Ora . Cristiane tiveram o cuidado de 
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elaborar uma revista sobre a evolução do Sindicato dos Médicos 
nos últimos 30 anos . Não falaram do sindicato em si , mas da sua 
inserção na luta contra a ditadura , no movimento da anistia , nas 
Diretas Já e na Constituinte , da qual Célio de Castro foi Deputado 
constituinte. 

O Sindicato foi para mim uma verdadeira escola , da qual 
participaram também o Deputado Edson Rezende e a Mônica . Àquela 
época , andávamos com uma lista de aliados em papel celofane azul , 
apagado de tanto passar de mão em mão. Às vezes , a lista dos que 
se juntavam a nós era grande, ora era pequena. 

A liderança política de Edson Rezende teve sua formação 
na Faculdade de Medicina de Barbacena. Aquela cidade tem 
características interessantes. É um verdadeiro microcosmo do que 
acontece na política nacional. Nem Edson nem eu somos de lá , mas 
ali passamos parte de nossa juventude e ali amadurecemos nossa 
luta política. 

Li , há alguns meses, um texto da ex-Deputada Maria da 
Conceição Tavares, em que analisava a maturidade política do 
brasileiro e do seu encontro com essa realidade. Contou que, na sua 
infância, presenciou a luta contra Franco , na Espanha; que viu vários 
parentes e am igos lutarem na resistêt ·.cia francesa contra o Nazismo; 
que assistiu à queda da ditadura de Sa:azar, em Portugal , e que veio , 
cheia de esperanças, para o Brasil , onde participou ativamente nas 
lutas da universidade e no parlamento Fala , com certa tristeza e 
rancor, que fi ca impressionada com a facilidade com que seus amigos 
e seus ex-al iados aderem, acreditam , aproximam-se e amam o 
pensamento econômico atual. 

Diante disso, posso dizer que o Sindicato dos Médicos 
está , sem dúvida, remando contra a maré. Aliás , isso acontece 
conosco desde sempre. Estamos lutando contra o novo deus, esse 
mercado que determina o que as pessoas devem ser, com quem vão 
guerrear, a quem amarão. Até os médicos estão sendo contagiados 
por esse pensamento de mercado. 

Talvez não saibamos ainda compreender que, na relação 
entre o médico e o paciente , há outro fator extremamente poderoso , 
que é esse processo de mercado, que tem retido as mãos do médico 
para que r ,.Jo possa fazer o que é necessário , determinando o preço 
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dos remédios , com qual idade as pessoas serão atendidas e se a 
pessoa será internada . Esse processo obriga-nos a escolher, entre 
seres viventes, aquele que irá para o CTI. Não é papel do médico 
determinar qual será a qualidade de vida melhor e a pior. No entanto, 
esse mercado tem determinado que a sobrevivência do médico tem 
de estar de joelhos, em face do poderio mundial que exerce . Quando 
Marx disse que o capital um dia seria planetário, pensei que um dia 
dominaria todos os países, mas dominou as nossas almas . Não sei se 
Marx pensou nisso à época . Caso estivesse vivo, estaria perplexo ao 
ver como esse pensamento financeiro dominou a nossa vida . Esse 
capital tomou feições humanas, estando , às vezes, nervoso, chateado 
e tenso, como se fosse pessoa . A cena da vida econômica , do ponto 
de vista literário, pode até ter algum sentido , apesar de ser muito 
pobre . Nas cenas em que atuam os investidores em Bolsa , parece 
que foi jogado um papel de algum valor, porque eles ficam se 
degladiando para , no final do dia , descansar, a fim de, no outro dia , 
voltar a lutar uns com os outros , como se estivessem em uma arena 
da antigüidade. O objetivo da humanidade é que esse pensamento 
universal passe por determinados princípios que não podem ser 
rea lçados hoje porque estão determinados por um processo de 
mercado. O ex-Presidente do Sindicato dos Médicos, Prof. Roberto 
Assis Ferreira , defendeu uma tese de doutorado na UFMG, neste ano, 
que tem uma característica muito importante . O Edson Rezende tem 
feito um debate muito interessante , para que possamos entender o 
que determina a formação do médico. O filho do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão formou-se neste ano em Medicina . O que determina 
que o médico siga esse processo de mercado? Será que as 
categorias perdem o caráter subitamente? Há a possibilidade de os 
engenheiros , os médicos , os burocratas e os financistas , subitamente, 
perderem o caráter e transformarem-se naquilo para que não foram 
preparados? O Dr Roberto Assis , que hoje se dedica à vida 
acadêmica . fez uma observação muito interessante nessa tese. 
Focalizou os alunos do 5° período de Medici na da UFMG, que é uma 
Universidade de Med icina com um currícu lo revolucionário , 
prio rizand o a forma ção do médico generalista , desde 1975. No 
primeiro dia de aula . o Dr. Roberto Ass is fez uma série de perguntas a 
esses alunos que saíram do Instituto de Ciências Biológicas. Uma das 
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perguntas foi sobre o que gostariam de fazer. 

Um pouco mais de 98% disse que gostaria de fazer 
especialização e residência. Mas o que determinou isso? Eles ainda 
nem entraram para a universidade. Passaram pelo ciclo básico com 
toda a sua juventude, estudaram questões básicas. Nunca haviam 
visto um doente ou um professor como alunos do ciclo profissional. Ou 
seja , se mudarmos novamente o currículo da UFMG e das outras 
universidades, se gastarmos uma energia enorme modificando 
estruturas , criando papéis e outras referências , trazendo experiências 
de outros países , ainda assim, acredito que não iremos formar o 
médico generalista Por quê? Porque , antes de ele entrar na 
universidade, alguma coisa terá ocorrido, fazendo com que ele venha 
a optar por determinado estilo de vida profissional pela especialidade , 
pelo mercado ou por uma vida financeira saudável. Assim , é muito 
claro que a determinação de que o objeto do desejo do médico de 
hoje e a do próprio paciente não é determinada por sua habilidade 
técnica nem por ideais. Penso que o mercado domina o planeta todo , 
como Marx já havia previsto . É o que estamos vendo todos os dias . 
Há uma aflição enorme quando cai um ponto de qualquer coisa , mas 
ninguém fica aflito quando alguém morre de uma doença evitável. A 
vida é mesmo assim . Atribui-se a culpa até a Deus. Os homens 
morrem pelo Deus da nossa imaginaç§o e a sociedade caminha pelo 
deus do mercado. Então , não adianta Jastar toda essa energia para 
mudar currículos, ou alguma característica importante para nós. Nada 
disso vai adiantar, se não estivermos engajados com o coração e a 
inteligência em uma luta contra essa perversidade que ocorre em todo 
o planeta , especialmente nos países mais pobres, que é a 
predominância do pensamento financeiro que coloca o capital sobre 
qualquer coisa . 

As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou 
propriamente uma pessoa ligada a pensamentos religiosos . 
Entretanto, não era de esperar que, depois de 4 milhões de anos, com 
toda a tecnologia e expectativa de luta que criamos, com toda a 
experiência adquirida pela humanidade, a humanidade viesse a ser 
dominada por um único valor. Esse valor sempre permeou a história 
do homem , mas nunca foi tão determinante quanto hoje . É triste 
vermos nos olhos desassossegados dos nossos alunos uma adoração 
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inata pelo capital. Alguns dizem gostar de ganhar dinheiro ou que 
esperam se libertar através do capital. Eles têm um desejo enorme de 
ser pessoas, mas a vida impõe que a felicidade só vem pela via 
econômica, e não pela via de suas realizações. 

Para finalizar, quero dizer que o Sindicato dos Médicos, 
através da nossa crítica e da forma como agimos , passou por um 
momento em que as pessoas não estavam observando o que 
estávamos dizendo. Agora , estão começando a observar, e acho que 
esta homenagem se deve a isso. Ela não ocorre por causa da relação 
política e pessoal que temos ao longo de vários anos com o Deputado 
Edson Rezende ou pelo próprio papel desempenhado pelo Sindicato 
dos Médicos em sua luta corporativa , mas porque conseguimos 
através da história do Sindicato dos Médicos nestes 30 anos, aliar 
duas coisas: primeiro, ser firmes na luta corporativa - e parece que 
"corporativismo" virou uma palavra proibida -, lutando pela corporação 
que representamos. Do contrário , não seríamos legítimos 
representantes. Ao mesmo tempo , temos usado essa luta corporativa 
que nos dá força e estrutura econômica e política e que aglutina 
pessoas para lutar em prol daquilo que achamos que mais tem 
perturbado a vida , não somente dos doentes, mas de toda a 
sociedade. Assim , o Sindicato dos Médicos tem conseguido , a duras 
penas , através de uma luta corporativa , lutar também nas lutas gerais . 

Lutamos a favor da saúde pública e da mudança do 
conceito errado de que, por meio do setor privado, encontraremos o 
paraíso e a felicidade , enquanto, na verdade , o setor público controla 
o poder econômico no Brasil. Daí os grandes "lobbies", no Congresso 
Nacional e nesta Casa , a fim de fazer com que o pensamento 
econômico prevaleça . A nossa luta, com muito prazer e com um 
grande sonho de liberdade, é remar contra a maré, porque o ritmo 
existente nos levará para um processo suicida da humanidade. Por 
isso , o Sindicato dos Médicos tem se empenhado enormemente . 
Lançará agora uma nova tabela do SUS, que impõe outra ordem 
econômica , a fim de enfrentar esse mercado, talvez numa luta de 
David contra Golias Mas essa não é a luta da história do homem? 
Portanto , dela não nos furtarmos. 

Agradeço enormemente ao Deputado Edson Rezende , 
com quem tenho trabalhado nos últimos anos e que foi meu professor, 
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ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, um companheiro nessa luta 
política, ao Dr. Marco Régis e a todos os que participaram de nossa 
luta e que, mesmo com nossas contradições . quando remamos cont ra 
a maré , souberam entender quanto isso é saudável Obr1gado 

Entrega de Placa 
A Sra . Presidente - Esta Presidência e o Deputado Edson 

Rezende têm a honra de entregar ao Dr Ricardo Menezes Macedo 
placa alusiva a esta homenagem, com os segu intes dizeres ''A Casa 
do povo mineiro formaliza homenagem ao Sindicato dos Médicos do 
Estado de Minas Gerais , que ora completa 30 anos de positivo 
trabalho, congregando a nobre classe . Belo Horizonte, 24 de 
novembro de 2000. Deputado Anderson Adauto, Presidente". 

- Procede-se à entrega da placa . 
Palavras da Sra . Presidente 

As vantagens do associativismo - no sentido da união de 
forças profissionais para a prestação de bons serviços à sociedade -
dispensam maiores comentários . Provado está que o esforço conjunto 
se sobrepõe à iniciativa isolada, em termos de alcance social e de 
desenvolvimento econômico. É a própria história da civilização que 
nos traz um exemplo sign ificativo : se não fosse pelos movimentos 
sindicais surgidos com a Revolução Industrial , a humanidade poderia 
ainda estar convivendo com o trabalho escravo , sem questioná-lo. 

O parlamento mineiro sempre valorizou o legítimo 
movimento sind ical , por bem aqui latar a sua importância . Não nos 
iríamos omitir, portanto , quando o Sind: . .:;ato dos Médicos do Estado de 
Minas Gerais completa 30 anos de fundação . Eis o motivo justo e 
auspicioso da presente reunião especial. 

Um dos maiores vultos da história republ icana brasileira , o 
saudoso Presidente Juscelino Kubitschek - ele próprio, um médico - , 
sempre deu particular atenção ao binômio educação e saúde . 
Entendia JK que era preciso assegura r a saúde e proporcionar 
educação ao povo, como base essencial para o processo 
desenvolvimentista . Pois , se ele estivesse entre nós, sem dúvida que 
iria maravilhar-se com os avanços da medicina brasileira , embora nem 
tanto com a situação da saúde pública . 

A verdade força-nos a reconhecer que o Brasil ainda é um 
país doente . As endemias e epidemias pers istem em nosso contexto 

z 

c 
c 

:> 

~~ 

%[ 

269 
soc1o-econom1co , embora nenhuma parcela de culpa possa ser 
imputada aos médicos. Esses fazem sua parte a tal ponto que a 
medicina nacional posiciona-se , sem ufanismo, entre as melhores do 
mundo. Se tal avanço não beneficia toda a população, a 
responsabilidade disso cabe, sem dúvida , às autoridades competentes 
e ao incompleto exercício da cidadania. 

Minas Gerais sempre foi um celeiro de grandes médicos, e 
é gratificante verificar que muitos deles emprestam e emprestaram 
seu concurso a este Legislativo . A figura do médico parlamentar já é 
uma tradição no Palácio da Inconfidência. Agora mesmo, na presente 
legislatura , um grupo seleto de profissionais da medicina honra-nos 
com sua competência e seu devotamento à causa pública . Não vamos 
nomeá-los individualmente , mas daqui lhes endereçamos a 
mensagem de companheirismo e reconhecimento desta Presidência . 
Por uma questão de justiça, porém , devemos destacar o nome do 
nobre colega Deputado e médico Edson Rezende . Foi ele , como se 
sabe , o autor da in iciativa que originou esta homenagem, por nós 
endossada com entusiasmo. 

Ao Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais , na 
pessoa de todos e de cada um de seus associados , os calorosos 
parabéns desta Assembléia pelo seu 30° aniversário , parabéns que 
estendemos à classe médica mineira como um todo, por contar com 
tão dinâmico e tão representativo órgão sindical. Muito obrigada 

Encerramento. 
A Sra . Presidente - A Presidência manifesta seus 

agradecimentos às autoridades e aos demais convidados pela 
honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação , encerra a 
reunião , co nvocando os Deputados para a reunião especial de 
segunda-fe ira. dia 27, às 19 horas , nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião . 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 44/2000 
Às dez horas do dia vinte e um de novembro de dois mil , 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené Guedes, 
Aílton Vilela e Cristiano Canêdo , membros da supracitada Comissão . 
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Havendo número regimental , o Presidente , Deputado Bené 
Guedes, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser l1da , 
por se tratar da primeira reunião da Comissão, a qual destina-se a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator da 
matéria . A seguir, o Presidente determina a distribuição das cédulas 
de votação e convida o Deputado Aílton Vilela para atuar como 
escrutinador. Realizada a votação , são eleitos , para Presidente e 
Vice-Presidente , os Deputados Cristiano Canêdo e Bené Guedes, 
respectivamente. O Deputado Bené Guedes empossa o Deputado 
Cristiano Canêdo como Presidente e passa-lhe a direção dos 
trabalhos. Na oportunidade, o Deputado Cristiano Canêdo agradece a 
confiança nele depositada, empossa o Deputado Bené Guedes como 
Vice-Presidente e designa relator da proposição, no 1° turno, o 
Deputado Miguel Martini . Cumprida a finalidade da reunião , a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária , determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2000. 
Cristiano Canêdo , Presidente - Bené Guedes - Eduardo 

Brandão. 
ATA DA 37a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO 

NARCOTRÁFICO 
Às quatorze horas do dia vinte e dois de novembro de dois 

mil , comparecem nas dependências da Polícia Federal do Rio de 
Janeiro os Deputados Marcelo Gonçalves , Marco Régis , Rogério 
Corre ia e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental , o Presidente , Deputado Marcelo 
Gonçalves , declara aberta a reunião c, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Rogério Coríe ia, dispensa a leitura da ata 
da re união anterior. a qua l é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes O Presidente informa que a reunião 
se destina a ouvir os depoimentos dos Srs Paulo César Mota 
Santiago e Lu iz Francisco Mota Santiago e da Sra . Maria Cristina 
Santiago e Oliveira e tratar de assuntos da Comissão. O Presidente 
registra a presença dos advogados dos irmãos Santiago, Nabor 
Bulhões e Odorico Mesquita , que informam que os depoentes não se 
apresentariam na condição de testemunhas, mas de indiciados, por se 
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encontrarem em investigação . Os membros não concordam e 
deliberam que não ouviriam mais ninguém da família , nem mesmo o 
Deputado Arlen Santiago. A seguir, são apresentados e aprovados 
três requerimentos , sendo dois do Deputado Sargento Rodrigues , 
solicitando a abertura de inquérito pela Corregedoria da Polícia , para 
que seja investigada a expedição, ilegal de carteiras de policial e de 
porte de arma, transferências políticas de policia is e outras denúncias ; 
solicitando a abertura de inquérito administrativo contra o funcionário 
Marcelo Leonardo; e um, do Deputado Marco Régis , solicitando seja 
ouvido o Sr. Marcelo José Antônio , irmão do fugitivo do Presídio 
Aclimação-Passos. Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os membros da 
Comissão para a reunião extraordinária do dia 24 e os convoca para a 
próxima reunião ordinária , determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos . 

Sala das Comissões , 5 de dezembro de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - José 

Henrique - Sargento Rodrigues - Marco Régis - Rogério Correia . 
ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS 
Às dezesseis horas do dia vinte e nove de novembro de 

dois mil , comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe 
Brandão, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da 
supracitada Comissão . Havendo número regimental , a Presidente , 
Deputada Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves , 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes . A 
seguir, a Presidente, Deputada Elbe Brandão procede à leitura do 
seguinte ofí cio do Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara Federal , Deputado Federal Marcos Rolim , em que solicita 
apoio logístico da Comissão para a realização do debate sobre 
"Direitos Humanos dos Policiais Brasileiros", a realizar-se no dia 
4/12/2000. Em seguida , passa-se à apreciação do parecer sobre o 
Projeto de Lei n° 997/2000, cbjeto da reunião. A relatora , Deputada 
Elbe Brandão, procede à leitura de seu parecer. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer, que conclui pela 
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aprovação da matéria no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno 
com as Emendas n°s 1 a 5, que apresenta . Cumprida a finalidade da 
reunião , a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária , 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões , 6 de dezembro de 2000. 
Elbe Brandão , Presidente - Glycon Terra Pinto - Adelmo 

Carneiro Leão- Marcelo Gonçalves- Luiz Tadeu Leite . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 44/2000 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposta de 

emenda à Constituição em epígrafe visa a dar nova redação ao art . 
239 da Constituição Estadual. 

Encaminhada à apreciação desta Casa por meio da 
Mensagem no 147/2000, tramita em dois turnos , cabendo a esta 
Comissão Especial emitir parecer nos termos do art . 201 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Inicialmente cabe mencionar que o referido art . 239 prevê 

que a arrecadação das receitas estaduais "será efetuada pelas 
instituições financeiras oficiais estaduais", necessitando, po is, de 
revisão para atualização de seu conteúdo, já que as referidas 
instituições foram privatizadas 

Além de corrigi r essa lacuna, a proposta em análise 
objetiva permitir que o recolhimento das receitas públicas estaduais 
possa também ser efetuado em estabelecimento não bancário . 

Quanto a seu mérito, entendemos que a matéria é 
oportuna , uma vez que irá ag ilizar a arrecadação das receitas 
estaduais , tanto sob o ponto de vista da administração pública , que 
disporá de um maior número de agentes arrecadadores, o que poderá 
reduzir os custos devido a uma maior concorrência , quanto para o 
contribuinte, que gozará de maior rapidez e comodidade para o 
pagamento de seus débitos, principalmente nas localidades que não 
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dispõem de estabelecimento bancário. 

Tendo em vista o princípio da publicidade, que deve 
nortear a administração pública , bem como a fiscal ização e o controle 
externo , a cargo deste Poder, apresentamos a Emenda n° 1. 

Conclusão 
Em face do exposto , somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 44/2000, no primeiro turno , com a Emenda n° 1, a 
seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao art . 239 da Constituição Estadual , a que 

se refere o art . 1°, o seguinte parágrafo único: 
"Art. 239 

Parág rafo único - A autorização a que se refere o "caput" 
deste artigo deverá ser publicada no órgão de Imprensa Oficial do 
Estado, bem como disponibilizada pela Internet, na página eletrônica 
do Estado .". 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2000. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Bené Guedes, relator -

Eduardo Brandão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 914/2000 

Comissão de Fiscal ização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo , o projeto de lei em 
tela dispõe sobre incentivo fisca l para pessoas jurídicas que 
empreguem trabalhadores presos e egressos , nas situações que 
menciona . 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, e, por sua 
vez, a Comissão de Direitos Humanos opinou por sua aprovação, com 
a Emenda n° 1. 

Cabe agora a esta <::omissão analisar o mérito do projeto. 
Fundamentação 

O incentivo fiscal previsto na proposição em tela se dará 
na forma de certificados a serem expedidos pelo poder público em 
favor das empresas que venham a empregar em seus quadros 
traba lhadores presos e egressos do sistema penitenciário . 
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Os certificados poderão ser utilizados pelas empresas 

no pagamento do ICMS e IPVA, até o limite de 15% do valor devido, a 
cada incidência , conforme dispuser decreto do Poder Executivo, que 
deverá regulamentar a lei no prazo de 90 dias contados da data de 
sua publicação . 

Os certificados terão validade de um ano , e o Poder 
Executivo fixará o limite máximo do incentivo fiscal a ser concedido a 
cada beneficiário , bem como deverá incluir na lei orçamentária os 
valores r:orrespondentes ao montante a ser despendido a título do 
incentivo fiscal previsto no projeto 

A regulamentação deverá adequar o projeto ao disposto 
no art. 14 , inciso IL da Lei Complementar Federal n° 101 , de 4/5/2000, 
a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Tendo em vista o final do 
presente exercício financeiro , com o orçamento de 2001 já elaborado 
e em tramitação nesta Casa , este relator apresenta a Emenda n° 2, 
incluindo na cláusula de vigência previsão expressa de que a lei 
somente entrará em vigor no exercício financeiro subseqüente ao do 
ano de sua publicação. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei n° 914/2000 no 1° turno , com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Direitos Humanos, e com a Emenda n° 2, a seguir 
apresentada 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art . 5° a seguinte redação: 
" Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação , produzindo efeitos no primeiro dia útil do exercício 
financeiro subseqüente ao de sua publicação .". 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha , Presidente - Rogério Correia , relator -

Rêmolo Aloise - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 926/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo , o proJeto de lei em 
tela dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades 
civi s e militares de internação coletiva das redes pública e privada do 
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Estado. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou . A Comissão do Trabalho , da 
Previdência e da Ação Social , após apreciação da matéria , opinou por 
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. A Comissão de Direitos Humanos perdeu 
prazo para emitir seu parecer. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber 
parecer, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto de lei em estudo objetiva assegurar o livre 

acesso de líderes religiosos aos hospitais , cadeias, penitenciárias e 
outras instituições semelhantes . 

A matéria objeto da proposição encontra , como muito bem 
observou a Comissão de Constituição e Justiça , respaldo na 
Constituição Federal , na Constituição Estadual , bem como na 
legislação ordinária dela decorrente (Lei n° 10.630 , de 16/1/92) . 

O direito ao conforto espiritual nos momentos mais difíceis 
por que passa o ser humano, quer seja no leito de um hospital , quer 
seja na cela de um presídio , vem ao encontro dos direitos 
fundamentais do cidadão . 

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou 
nenhum vício de inconstitucionalidade na proposição . Contudo, com o 
objetivo de aprimorá-la , apresentou o Substitutivo n° 1. Nesse passo , 
suprime o art . 4° do projeto, visto que é inconcebível que o Estado 
multe seus próprios estabelecimentos de internação coletiva . 

A prestação de assistência religiosa não se enquadra nas 
atividades-fim do Estado. Portanto , refoge de sua administração. 
Dessa forma , após sua aprovação , a proposição não acarretará 
impacto financeiro nos cofres do poder público . 

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

Lei n° 926/2000 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões , 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha , Presidente - Rêmolo Aloise , relator - lrani 
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Barbosa - Rogério Correia - Mauro Lobo . 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 944/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Márcio Kangussu , o projeto de lei 

em epígrafe acrescenta dispositivo à Lei n° 6.763 , de 26/12/75, que 
consolida a legislação tributária do Estado, estabelecendo redutor no 
valor da operação tributada mediante pauta , na situação que 
especifica . 

Cumpridas as formalidades regimentais e tendo em vista a 
perda de prazo da Comissão de Constituição e Justiça para exame 
preliminar do projeto, foi a proposição encaminhada a esta Comissão 
para análise de mérito , a requerimento do autor. 

Fundamentação 
Os municípios do Norte de Minas , do vale do 

Jequitinhonha e do vale do Mucuri que integram a área mineira da 
SUDENE já contam com incentivos do Governo Federal e devem 
merecer tratamento diferenciado, sobretudo nos campos tributário e 
financeiro , por força do ordenamento constitucional vigente . 

O projeto de lei em tela concede redutor de 30% sobre o 
valor da operação tributada mediante pauta nas saídas de 
semoventes e produtos agropecuários , desde que realizadas por 
contribuintes do ICMS situados nos municípios do Norte de Minas, do 
vale do Jequitinhonha e do vale do Mucw • 

A proposição visa a tornar ma1s transparente e próximo da 
realidade o valor da pauta de operações sujeitas à tributação do ICMS 
cujo fator gerador não seja efetivamente conhecido , ficando ao arbítrio 
da Secretaria de Estado da Fazenda a atribuição de seu valor Muitas 
vezes. esses valores não acompanham efetivamente os preços 
praticados no mercado, sobretudo da carne bovina e de produtos 
agropecuários, que geralmente têm carga tributária mínima e são 
beneficiados pelo diferimento, ou seja , o adiamento do pagamento do 
imposto pela operação seguinte do frigorífico . 

Caberá à Secretaria de Estado da Fazenda fixar o valor da 
pauta , regulamentando a medida proposta , bem como adequando o 
disposto no projeto em tela ao art 14, inciso 11 , da Lei Complementar 
n° 101 , de 4/5/2000, a chamada Lei de Responsabi lidade Fiscal. 
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Conclusão 

Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 
Projeto de Lei n° 944/2000 , no 1° turno , conforme foi proposto. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha , Presidente - Rogério Correia , relator -

Rêmolo Aloise- Mauro Lobo- lrani Barbosa. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.011 /2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau , o projeto de lei em 
tela autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do recolhimento 
do ICMS incidente sobre o abate e a industrialização de carne no 
Estado . 

Cumpridas as formalidades regimentais , o projeto foi 
examinado inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça , que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe o Substitutivo n° 1. 

A Comissão de Pol ítica Agropecuária e Agroindustrial 
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1 e 
apresentou-lhe a Emenda n° 1. 

Cabe agora a esta Comissão analisar o mérito da 
proposição. 

Fundamentação 
O projeto em tela reduz a carga tributária do ICMS nas 

operações de abate e industrialização de carne de animais no Estado, 
incluída carne de aves e de peixes. 

A proposição tem natureza autorizativa e normatiza em lei 
tratamento tributário diferenciado que já foi adotado pelo Decreto n° 
41 .030 , de 3/5/2000, baixado pelo Poder Execut ivo um dia antes de 
vigência da Le i de Responsabilidade Fiscal , que é a Lei 
Complementar n° 101 , de 4/5/2000. 

O referido decreto, que alterou o art . 75 do Regulamento 
do ICMS aprovad o pelo Decreto n° 38 .104, de 28/6/96, reduziu para 
O 1% a carga tributária do ICMS nas operações com abate de carne . 

Pretende o autor do projeto autorizar o Poder Executivo a 
estender o benefício fiscal para qualquer tipo de carne destinado à 
alimentação humana . Todavia , a melhor técnica tributária não permite 
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que a isenção conste diretamente no texto da lei , daí porque é 
adequada a forma proposta no Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e aperfeiçoada pela Emenda n° 1, da 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial , que inclui o 
benefício para a carne de peixe . 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei n° 1.011/2000 no 1° turno , na forma do Substitutivo n° 
1, da Comissão de Constituição e Justiça , e com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha , Presidente - Rêmolo Aloise, relator - lrani 

Barbosa - Mauro Lobo - Rogério Correia . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.024/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em 
pauta torna obrigatória a divulgação das limitações ao recebimento de 
cheques pelos estabelecimentos comerciais. 

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça , esta 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade 
da proposição e apresentou o Substitutivo n° 1. 

Posteriormente, o projeto foi encaminhado à Comissão de 
Defesa do Consumidor, que opinou por sua aprovação na forma do 
SubstitutiVO n° 1. 

Vem, agora , a proposição a esta Comissão para receber 
parecer, nos termos do art . 100, 11 , c/c o art. 102, VIl , do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento trata da proteção e da defesa 

do consumidor, porquanto obriga o comerciante a afixar em lugar 
visível normas contendo as limitações ao recebimento de cheque por 
parte do seu estabelecimento . 

É digno de registro que o cheque é uma ordem de 
pagamento à vista dada a um banco ou instituição semelhante pela 
pessoa titular da provisão de fundos neles disponíveis , em seu favor 
ou em favor de terceiro ; todavia , como se sabe, o simples recebimento 
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do cheque por parte do portador não significa pagamento, de tal 
sorte que esse pode recusá-lo . Considerando que esse título de 
crédito é uma ordem de pagamento , e não moeda corrente, o 
comerciante não é obrigado a recebê-lo , mas, ao fazê-lo por ocasião 
da celebração de um contrato , deverá informar ao consumidor os 
crité rios utilizados para recebê-lo ou recusá-lo . Outra informação que 
deverá ser fornecida também é a hipótese da não aceitação do 
cheque nas relações contratuais . Tais são os princípios consagrados 
no Código de Defesa do Consumidor. 

Assim , a proposição ora examinada é procedente, mas 
mereceu alguns reparos por parte da Comissão de Constituição e 
Justiça . O Substitutivo n° 1, por ela apresentado, dispõe, em seu art . 
1°, sobre a obrigatoriedade de o estabelecimento comercial afixar em 
local visível para o consumidor a informação de que não aceita 
cheque , caso isso seja sua opção, ou , quando o aceitar com 
restrições , de esclarecer quais são os critérios considerados para o 
seu recebimento. 

O art. 2° desse substitutivo trata das sanções em caso de 
descumprimento das normas contidas no art. 1°, instituindo multas 
pecuniárias . Portanto , pela ótica financeiro-orçamentária , a medida 
proposta não ensejará despesa para os cofres públicos; ao contrário , 
poderá significar ingresso de recursos para o Tesouro estadual. 

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

Lei n° 1.024/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça . 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Corre1a , relator - lrani 

Barbosa - Rêmolo Aloise - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.050/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em 
epígrafe cria o Programa de Incentivo à Apicultura do Estado de Minas 
Gerais - PROMEL - e dá outras providências. 

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça , esta 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pia legalidade da 
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matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou . 

Posteriormente , foi o projeto enviado à Comissão de 
Política Agropecuária e Agroindustrial , que opinou pela sua aprovação 
na forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas n°s 1 e 2. que 
apresentou . 

Cabe agora a esta Comissão analisar o proJeto de le i no 
âmbito de sua competê ncia , conforme disposto no art 188. ele o art 
102, VIl , "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem por finalidade , entre outras , 

estimular a apicultura no Estado, uma vez que esta atividade é de 
relevância econômica . Visa ainda o projeto a incentivar a ação do 
Estado na organização da apicultura , por meio de política pública 
voltada para seu desenvolvimento. 

A apicultura carece de uma política pública , uma vez que 
não existe no País nenhum programa de divulgação dos benefícios 
dos produtos das abelhas, muito menos de organização da produção 
e estímulo ao seu desenvolvimento , de forma a torná-la atrativa para o 
mercado consumidor. 

É necessária uma normatização da produção e da 
comercialização, com produtos de qualidade. 

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a 
criação do programa em tela , por meio de lei , é inconstitucional , por 
não estar expressamente prevista na Constituição . Por isso , 
apresentou o Substitutivo n° 1, tornando o projeto pertinente , 
instrumentalizando diretrizes e princípios de observância obrigatória 
pelo Estado. 

Este Substitutivo n° 1 frustrou , em parte , a expectativa dos 
participantes de uma audiência pública realizada com técnicos e 
entidades representativas do setor, já que a maior preocupação da 
classe é a falta de política pública na organização da atividade. 

Foram , então , apresentadas as Emendas n°s 1 e 2, para 
dar maior objetividade ao substitutivo , o que, a nosso ver, atendeu 
plenamente às expectativas dos apicultores, sem ferir as questões de 
ordem legal levantadas pela Comissão de Constituição e Justiça . 

As despesas decorrentes da implementação do Programa 
de Incentivo à Apicultu ra serão plenamente cobertas com a geração 
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de recursos oriundos da comercia lização dos produtos e da 
ampliação da base de consumidores. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 1.050/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1 da 
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, da 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial . 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha , Presidente - Mauro Lobo, relator - Rêmolo 

Aloise- Rogério Correia - lrani Barbosa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.105/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe , do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão , dispõe sobre a habilitação de estabelecimentos que 
produzem ou manipulam alimentos destinados à venda no comércio , 
elaborados no Estado de Minas Gerais por produtores artesanais ou 
de agricultura familiar filiados a associação ou cooperativa . 

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão de 
Constituição e Justiça , que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentou . 

A seguir, a Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial , examinando o mérito da proposição, opinou por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, para ser apreciado 
no âmbito de sua competência . 

Fundamentação 
O projeto em análise, aperfeiçoado por meio do 

Substitutivo n° 1, não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário a sua aprovação. 

Para a implementação das medidas propostas, o projeto 
prevê a criação do Cadastro Estadua l de Associações ou 
Cooperativas de Produtores Artesanais ou de Agricultura Familiar -
CEPAF -, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Saúde e do 
Instituto Mineiro de Agropecuária- IMA. 

Do ponto de vista do consumidor, contribui para sua saúde 
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e segurança, pois disciplina a produção e manipulação de 
alimentos produzidos pelo pequeno produtor, nem sempre sujeitos às 
exigências da vig ilância sanitária . 

Para o produtor ari '"'""'' "l l ou o agricultor familiar o projeto 
também é importante , pois VI 11 la r a produção e incentivar a 
comercialização dos seus produtos, possibilitando o acesso aos 
emprést imos do Fundo Estadual de Desenvolv imento Sociéll e 
Econômico - FUNDESE - e do Fundo de Desenvolvimento Ru1 ' 
FUNDERl li 

1 , ~~ " '1 , além de estar contribuindo para a melhoria da 
qualidade dos produtos e, conseqüentemente . da sa ,·:, I ri o cidadão. a 
futura lei fometlh" ·' ' produção de alimentos no Estado e trará p": 
formalidade pa rte -.. u economia informal. 

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Emenda 
n° 1, com o objetivo de possibilitar que o produtor artesanal ou o 
agricu ltor familiar possam também ter acesso aos financiamentos da 
FAPEMIG. 

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

Lei n° 1.105/2000 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça , com a Emenda ' ' a segui r 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao art. 5° do Substitutivo n° 1 o seguinte 

inciso VI: 
"Art . 5°- ......... . 
VI - rece ber financiamento da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -, para o 
desenvolvimento de atividade compatível com a área de atuação 
daquela entidade ." 

Sala das Comissões . 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - lrani 

Barbosa - Rêmolo Aloise - Rogério Correia . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.112/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Amilcar Mart ins , o Projeto de Lei 
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n° 1.112/2000 acrescenta o inciso VIII ao art. 2° da Lei n° 11 .553 , 

o 
I 

de 1994. 
O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e 

Justiça , que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou . 

Em seguida , a Comissão de Saúde manifestou-se, quanto 
ao mérito , pela aprovação do projeto. 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos 
aspectos financeiro e orçamentário. 

Fundamentação 
A Lei n° 11 .553, de 3/8/94 , estabelece as ações do Estado 

no favorecimento à realização de transplantes . 
O projeto de lei em análise acrescenta dispositivo à lei 

supracitada com o objetivo de disponibilizar, em caráter permanente, 
uma aeronave de propriedade do Estado para transportar órgãos , 
tecidos e substâncias humanas para transplante, diminuindo as 
dificuldades que inviabilizam o adequado funcionamento do programa. 

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela 
aprovação do projeto , ampl iando-o com a Emenda n° 1, po is além de 
serviço de transporte aéreo também será disponibil izado o transporte 
rodoviário pelo Estado. 

Do ponto de vista financeiro , os benefícios sociais 
advindos com a implementação do projeto superarão as despesas 
dele decorrentes. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do ProJeto de 

Lei no 1.120/2000 no 1° turno , com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões , 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha , Presidente - Rêmolo Aloise , relator - lrani 

Barbosa - Mauro Lobo - Rogério Corre ia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.133/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Din is Pinheiro , o Projeto de Lei n° 
1.133/2000 visa a autorizar o DER-MG a assumir a estrada que 
menciona. 

I 
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A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer 

concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade 
da matéria. A Comissão de Transporte , Comunicação e Obras 
Públicas , posteriormente, opinou pela aprovação do projeto na forma 
proposta. 

Vem, agora , a proposição a esta Comissão para receber 
parecer, obedecendo ao disposto no art . 188, c/c o art 102 , Vil , "d", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame objetiva autorizar o DER-MG a 

assumir a responsabilidade pela manutenção e pela conservação da 
estrada de rodagem que liga o Município de Angelândia à BR-120. 

Segundo informações prestadas pelo DER-MG, a estrada 
em questão situa-se na reg ião Nordeste do Estado e liga os 
Municípios de Capelinha e Malacachcta , numa extensão de 28 km. 
Não se encontra asfaltada , e sua manutenção está a cargo do poder 
público local , o que significa que a rodovia não está incluída no Plano 
Rodoviário Estadual - PRE - e na rede conservada pelo referido órgão. 

Aos municípios , cabe a gestão e a manutenção de suas 
estradas. Entretanto , dado o elevado custo de manutenção das 
estradas, ficam os municípios impedidos de mantê-las em boas 
condições , pondo em risco a segurança e o conforto dos usuários. 

Não obstante a alegação do DER-MG, e considerando a 
difícil situação financeira dos municípios dessa região do Estado, a 
situação merece uma análise mais acurada . 

Encontram-se listadas entre as atribuições do DER-MG, 
por força do Decreto n° 13.819 , de 11 /8/71 , a cooperação técnica e/ou 
financeira com os municípios em atividades de interesse comum 
(grifo nosso) . Tal mandamento se viu , posteriormente, referendado 
pela Lei no 11.403, de 21/1/94, que reorganiza a estrutura 
administrativa do DER-MG, dispõe sobre sua estrutura orgânica e fixa 
as competências dessa autarquia Dispõe essa lei , em seu art . 2°, que 
cabe a essa autarquia assegurar soluções adequadas de transporte 
rodoviário de pessoas e bens , no âmbito do território mineiro. 

Dessa forma, busca a proposição viabilizar uma ação 
administrativa que se enquadra perfeitamente nas finalidades 
institucionais do referido órgão. 

zi 
ç 

c 

~ i 

~ li 
"' " ·< 

285 
Pela ótica financeiro-orçamentária , a Lei n° 13 A 71 , de 

18/1 /2000, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento 
Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2000, 
estabelece para o DER-MG, no item "projeto": obras de infra-estrutura 
em municípios e no item "subprojeto": implantação e melhoria em 
rodovias , a seguinte dotação orçamentária R$ 2 630.000,00. 

Portanto , a proposição não encontra óbice à sua 
aprovação , visto que existem dotações no orçamento do Estado para 
o exercício de 2000. 

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

Lei n° 1.133/2000, no 1° turno, na forma proposta . 
Sala das Comissões , 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha , Presidente - lrani Barbosa, relator - Rêmolo 

Aloise - Mauro Lobo - Rogério Correia . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.137/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe , do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, visa a instituir o Programa de Acompanhamento, 
Aconselhamento Genético e Preventivo e Assistência Médica Integral 
às Pessoas Portadoras de Traço Falciforme e de Anemia Falciforme e 
dá outras providências. 

A matéria foi distribuída inicialmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentou . 

A seguir, a Comissão de Saúde, examinando o mérito da 
proposição , opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1. 

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria no 
âmbito de sua competência . 

Fundamentação 
O projeto em análise, aprimorado pelo Substitutivo n° 1, 

dispõe sobre a assistência médica integral aos portadores da anemia 
e do traço falciformes , por meio das seguintes ações : exame 
diagnóstico, cobertura vacina! completa para os portadores da 
síndrome, fornecimento de medicação necessária , aconselhamento 



286 
genético , orientação sobre métodos contraceptivos , divulgação de 
informação sobre os possíveis riscos, em programas de 
aconselhamento pré-natal e pré-nupcial , atendimento especializado 
das gestantes portadoras, campanhas educativas e desenvolvimento 
de sistema de informação para subsidiar as atividades de controle 
epidemiológico 

Por se tratar de doença incurável e hereditária . a melhor 
forma de combate é a informação e a prevenção. A esse respeito , a 
Constituição Federal estabelece , em seu art . 198, 111 , que o 
atendimento à saúde dará prioridade para as atividades preventivas , 
sem prejuízo dos serviços assistenciais . 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário , o projeto de lei 
em exame não encontra óbice à sua aprovação. As ações dar-se-ão 
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - e poderão ser 
implementadas utilizando-se os recursos humanos e materiais já 
disponíveis da área de saúde do Estcdo, sem a necessidade de se 
criar nova estrutura para esse fim . 

Ademais , os procedimentos médicos realizados no âmbito 
do SUS são custeados com recursos federais , repassados aos 
Estados e aos municí pios. 

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

Lei n° 1.137/2000 no 1 ° turno , na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha , Presidente - Mauro Lobo, relator - Rêmolo 

Aloise - Rogério Correia - lrani Barbosa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.226/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini , o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre o uso de aeronaves oficiais no âmbito da 
administração pública estadual direta e ind ireta , incluindo autarquias , 
fundações , empresas públ icas e sociedades de economia mista . 

Prel iminarmente , a Comissão de Constituição e Just iça 
conclu iu pela ju rid icidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 
e propôs a Emenda n° 1. 
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Posteriormente, a Comissão de Administração Pública 

manifestou-se pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1 e as 
Emendas n°s 2 e 3, que apresentou 

Agora , vem a matéria a esta Comissão para ser analisada 
nos lindes de sua competência . 

Fundamentação 
A história registra , desde as mais antigas civilizações , a 

utilização de bens públicos para fins privados. Os detentores do poder 
são tentados e fascinados pela simbologia do poder. 

Nos tempos atuais , constantemente há polêmicas sobre a 
utilização indevida de veículos oficiais e, ultimamente, a imprensa 
registrou vôos de aeronaves oficiais do Estado cujos fins não atendem 
ao interesse público . 

A utilização de aeronave acarreta gastos com combustível , 
lubrificantes, desgaste de peças, pagamento de tripulação, taxas 
aeroportuárias , etc. 

O projeto em tela , ao coibir a utilização indevida de 
aeronaves oficiais , contribuirá para a redução das despesas públicas 
Merece, assim, prosperar nesta Casa Legislativa 

Conclusão 
Em face do exposto , opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 1 226/2000 no 1° turno , com a Emenda n° 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e as Emendas n°s 2 e 3, da Comissão de 
Administração Pública . 

Sala das Comissões , 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha , Presidente - lrani Barbosa, relator- Rêmolo 

Aloise - Mauro Lobo - Rogério Correia . 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 17/99 
(NOVA REDAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 138, § 1°, DO 

REGIMENTO INTERNO) 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça , o Projeto 

de Lei Complementar n° 17/99 dispõe sobre a organização e div isão 
judiciárias do Estado. 

A proposição foi aprovada em 1° turno na forma do 
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Substitutivo n° 2, desta Comissão de Administração Pública , com 
as Emendas n°s 55 , 100, 125, 148, 150 e 157, e com a Subemenda 1 
à Emenda n° 83 , ficando aprovados os seguintes dispositivos 
destacados: arts . 15, 27 , 33, § 4° do art . 49 , "caput" do art . 61 , arts . 82 
a 85 , parágrafo único do art . 90 , § 1° do art . 95 , parágrafo único do art . 
104, art . 109, inciso I do art . 120, "caput" do art . 122, § 3° do art. 14 7, 
art. 270 , § 2° do art . 325 e parágrafo único do art . 326 do projeto 
original , bem como os arts. 47 e 48 do Substitutivo n° 1, da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Além disso, foram excluídos do texto do Substitutivo n° 2 
os seguintes dispositivos: alínea "b" do inciso I do art . 5° , inciso XXXII 
do art . 55 . §§ 2° e 3° do art . 64 , incisos V e VI do art 95 , §§ 1 o a 4° do 
art 117, inciso VIII do art . 119, § 1° do art . 192, § 3° do art . 319 e, no 
Anexo 11 , item 165, o Município de Laranjal da Comarca de 
Leopoldina , resultante da rejeição da Emenda n° 158. 

Durante a fase de discussão do parecer, foram 
apresentadas propostas de emendas que, aprovadas pelos membros 
da Comissão, passam a integrar esta peça opinativa , razão pela qual 
procedemos à nova redação do parec"'r, nos termos do supracitado 
dispositivo regimental. 

Em anexo, segue a redação do vencido , que é parte 
integrante deste parecer. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei Complementar n° 17/99 introduz 

profu ndas alterações na organização e divisão judiciárias do Estado, 
no intuito de aperfeiçoar o desempenho da função jurisdicional. 

Essencialmente , a proposição em referência mod ifica os 
critérios para a criação de comarcas ; eleva o número de 
Desembargadores do Tribunal de Justiça (de 44 para 60); cria o cargo 
de 3° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, para prestar 
assessoramento administrativo ao Presidente da referida Corte ; 
aprimora as atribuições da Corte Superior e do Tribunal Pleno ; cria 
Tribunais de Alçada Regionais em diversas comarcas do Estado, o 
que propicia a regionalização da justiça de 2a instância , tal como 
previsto no ordenamento constitucional mineiro (arts. 96 , 11 , 107 e 
1 08); adapta as normas relativas ao subsídio dos Magistrados às 
inovações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998. 

I 
I 
I 

z ) 
\5 1 

c 
? 

o 
289 1 

O projeto cria duas Circunscrições Judiciárias a 
Metropolitana de Belo Horizonte, constituída das Comarcas de Betim, 
Contagem e Santa Luzia , e a do Vale do Aço, composta das 
Comarcas de lpatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo , classificadas 
como de entrância especial , com o escopo de proporcionar a 
comunicação dos atos processuais e tornar mais dinâmico o exercício 
da atividade judicante. Cria também diversas comarcas e varas , que 
deverão ser instaladas pelo Tribunal de Justiça de acordo com a 
necessidade da prestação jurisdicional e desde que verificadas as 
condições de funcionamento e a disponibilidade de recursos 
financeiros . 

Além disso, a proposição sob comento suprime um degrau 
na carreira dos Magistrados e estabelece critérios objetivos para a 
classificação das comarcas. Pelas novas regras , serão enquadradas 
na 1 a entrância as que tiverem apenas um juiz , na 2a entrância serão 
classificadas as comarcas que tiverem duas ou mais varas , ao passo 
que a entrância especial abrigará as integrantes das Circunscrições 
Judiciárias Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço, além 
das que sediarem Tribunais de Alçada Regionais . 

Um dos pontos mais importantes do projeto refere-se à 
criação de varas específicas dos Juizados Especiais em todas as 
comarcas que tiverem três ou mais varas , a fim de agilizar o 
ju lgamento das causas de menor complexidade e menor potencial 
ofensivo , nos termos da Lei Federal n° 9.099 , de 1995. 

Nos termos do art . 3° da citada le i federal , o Juizado 
Especial Cível tem competência para conciliação , processo e 
julgamento das causas cíveis de menor complexidade, entendendo-se 
como tal aquelas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário 
mí nimo, as elencadas no art . 275, 11 , do Código de Processo Civil 
(arrendamento rural , ressarcimento por danos em prédio urbano ou 
rúst ico e por danos causados em acidente de ve ículo de via terrestre , 
etc ) a ação de despeJo para uso próprio e as ações possessórias 
sobre bens imóveis de val or não excedente a quarenta vezes o salário 
min1mo. 

O Juizado Especial Criminal dispõe de competência para 
julgar e executar as infrações penais de menor potencial ofensivo , 
ass im consideradas as contravenções penais e os cri mes a que a lei 
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comine pena máxima não superior a um ano , excetuados os casos 
em que a lei preveja procedimento especial , consoante a dicção dos 
arts . 60 e 61 da Lei 9 099. 

Durante sua tramitação nesta Casa , o projeto foi 
amplamente debatido nas Comissões de Constituição e Justiça , de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária , 
inclusive em diversas comarcas do interior do Estado, mediante a 
realização de audiências públicas regionais em Uberlândia , Uberaba, 
Pouso Alegre , Juiz de Fora , Montes Claros, lpatinga e Contagem. 
Participaram do evento diversas autoridades diretamente interessadas 
no aprimoramento da prestação jurisdicional em Minas Gerais, tais 
como juízes, promotores , defensores públicos , representantes da 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MG, servidores públicos e 
serventuários da justiça. 

Apesar da ampla discussão envolvendo a organização e 
divisão judiciárias do Estado durante a tramitação da matéria , que 
cuim inou na aprovação do Substitutivo n° 2 desta Comissão , julgamos 
oportuno proceder a algumas modificações na proposição no intuito 
de aperfeiçoar o desempenho da função jurisdicional 

Cumpre-nos ressaltar que -3lgumas comarcas ainda estão 
com o número de juízes muito inferior à demanda jurisdicional , como é 
o caso de Divinópolis, onde os 1 O magistrados previstos no 
Substitutivo n° 2 são insuficientes para o atendimento da demanda 
ju risd icional. Assim , o elevado número de feitos , aliado à expressiva 
população e ao contingente eleitoral , justifica a criação de, pelo 
menos, mais 6 varas para atender, de forma satisfatória , os interesses 
dos jurisdicionados. 

Em razão disso, apresentamos, na conclusão desta peça 
opinativa , a Emenda n° 1. 

Igualmente, a Comarca de Conselheiro Lafaiete , que 
possui intenso movimento forense , necessita de, pelo menos, mais 2 
juízes para não comprometer o exercício regular da atividade 
judicante , razão pela qual propomos a Emenda n° 2, ao fina l redigida , 
acatando pedido do Deputado José Milton . 

Nos termos do art . 10, 11 , "o", do citado Substitutivo n° 2, a 
Comarca de São Lourenço terá 3 magistrados, número incompatível 
com a demanda jurisdicional. O aumento considerável do movimento 
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forense naquela comarca justifica a criação de mais uma vara , o 
que propomos por meio da Emenda n° 3, na conclusão deste parecer. 

Consoante as disposições da Lei Complementar n° 38/95, 
as Comarcas de Esmeraldas e Salinas estão classificadas , 
respectivamente , na entrância inicial e intermediária . Com os novos 
critérios adotados na proposição, que suprime um degrau na carreira 
da magistratura , ambas as comarcas passarão a ser enquadradas na 
13 entrância , por disporem de apenas 1 Juiz de Direito . 

Entretanto, em face do crescente movimento processual 
que se verifica nessas comarcas, parece-nos razoável a criação de 
mais uma vara em Esmeraldas e Salinas , hipótese em que elas 
passarão a ser classificadas como de 23 entrância , atendendo a 
solicitação dos Deputados Sávio Souza Cruz e Alberto Pinto Coelho. 

Para alcançar esse desiderato , apresentamos as Emendas 
n°s 4 e 5, ao final redigidas . 

No que diz respeito às Câmaras Regionais do Tribunal de 
Alçada , a serem instaladas nas Comarcas de Governador Valadares , 
Januária , Juiz de Fora, Montes Claros , Patos de Minas, Poços de 
Caldas , Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso, Uberaba e 
Uberlândia , ta l como aprovado no 1° turno , deve-se destacar que o 
assunto merece maiores reflexões , sob pena de se inviabilizar o 
objetivo de regionalização da justiça de 23 instância . Isso porque a 
real intenção do Tribunal de Justiça reside na criação de Tribunais de 
Alçada Regionais , e não de Câmaras Regionais do Tribunal de 
Alçada . 

Além disso, a instituição desses órgãos colegiados está 
vinculada , essencialmente , a critérios geográficos, não fazendo 
sentido a proliferação desarrazoada de tais instâncias jurisdicionais , 
pois isso comprometeria a aplicabil idade da norma jurídica, 
especialmente em razão da insuficiência de recursos financeiros para 
a instalação desses tribunais , que é uma realidade a ser levada em 
consideração . 

Diante desse quadro, torna-se necessária promover a 
adequação dos arts. 47 , 48 e 317 da proposição , de modo a excluir do 
texto as Comarcas de Januária , Patos de Minas, Poços de Caldas , 
São Sebastião do Paraíso e Uberaba, além de substituir o termo 
"Câmara Regiona l" do Tribunal de Alçada por "Tribunal de Alçada 
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Re~ional " . 

É o que propomos por meio das Emendas n°s 6, 7 e 8, na 
conclusão deste parecer. 

Em relação à Justiça Militar, também existem alguns 
equ ívocos a serem corrigidos , a começar pelo "caput" do art 192, que 
deve ser adaptado ao disposto no art . 11 O da Constituição Estadual , 
decorrente da Emenda Constitucional n° 39, de 1999, de modo a 
garantir que o Tribunal de Justiça Militar seja constituído de 3 Juízes 
oficiais da ativa do mais alto posto da Polícia Militar ou do Corpo de 
Bombeiros . 

É o que propomos na Emenda n° 9, redigida ao final 
Quanto à lista sêxtupla a que se refere o art . 193 da 

proposição , a ser elaborada pelo alto comando da Polícia Militar ou do 
Corpo de Bombeiros, e posteriormente encaminhada ao Tribunal de 
Justiça , entendemos que deve ser assegurada a indicação na lista de, 
pelo menos, um oficial do mais alto posto do Corpo de Bombeiros 
Militar, razão pela qual apresentamos a Emenda n° 1 O, na conclusão 
deste parecer, para acrescentar ao art 193 o § 1°, mediante a 
transformação do parágrafo único em § 2° 

No tocante aos juízes militares sorteados trimestralmente 
para comporem o Conselho Permanente de Justiça, parece-nos 
razoável que eles fiquem inteiramente à disposição da Justiça Militar 
para o exame mais profundo dos processos submetidos à sua 
apreciação , e evitar julgamento~ superficiais que possam 
comprometer a credibilidade da Instituição. Diante disso, propomos , 
na conclusão deste parecer, a Emenda n° 11 , que consiste na 
inserção de um parágrafo único ao art . 215 da proposição em exame. 

Também merece reparo a dicção do parágrafo único do 
art . 218 , que assegura a presença de um praça no Conselho Especial 
de Justiça, quando a acusação abranger oficial e praça . 

A redação do preceito permite que um militar de hierarquia 
inferior, como é o caso do praça , possa participar do julgamento de 
um oficial , o que atenta contra o princípio da hierarquia , fundamental 
no regime mil itar. Todavia , entendemos que esse rigor hierárquico 
pode ser atenuado mediante a exigência legal , por parte do praça , de 
formação jurídica para a sua participação no referido Conselho. 

Diante disso, apresentamos a Emenda n° 12. 
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Por outro lado, julgamos de bom alvitre estabelecer 

algumas alterações relativas à vinculação de municípios a 
determinadas comarcas, segundo critérios geográficos que devem 
nortear a disciplina da matéria. 

Assim , por meio da Emenda n° 13, ao final redigida , 
propomos a inclusão do Município de Claro dos Poções na Comarca 
de Montes Claros , mediante o desmembramento da Comarca de 
Bocaiúva , em razão das melhores vias de acesso e da disponibilidade 
de transporte entre ambas as cidades , acatando sugestão do 
Deputado José Braga. 

Da mesma forma , parece-nos mais razoável que o 
Município de Padre Carvalho seja retirado da Comarca de Salinas e 
inserido na Comarca de Grão Mogol , por estar mais próximo deste, o 
que trará maiores benefícios para os habitantes daquela localidade. É 
o que propomos na Emenda n° 14, na conclusão deste parecer, 
atendendo à solicitação da Deputada Elbe Brandão. 

Ainda com base em critérios geográficos e tendo em vista 
a melhor via de acesso entre as comunidades diretamente 
interessadas, apresentamos a Emenda n° 15, para inserir o Município 
de Fronteira dos Vales na Comarca de Joaíma, criada por meio de 
emenda parlamentar, retirando-o da jurisdição de Águas Formosas, 
acatando pedido do Deputado Márcio Kangussu . 

De acordo com a vigente Lei Complementar n° 38/95 , que 
contém a atual organização e divisão judiciárias do Estado, o 
Município de Moeda encontra-se sob a jurisdição da Comarca de 
Brumadinho. Todavia, de acordo com o Anexo 11 do projeto , tal como 
aprovado no 1° turno , o referido município está sendo transferido para 
a Comarca de Belo Vale , o que não atende aos interesses dos 
habitantes daquela local idade , em razão do vínculo econômico e 
afetivo existente entre esses munícipes , bem como da facilidade de 
acesso existente entre Moeda e Brumadinho. 

Diante disso, apresentamos , na conclusão deste parecer, 
a Emenda n° 16, de modo a manter o Município de Moeda sob a 
jurisdição da Comarca de Brumadinho, atendendo sugestão do 
Deputado Márcio Kangussu e das lideranças políticas locais. 

Em relação ao Município de Pedra Bonita , criado pela Lei 
n° 12.030 , de 1995, mediante desmembramento do Município de Abre 
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Campo , encontra-se atualmente vinculado a esta comarca , por 
força do item LX do Anexo I da referida lei. Entretanto , ao longo da 
tri:ln: ~ Jç3o do Projeto de Lei Complementar n° 17/99 nesta Casa , 
Pedra Bonita foi inserida no campo jurisdicional da Comarca de 
Divino , o que contraria critérios técnicos e geográficos que nortearam 
a elaboração da proposição em referência . 

Este equívoco nos leva a apresentar a Emenda n° 17, de 
modo a manter a vinculação do Município de Pedra Bonita à Comarca 
de Abre Campo, para fins de administração da justiça , acatando 
sugestão do Deputado José Henrique. 

Torna-se necessário , ainda , aprimorar a redação do art. 
332 da proposição, de forma a assegurar aos Juízes de Direito que já 
estiverem em exercício, há pelo menos um ano , nos Juizados 
Especiais , preferência para remoção ou promoção para as Varas dos 
Juizados Especiais de 2a entrância , além de garantir a permanência 
dos Juízes Substitutos que atuam nesses Juizados na data de 
vigência da futura lei , até que sejam removidos ou promovidos 
voluntariamente . 

O objetivo por excelência da Emenda n° 18, que 
apresentamos na conclusão deste parecer por sugestão do Deputado 
Ailton Vilela , é o de preservar a celeridade e a eficiência no 
funcionamento dos Juizados Especiais , que muito tem contribuído 
para o aperfeiçoamento da atividade judicante em Minas Gerais. 

Julgamos oportuno proceder à atualização do valor 
correspondente à abertura de créditc especial em decorrência das 
emendas parlamentares que criaram , principalmente, novas varas , 
comarcas e Tribunais de Alçada Regionais , tornando-se necessária a 
elevação do respectivo crédito para R$57 milhões de reais , dos quais 
40% desse valor, ou seja , R$22 ,8 milhões deverão ser executados no 
primeiro exercício financeiro , ao passo que os 60% restantes deverão 
sê-lo no exercício financeiro seguinte, observado o disposto no art. 43 
da Lei Federal n° 4 .320, de 1964. 

Para alcançar esse desiderato , apresentamos a Emenda 
n° 19, que dá nova redação ao art . 349 da proposição em exame. 

No tocante ao critério populacional de 250 mil habitantes 
para a classificação de comarcas na entrância especial , tal como 
previsto no inciso I do art 8° da proposição, afigura-se-nos 
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inteiramente desnecessário e redundante , uma vez que já existem 
outros critérios consagrados no projeto que garantem a inserção de 
tais comarcas na entrância especial. Além disso, a eventual 
aprovação da matéria estabeleceria um elemento de incerteza de 
difícil solução, qual seja , o momento exato em que determinada 
comarca passaria a ser enquadrada nessa entrância pelo critério 
populacional , especialmente porque o censo realizado pelo IBGE só 
ocorre a cada 1 O anos. 

Com o objetivo de suprimir o citado dispositivo, estamos 
propondo , na conclusão deste parecer, a Emenda n° 20 , atendendo 
solicitação oportuna do nobre Deputado Eduardo Brandão. 

Por outro lado , o § 2° do art . 324, que trata de 
procedimento para a aposentadoria compulsória de notários e 
registradores aos 70 anos de idade, merece ser adaptado ao 
comando previsto no art. 39 da Lei Federal n° 8.935, de 1994. Isso 
porque o mencionado preceito prevê expressamente as hipóteses de 
perda da delegação a notário ou registrador, a saber, morte , 
aposentadoria facultativa , invalidez e perda da delegação decorrente 
de sentença judicial ou processo administrativo . 

É importante definir na legislação estadual a 
obrigatoriedade de o titular da delegação comprovar, por ocasião dos 
70 anos de idade, que não está sujeito à aposentadoria por invalidez, 
sob pena de perda da delegação, o que nos leva a apresentar a 
Emenda n° 21 , ao final redigida , atendendo pedido do Deputado 
Cristiano Canedo . 

Também merece reparo a dicção do art . 122, que trata da 
pensão mensal devida a cônjuge ou companheiro do magistrado 
fa lecido , de modo a deixar claro no texto do dispositivo que tal pensão 
deverá ser paga pela tesouraria do Tribunal encarregado do 
pagamento no mesmo valor dos proventos da aposentadoria do 
magistrado falecido ou da remuneração a que o juiz tinha direito , se 
em atividade , nos termos da Constituição da República. 

É o que propomos por meio da Emenda n° 22, acatando 
sugestão do Deputado Durval Ângelo . 

Por derradeiro, e tendo em vista o parâmetro básico de 
aperfeiçoamento da função jurisdicional que norteia a proposição sob 
comento , propomos a criação da Comarca de Rubim , com jurisdição 



sobre os Municípios de Rubim , Rio do Prado e Palmópolis , os 
quais deverão ser desmembrados da Comarca de Almenara . 
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Para alcançar esse objetivo , apresentamos a Emenda n° 
23, na conclusão deste parecer, atendendo solicitação do Deputado 
Márcio Kangussu . 

Conclusão 
Pelos motivos expostos . opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei Complementar n° 17/99 , na forma do vencido no 1° 
turno, e das Emendas n°s 1 a 23 , abaixo redigidas . 

EMENDA N° 1 
No art 1 O, 11 . retira-se a Comarca de Divinópolis da alínea 

"g" e inclua-se na alínea "e", procedendo-se à alteração necessária no 
Anexo 11 

EMENDA N° 2 
No art . 1 O, 11 , retira-se a Comarca de Conselheiro Lafaiete 

da alínea "j" e inclua-se na alínea "h", procedendo-se à alteração 
necessária no Anexo 11 . 

EMENDA N° 3 
No art . 1 O, 11 , retira-se a Comarca de São Lourenço da 

alínea "o" e inclua-se na alínea "n", procedendo-se à alteração 
necessária no Anexo 11 . 

EMENDA N° 4 
Inclua-se a Comarca de Esmeraldas na alínea "p" do 

inciso 11 do art . 1 O, procedendo-se à alteração necessária no Anexo 11 . 
EMENDA N° 5 

Inclua-se a Comarca de Sal inas na alínea "p" do inciso 11 
do art . 1 O, procedendo-se à alteração: 1ecessária no Anexo 11 . 

EMENDA t--.; 0 6 
Dê-se ao art . 47 a seguinte redação: 
"Art. 47 - Os Tribunais de Alçada terão sede nas 

Comarcas de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora , 
Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia ." 

EMENDA N° 7 
Dê-se ao art . 48 a seguinte redação: 
"Art 48 - O Tribunal de Alçada com sede na Capital 

compor-se-á de 50 (cinqüenta) juízes, dos quais um será o Presidente 
e outro o Vice-Presidente. 
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§ 1 o - Os Tribunais de Alçada Regionais compor-se-ão 

de 5 (cinco) Juízes cada um , respeitado o quinto constitucional , sendo 
um deles o seu Presidente . 

§ 2° - A competência territorial de cada Tribunal de Alçada 
será definida por resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. 

§ 3° - Até que seja definida a competência territorial dos 
Tribunais de Alçada , prevalecerá a da previsão da Lei Complementar 
n° 38, de 13 de fevereiro de 1995. 

§ 4° - O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal de 
Alçada com sede na Capital não integrarão as Câmaras. 

§ 5° - O serviço administrativo dos Tribuna is de Alçada 
Regionais será exercido , provisoriamente , por servidores do foro de 
sua sede.". 

EMENDA N° 8 
Dê-se ao art . 317 a seguinte redação: 
"Art . 317 - Instalado o Tribunal de Alçada Regional , a 

comarca que o sediar passará a ser de entrância especial. ". 
EMENDA N° 9 

Dê-se ao "caput" do art. 192 a seguinte redação: 
"Art . 192 - O Tribunal de Justiça Militar compõe-se de 3 

(três) Ju ízes oficiais da ativa do mais alto posto da Pol ícia Militar ou do 
Corpo de Bombeiros Militar, do quadro de Oficia is PM ou BM , e de 2 
(dois) Juízes Civis, sendo 1 (um) da classe dos Juízes Auditores e 1 
(um) representante do quinto constitucional. ". 

EMENDA N° 10 
Acrescente-se ao art. 193 o seguinte § 1°, transformando-

se o parágrafo único em § 2°: 
"Art . 193 - ... 
§ 1° - Na lista sêxtupla a que se refere o "caput" deste 

artigo, será assegurada a indicação de pelo menos um oficial do mais 
alto posto do Corpo de Bombeiros Milita r". 

EMENDA N° 11 
Acrescente-se ao art. 215 o seguinte parágrafo único: 
"Art . 215- ... 
Parágrafo ún1co Os Ju ízes militares sorteados 

trimest ralmente para comporem o Conse lho Permanente de Justiça 
ficarão à disposição da Justiça Mili tar.". 
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EMENDA N° 12 

Dê-se ao parágrafo único do art. 218 a seguinte redação: 
"Art. 218- ... 
Parágrafo único - Se a ar.tt s~ção abranger oficial e praça , 

haverá um só Conselho Especial de Justiça, perante o qual 
responderão os acusados , assegurando-se , nesse caso, a presença 
de um praça no referido Conselho, desde que seja bacharel em 
Direito.". 

EMENDA N° 13 
No Anexo 11 do projeto , retira-se o Município de Claro L' 

Poços da Comarca de Bocaiúva e inclua-se na Comarca de Montes 
Claros . 

EMENDA N° 14 
No Anexo 11 do projeto , retira-se o Município de Padre 

Carvalho da Comarca de Salinas e inclua :: c_; na Comarca de Grão 
Mogol. 

EMENDA N° 15 
No Anexo 11 , retira-se o Município de Fronteira dos Vd 1'"' ~ 

da Comarca de Águas Formosas e inclua-se na Comarca de Joaíma 
EMENDA N° 16 

No Anexo 11 , retira-se o Município de Moeda da Comarca 
de Belo Vale e inclua-se na Comarca de Brumadinho. 

EMENDA N° 17 
No Anexo 11 , retira-se o Município de Pedra Bonita da 

Comarca de Divino e inclua-se na Comarca de Abre Campo. 
EMENDA N° 18 

Dê-se ao art . 332 a seguinte redação 
"Art . 332 - Os Juízes de Direito classificados na entrância 

intermediária , extinta por força desta lei , terão , para promoção à 
segunda entrância, preferência sobre os Juízes classificados na 
primeira entrância e os Juízes de Direito Substitutos, salvo o disposto 
no § 1 o deste artigo 

§ 1°- Os Juízes de Direito Substitutos que, na entrada em 
vigor desta lei , estiverem em exercício há mais de um ano, nos 
Juizados Especiais terão preferência para remoção ou promoção para 
as Varas dos Ju izados Especiais de :;egunda entrância criadas por 
esta lei . 
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§ 2° - Instaladas as Varas dos Juizados Especiais, os 

Juízes de Direito Substitutos em exercício nesses Juizados na entrada 
em vigor desta lei nelas permanecerão até que sejam promovidos ou 
removidos voluntariamente. ". 

EMENDA N° 19 
Dê-se ao art . 349 a seguinte redação : 
"Art . 349 -A implementação dos dispositivos desta lei que 

acarretem aumento de despesa fica condicionado a prévia abertura de 
crédito adicional e será feita em dois exercícios financeiros , na 
proporção de 40% (quarenta por cento) no primeiro e 60% (sessenta 
por cento) no segundo. 

Parágrafo único - Para atender às despesas decorrentes 
desta lei no primeiro exercício financeiro de sua execução , fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial para o Tribunal de 
Justiça no valor de R$22 .800.000,00 (vinte e dois milhões e oitocentos 
mil reais) , correspondentes a 40% (quarenta por cento) do montante 
total previsto para sua completa implementação, observado o disposto 
no art . 43 da Lei Federal n° 4.320 , de 17 de março de 1964.". 

EMENDA N° 20 
Suprima-se o inciso I do art . 8° 

EMENDA N° 21 
Dê-se ao § 2° do art . 324 a seguinte redação : 
"Art . 324- .. . 
§ 2° - Ao completar 70 (setenta) anos , o titular de 

delegação para o exercício dos serviços notariais ou de registro 
apresentará , em 10 (dez) dias úteis , ao Diretor do Foro , sob pena de 
perda da delegação a ser decretada pela autoridade delegante, laudo 
firmado por 3 (três) médicos no qual se comprove a sanidade física e 
mental compatível com o exercício da delegação, a fim de que se 
cumpra , se for o caso , o disposto no § 1° do art . 39 da Lei Federal 
8 935 , de 18 de novembro de 1994, procedimento este 
obrigatoriamente renovável E sob a mesma com inação , a cada novo 
an iversário do titular. ". 

EMENDA N° 22 
Dê-se ao art 122 a seguinte redação: 
"Art . 122 Por falecimento do magistrado, 

independentemente da data do óbito, será devida a seu cônjuge ou 

~----------------------------------------~ 
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companheiro, por união estável , assim declarado por sentença , ou , 
na falta destes , aos filhos dependentes, menores ou incapazes, 
pensão mensal , a qual será paga pela tesouraria do Tribunal 
encarregada do pagamento , no mesmo valor dos proventos da 
aposentadoria do magistrado falecido , ou da remuneração a que o 
magistrado tinha direito, se em atividade , na forma da Constituição , 
podendo a lei estabelecer os critérios de compensação financeira , 
decorrentes desses pagamentos , ao orçamento do Tribunal. ". 

EMENDA N° 23 
No Anexo 11, fica criada a Comarca de Rubim , com 

jurisdição sobre os Municípios de Rubim . Rio do Prado e Palmópolis , 
mediante desmembramento da Comarc ~: . '· \ ltnenara . 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira , Presidente - Chico Rafael , 

relator- Agostinho Patrús- Cristiano Canêdo- Doutor Viana . 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 17/99 

(Redação do Vencido) 
Contém a organização e a divisão judiciárias 
Do Estado de Minas Gerais 

Livro I 
Das Circunscrições e dos Órgãos de Jurisdição 

Títu lo I 
Das Circunscrições 

Art 1° - O território do Estado, para a administração da 
justiça, dividi r-se-á em circunscrições , comarcas , distritos e 
subdistritos. 

Art . 2° - A circunscrição judiciária será constituída da 
reunião de comarcas contíguas, uma das quais será sua sede . 

Art . 3° - A comarca constituir-se-á de um ou mais 
municípios , em área contínua , sempre que possível , e terá por sede a 
do município que lhe der o nome. 

§ 1° - As comarcas poderão subdividir-se em distritos e 
subdistritos jud iciários . 

§ 2° - A relação das comarcas e dos municípios que as 
integram é a constante no Anexo li desta lei. 

Art . 4° - O distrito e o subdistrito judiciários serão 
constituídos de um ou mais distritos ou subdistritos administrativos, 
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assim criados em lei. 

Art . 5° - São requisitos para a cnação e a instalação de 
comarcas: 

I - para a criação 
a) população mínima de dezoito mil habitantes na 

comarca ; 
b) número de eleitores superior a treze mil na comarca; 
c) movimento forense anual , nos municípios que compõem 

a comarca, de , no mínimo, quatrocentos feitos judiciais, conforme 
estabelecer resolução da Corte Superior; 

11- para a instalação: 
a) edifícios públicos de domínio do Estado com 

capacidade e condições para a instalação de fórum , delegacia de 
polícia , cadeia pública e quartel do destacamento policial ; 

b) concurso público , devidamente homologado, para 
provimento dos cargos que comporão a Secretaria do Juízo. 

Parágrafo único - A comprovação dos requisitos far-se-á , 
conforme o caso, por meio de certidões expedidas pelas repartições 
públicas competentes ou por inspeção, "in loco", do Corregedor-Geral 
de Justiça. 

Art. 6° - Entregue a documentação prevista no artigo 
anterior, o Corregedor-Geral de Justiça fará inspeção "in loco" e 
apresentará relatório circunstanciado, dirigido à Comissão de 
Organização e Divisão Judiciárias, opinando sobre a criação ou a 
instalação da comarca . 

§ 1° - Se a Corte Superior decidir pela criação da comarca , 
elaborará projeto de lei complementar, encaminhando-o à Assembléia 
Legislativa ; se decidir pela instalação, expedirá resolução, 
determinando-a . 

§ 2° - Publicada a resolução, o Presidente do Tribunal de 
Just iça designará data para ~~ audiência solene de instalação, que 
será pres idida por ele ou por Desembargador especialmente 
des1gnado 

§ 3° - Da audiência lavrar-se-á ata , em livro próprio , 
extra indo-se cópias autent icadas para remessa ao Tribunal de Justiça , 
ao Tribuna l de A lçada , á Corregedoria-Geral de Justiça , ao Tribunal 
Regional Ele1toral , ao Governador do Estado e à Assembléia 
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Legislativa , destinando-se o referido livro à lavratura de termos de 
exercício 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 delegação 
dos mesmos nos termos do art . 277 da Constituição do Estado e das 
normas legais e regulamentares aplicáveis à matéria . 

§ 5°- Haverá, no distrito sede da comarca instalada, 
serviços notariais e de registros , aludidos no § 4° deste artigo, em 
seguinte número: 

um Serviço Notarial ; 
um Serviço de Registro de Imóveis ; 
um Serviço de Registro das Pessoas Naturais , Interdições 

e Tutelas , 
um Serviço de Protestos de Títulos; 
um Serviço de Títulos e Documentos e das Pessoas 

Jurídicas. 
Art . 7° - A Corte Superior poderá suspender as atividades 

jurisdicionais da comarca que por três anos consecutivos, segundo 
verificação dos assentamentos da Corregedoria-Geral de Justiça, 
deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram a sua 
criação , anexando-se seu território à comarca de sua origem . 

Parágrafo único - A suspensão vigorará até que volte a 
comarca a atender aos requisitos numéricos de funcionamento . 

Art . 8° -As comarcas se classificam como: 
I - de entrância especial , aquelas com mais de duzentos e 

cinqüenta mil habitantes; 
11 - de segunda entrância , aquelas com menos de 

duzentos e cinqüenta mil habitantes e duas ou mais varas; 
111- de primeira entrância , aquelas com um só Juiz 
§ 1 o - Para efeito de comunicação dos atos processuais , 

duas ou mais comarcas distantes até 1 00 quilômetros da sede e cujas 
vias de comunicação estejam em bom estado poderão, mediante lei , 
const itu ir uma circunscrição judiciária ou comarca integrada, da 
entrância da mesma sede . 

§ 2° - A Circunscrição Judiciária Metropolitana será 
constituída das Comarcas de Belo Horizonte, Contagem , Betim e 
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Santa Luzia , classificadas como de entrância especial , com sede 
na primeira. 

§ 3° - A Circunscrição Judiciária Metropolitana do Vale do 
Aço é constituída das Comarcas de lpatinga, Coronel Fabriciano e 
Timóteo , classificadas como de entrância especial , com sede na 
primeira . 

órgãos : 

Criminais . 

Título 11 
Dos Órgãos de Jurisdição 

Art . go - O Poder Judiciário será exercido pelos seguintes 

I - Tribunal de Justiça; 
li -Tribunais de Alçada ; 
111- Tribunal e Conselhos de Justiça Militar; 
IV- Tribunais do Júri ; 
V - Juízes de Direito ; 
VI - Juizados Especiais Cíveis e Criminais ; 
VIl - Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e 

§ 1 o- Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judicário 
serão públicos , sendo fundamentadas todas as suas decisões, sob 
pena de nulidade , podendo a lei , se o interesse público o exigir, limitar 
a presença , em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes. 

§ 2° - As decisões administrativas dos Tribunais serão 
motivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria 
absoluta de seus membros ou do respectivo órgão especial. 

§ 3° - Ressalvado o disposto no art. 1 O desta lei , em cada 
comarca haverá um Juiz de Direito , Tribunal do Júri e outros órgãos 
que a lei instituir. 

§ 4° - A Corte Superior determinará a instalação, na 
Capital e no interior do Estado, dos órgãos jurisdicionais instituídos 
por lei . 

Art . 1 O - Servirão no território do Estado: 
I - nas circunscrições judiciárias : 
a) na Circunscrição Judiciária Metropolitana , em Belo 

Horizonte, cento e dez Juízes de Direito titulares de varas , quarenta 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, trinta e cinco Juízes de 
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Direito Auxiliares , com função de substituição e cooperação. e seis 
Juízes-Corregedores; em Betim, doze Juízes de Direito, sendo três do 
Juizado Especial ; em Contagem, trinta Juízes de Di reito . sendo quatro 
do Juizado Especial ; e em Santa Luzia . cinco Ju ízes de Dire1to. sendo 
um do Juizado Especial , e; 

b) na Circunscrição Judiciária do Vale do Aço . em Corone l 
Fabriciano , cinco Juízes de Direito . sendo um do Juizado Especi al em 
lpatinga, dez Juízes de Direito , sendo dois do Ju1zado Especial , e em 
Timóteo, quatro Juízes de Direito , sendo um do Juizado Especial. 

11 - nas Comarcas : 
a) de Uberlândia , vinte e oito Juízes de Direito , sendo 

quatro do Juizado Especial ; 
b) de Juiz de Fora , vinte e sete Juízes de Direito, sendo 

quatro do Juizado Especial ; 
c) de Uberaba, vinte Juízes de Direito , sendo seis do 

Juizado Especial ; 
d) de Montes claros , dezoito Juízes de Direito, sendo dois 

do Juizado Especial ; 
e) de Governador Valadares, dezesseis Juízes de Direito, 

sendo três do Juizado Especial ; 
f) de Araguari , onze Juízes de Direito, sendo três ( 1·' 

Juizado Especial ; 
g) de Dívinópolis , Pouso Alegre e Sete Lagoas , dez Juízes 

de Direito , sendo três do Juizado Especial ; 
h) de Teófilo Otôni e Ribeirão das Neves, nove Juízes de 

Dire ito , sendo dois do Juizado Especial ; 
i) de Barbacena , Poços de Caldas e Varginha , oito Juízes 

de Direito , sendo dois do Juizado Especial ; 
j) de Conselheiro Lafaiete e Passos , sete Juízes de Direito, 

sendo dois do Juizado Especial ; 
I) de Cataguases , ltuiutaba, Muriaé, Patos de Minas e São 

João dei-Rey, seis Juízes de Direito , sendo um do Juizado Especial ; 
m) de Alfenas, Araxá , Formiga , ltajubá , ltaúna, Pará de 

Minas, Patrocínio , Pedro Leopoldo, São Sebastião do Para íso eTrês 
Corações , cinco Juízes de Direito , sendo um do Juizado Especial ; 

n) de Campo Belo, Caratinga , Curvelo , ltabira , Lavras, 
Leopoldina , Manhuaçu, Nanuque, Nova Lima, Ouro Preto, Paracatu , 
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Pirapora , Ponte Nova, Timóteo, Ubá, Unaí, Vespasiano e Viçosa , 
quatro Juízes de Direito , sendo um do Juizado Especial ; 

o) de Além Paraíba, Almenara , Bocaiúva , Carangola , 
Diamantina , Fruta! , Guaxupé, lbirité , Janaúba, Januária , João 
Monlevade, Mantena, Oliveira , Santa Rita do Sapucaí , Santos 
Dumont, São Lourenço e Visconde do Rio Branco, três Juízes de 
Direito , sendo um do Juizado Especial. 

p) de Andradas , Araçuaí , Arcos , Baependi , Boa 
Esperança, Bom Despacho, Brasília de Minas, Brumadinho, Caeté, 
Cambuí , Cássia , Caxambu , Congonhas , Conselheiro Pena, Gunhães, 
lnhapim , ltabirito, ltambacuri , ltapecerica , lturama, João Pinheiro , 
Lagoa da Prata, Lagoa Santa , Machado, Manga, Manhumirim , 
Mariana , Mateus Leme, Matozinhos, Monte Carmelo , Muzambinho, 
Ouro Branco, Ouro Fino , Paraisópolis, Pedra Azul , Pitangui , Piumhi , 
Porteirinha , Sabará , Sacramento , São Francisco, São Gonçalo do 
Sapucaí , São João da Ponte , São João Nepomuceno, Três Pontas e 
Várzea da Palma, dois Juízes de Direito. 

§ 1° - A Corte Superior, mediante resolução, fi xará a 
distribuição de competência das varas previstas neste artigo. 

§ 2° - As varas de mesma competência são numeradas 
ordinal mente. 

§ 3° - Nas comarcas onde houver penitenciária , uma das 
varas será destinada à execução criminal , podendo o seu titular, 
ainda , ter competência para outros feitos , conforme for estabelecido 
em resolução da Corte Superior. 

§ 4° - As varas e comarcas criadas por esta lei terão sua 
instalação determinada em resolução da Corte Superior, de acordo 
com a necessidade da prestação jurisdicional e após verificadas as 
condições de funcionamento e a disponibilidade de recursos. 

§ 5° - Os Juízes de Direito Substitutos, em número de 
duzentos e dez, sendo sessenta destinados aos Juizados Especiais , 
terão sede na Comarca de Belo Horizonte. 

§ 6° - A Corte Superior poderá , mediante resolução , 
determinar a redistribuição dos feitos em curso nas comarcas , 
obedecidas as normas processuais 

§ r - Em comarca com mais de duzentos mil habitantes, 
resolução da Corte Superior poderá estabelecer a localização de 
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varas regionais , com área delimitada. 

§ 8° - A Comarca de Belo Horizonte terá quatro varas no 
Distrito do Barreiro e 4 (quatro) no Distrito de Venda Nova . 

Livro 11 
Dos Tribunais e dos Juízes Comuns 

Título I 
Do Tribunal de Justiça 

Capítulo I 
Da Constituição 

Art . 11 - O Tribunal de Justiça , órgão supremo do Poder 
Judiciário do Estado de Minas Gerais , com sede na Capital e 
jurisdição em todo o território do Estado, compor-se-á de sessenta 
Desembargadores , dos quais um será o Presidente , três os Vice-
Presidentes e um, o Corregedor-Geral de Justiça. 

Parágrafo único- 1/5 (um quinto) dos lugares do Tribunal 
será preenchido por advogados e membros do Ministério Público , de 
conformidade com a Constituição Federal. 

Art . 12 - O acesso ao cargo de Desembargador dar-se-á 
mediante promoção por antigüidade e merecimento , alternadamente, 
apurados em Tribunal de Alçada . 

§ 1 ° - As promoções serão feitas segundo as classes de 
magistrado de carreira , de advogado e de membro do Ministério 
Público. 

§ 2° - Na composição do Tribunal de Justiça será 
respeitada a representação do quinto constitucional , alternando-se, 
sucessivamente, a superioridade numérica dos Desembargadores 
provindos do Ministério Público e da classe dos advogados , quando 
for ímpar o número de lugares destinados ao quinto constitucional. 

Capítulo 11 
Da Direção 

Art . 13- São cargos de direção o de Presidente , os de 1 o 
e 2°-Vice-Presidentes e o de Corregedor-Geral de Justiça. 

§ 1 o - O Presidente , o 1 °-Vice-Presidente e o 2°-Vice-
Presidente e o Corregedor-Geral de Justiça terão mandato de dois 
anos, proibida a reeleição , e serão eleitos entre os Desembargadores 
mais antigos do Tribunal , por maioria de seus membros. 

§ 2° - É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa 
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manifestada 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 Tribuna l Regional Eleitoral o Desembargador que não 
estiver com o serviço em dia; se votado , o voto será considerado nulo . 

§ 4° - O Desembargador que tiver exercido cargo de 
direção por quatro anos, não figurará entre os elegíveis , até que se 
esgotem todos dos nomes na ordem de antigüidade. 

§ 5° - Havendo renúncia de cargo ou assunção não 
eventual de outro de direção no curso do mandato, considerar-se-ão, 
para todos os efeitos , como completados os mandatos para os quais 
foi eleito o Desembargador. 

§ 6° - O 3°-Vice-Presidente , que terá atribuições de 
assessoramento da Presidência do Tribunal de Justiça, será escolhido 
pelo Presidente dentre os Desembargadores que compõem a Corte 
Superior. 

Art. 14 - O Presidente, os Vice-Presidentes e o 
Corregedor-Geral de Justiça não integrarão as Câmaras , mas ficarão 
vinculados ao julgamento dos processos que lhes tenham sido 
distribuídos anteriormente à posse , participando, também, da votação 
nas questões administrativas. 

Parágrafo único O 3°-Vice-Presidente receberá 
distribuição de processos r.a Corte Superior, em igualdade de 
condições com os demais Desembargadores dela integrantes e que 
componham Câmara Cível. 

Art. 15 - A competência e as atribuições do Presidente e 
dos Vice-Presidentes serão estabelecidas no Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça. 

Capítulo 111 
Da Organização 

Art . 16- São órgãos do Tribunal de Justiça: 
I -o Tribunal Pleno ; 
11 - a Corte Superior; 
111- a Corregedoria-Geral de Justiça; 
IV- os Grupos de Câmaras ; 
V- as Câmaras Isoladas; 
VI - a Câmara Especial de Férias ; 



VIl- o Conselho da Magistratura ; 
VIII- as Comissões . 

Capítulo IV 
Do Tribunal Pleno 
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Art . 17 - O Tribunal pleno compõe-se da totalidade dos 
Desembargadores e tem atribuições de 

I - eleger o Presidente , o 1° e o 2°-Vice-Presldentes do 
Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral de Just1ça; 

11 - apreciar a indicação para agraciamento com o Colar 
do Mérito Judiciário ; 

111 - empossar o Presidente , o 1 o e o 2°-Vice-Presidentes 
do Tribunal de Justiça , o Corregedor-Geral de Justiça e o 
Desembargador, em sessão solene ; 

IV - eleger Desembargadores e Juízes de Direito para 
integrar o Tribunal Regional Eleitoral ; 

V - elaborar lista tríplice para nomeação de Juiz do 
Tribunal Regional Eleitoral , da classe de juristas; 

VI - decidir sobre o reconhecimento da vitaliciedade do 
magistrado pelo voto da maioria de seus membros , após o 
encaminhamento do relatório elaborado pela Corte Superior ; 

Vil- propor ao Poder Legislativo : 
a) a alteração do número dos membros do Tribunal de 

Justiça e dos tribunais inferiores ; 
b) a criação e a extinção de cargo de Desembargador, de 

Juiz de Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar, de Juiz de 
Direito e de servidor das Secretarias dos Tribunais e dos Juízos que 
lhes k _.,.' vinculados , bem como a fixação dos subsídios e dos 
vencimentos respectivos ; 

c) a criação ou a extinção de tribunal inferior, de comarca 
e de vara ; 

d) a revisão da organização e da divisão judiciárias , 
bienalmente. 

VIII - expedir resolução dispondo sobre o Regimento 
Interno do Tribunal , nele estabelecidas a organização e a competência 
das Câmaras Isoladas e dos Grupos de Câmaras ; 

IX - efetuar a indicação de magistrados para promoção 
por antigüidade e merecimento, nos termos da Constituição: 
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X- indicar, em lista tríplice , advogados ou membros do 

Ministério Público para preenchimento do quinto constitucional nos 
tribunais . 

Parágrafo único - O Tribunal Pleno reunir-se-á , ainda , em 
sessão solene, sem exigência de quórum, em caso de comemoração 
cívica , visita oficial de alta autoridade , agraciamento com o Colar do 
Mérito Judiciário ou posse coletiva de Juízes de Direito Substitutos. 

Capítulo V 
Da Corte Superior 

Art. 18 - A Corte Superior compor-se-á dos vinte e cinco 
Desembargadores mais antigos que dela desejarem participar, 
respeitado o quinto constitucional , dela fazendo parte , ainda , 
obrigatoriamente, o Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-
Geral de Justiça . 

Art . 19 -A substituição de membro da Corte Superior será 
feita mediante convocação do Presidente , observada a ordem 
decrescente de antigüidade . 

§ 1 o - A substituição de membro proveniente do quinto 
constitucional far-se-á por outro da mesma origem, sempre que 
possível. 

§ 2° - O substituto em exercício terá competência plena e 
votará em seguida aos titulares 

Art. 20- O Presidente e o 1°-Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça serão , respectivamente , Presidente e Vice-Presidente da 
Corte Superior. 

Parágrafo único - Ao 1°-Vice-Presidente, competirá 
presidir a Corte 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 - É da competência jurisdicional da Corte Superior 
I - processar e julgar originariamente, ressalvada a 

competência das justiças especializadas : 
a) o Vice-Governador do Estado , o Deputado Estadual , o 

Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral de Justiça , nos 
crimes comuns ; 

b) o Secretário de Estado , ressalvado o disposto no § 2° 
do art . 93 da Constituição do Estado, os Ju ízes de Tribunal de Al çada , 
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os Juízes do Tribunal de Justiça Milita os Juízes de Direito e os 
Juízes Auditores da Justiça Militar, os membros do Ministério Público 
e o Comandante-Geral da Polícia Militar, nos crimes comuns e nos de 
responsabilidade; 

c) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo estadual e de lei ou ato normativo municipal em face da 
Constituição do Estado; 

d) o mandado de segurança contra ato do Governador do 
Estado, da Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa , do 
próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos ou colegiados e do 
Corregedor-Geral de Justiça; 

e) o mandado de injunção , quando a elaboração da norma 
regulamentadora for atribuição do Governador do Estado, da 
Assembléia Legislativa ou de sua Mesa, do próprio Tribunal de 
Justiça, de Tribunal de Alçada , do Tribunal de Justiça Mil itar ou do 
Tribunal de Contas; 

f) o "habeas data" contra ato de autoridade diretamente 
sujeita à sua jurisdição ; 

g) a ação rescisória de seus julgados e a revisão criminal 
em processo de sua competência ; 

li - conhecer da competência de cada uma das Câmaras e 
decidir sobre ela , bem como dos conflitos de competência e de 
atribuições entre Desembargadores e autoridades judiciárias ou 
administrativas , salvo os que surgirem entre autoridades estaduais e 
da União, do Distrito Federal ou de outro Estado; 

111- julgar, em feito de sua competência , suspeição oposta 
a Desembargador ou ao Procurador-Geral Ut::' ' ' :., tiça ; 

IV - julgar reforma de autos perdrdos e outros incidentes 
que ocorrerem em processos de sua competência ; 

V- julgar recurso interposto contra decisão jurisdicional do 
Presidente ; 

VI- julgar o "habeas corpus", quando a autoridade coatora 
for uma das Câmaras ou um dos Grupos de Câmaras do Tribunal de 
Justiça ; 

VIl -JUlgar agravo regimental , sem efeito suspensivo , de 
decisão do Rel r1tor que nos processos criminais de competência 
originári0 ,.., · '.:: rtos de sua competência : 
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a) decretar prisão preventiva; 
b) conceder ou denegar fiança , ou arbitrá-la ; 
c) recusar produção de qualquer prova ou a realização de 

qualquer diligência ; 
d) decidir os incidentes de execução. 
VIII - executar sentença proferida em causa de sua 

competência originária , delegando a Juiz de Direito a prática de ato 
ordinatório; 

IX- julgar embargos em feito de sua competência ; 
X - decidir as dúvidas de competência entre os Tribunais 

de Alçada e entre esses Tribunais e o Tribunal de Justiça; 
XI - julgar agravo contra decisão do Presidente que 

suspender medida liminar ou execução de sentença concessiva de 
mandado de segurança. 

Art . 22 - Serão atribuições administrativas da Corte 
Superior: 

I - solicitar, pela maioria absoluta de seus membros, a 
intervenção federal no Estado, por intermédio do Supremo Tribunal 
Federal , nos termos da Constituição da República e do parágrafo 
único do art . 97 da Constituição do Estado; 

11 - organizar a Secretaria e os serviços auxiliares do 
Tribunal de Justiça e os dos Juízes que lhe forem vinculados ; 

111 - expedir decisão normativa em matéria administrativa 
de economia interna do Poder Judiciário , ressalvada a autonomia 
administrativa dos tribunais inferiores ; 

IV - conhecer de representação contra Desembargador, 
Juiz de Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar; 

V - apreciar e encaminhar à Assembléia Legislativa do 
Estado os projetos de lei de interesse dos Tribunais de Justiça , de 
Alçada e de Justiça Militar; 

VI- decidir sobre a invalidez de Desembargador e de Juiz, 
para fins de aposentadoria , afastamento ou licença compulsória ; 

VIl -decidir sobre a aposentadoria por interesse público , a 
remoção e a disponibilidade compulsórias do magistrado, pelo voto de 
2/3 (dois terços) de seus membros, assegurada ampla defesa; 

VIII - declarar o abandono ou a perda de cargo do 
magistrado; 

I 
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IX - propor ao Tribunal Pleno a elaboração de projeto a 

ser encaminhado ao Poder Legislatil o dispondo sobre as matérias 
constantes no inciso VI . alíneas "a" a "c.. · do art 17 desta lei ; 

X - propor projeto de resolução ao Tribunal Pleno , 
dispondo sobre o Regimento Interno do Tribunal , nele estabelecida a 
organização e a competência das Câmaras Isoladas e dos Grupos de 
Câmaras ; 

XI - indicar Juízes de Direito candidatos a remoção ; 
XII -movimentar Juiz de Direito de uma para outra vara da 

mesma comarca, se o interesse da prestação jurisdicional o 
recomendar, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros , 
assegurada ampla defesa; 

XIII- autorizar a permuta solicitada por Juízes de Direito ; 
XIV - conceder licença, por prazo excedente a um ano , a 

Desembargador e a Juiz de Direito; 
XV - homologar concurso para o ingresso na magistratura 

e julgar os recursos interpostos; 
XVI -autorizar instalação de comarca ou vara ; 
XVII - indicar candidatos a promoção ou a nomeação ao 

cargo de Juiz Civil do Tribunal de Justiça Militar; 
XVIII - examinar e aprovar a proposta orçamentária do 

Poder Judiciário; 
XIX- autorizar o funcionamento de vara em dois turnos de 

expediente. 
Capítulo VI 

Da Corregedoria-Geral de Justiça 
Art 23 - A Corregedoria-Geral de Justiça terá funções 

administrativas , de orientação, de fiscalização e disciplinares, a serem 
exercidas no âmbito de sua Secretaria , nos Órgãos de Jurisdição de 
primeiro grau , nos Órgãos Auxiliares da Justiça de 1a Instância e nos 
Serviços Notariais e de Reg istro do Estado de Minas Gerais 

Art . 24 - O Corregedor-Geral de Justiça ficará dispensado 
das funções jurisdicionais , exceto em declaração de 
inccnstitucionalidade . 

Art . 25 -Serão auxiliares do Corregedor-Geral de Justiça: 
I - Juízes-Corregedores; 
11- Juízes de Direito. 
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Art . 26 - Os Juízes-Corregedores exercerão, por 

delegação do Corregedor-Geral de Justiça , as suas atribuições , 
relativamente aos Juízes de Direito e aos servidores da Justiça . 

§ 1° - Os Juízes-Corregedores serão escolhidos entre os 
Juízes de Direito de entrância especial e designados pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça, mediante indicação do Corregedor-Geral. 

§ 2° - A designação do Juiz-Corregedor será feita por 
período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral 
que o indicou , permitida nova indicação. 

§ 3°- A vaga decorrente da designação prevista nos §§ 1° 
e 2° deste artigo será provida , :;onforme o caso , por promoção ou por 
remoção de outro Juiz de entrância especial. 

§ 4° - Cessado o exercício previsto no § 2° deste artigo , o 
Juiz será preferencialmente designado por ato do Presidente do 
Tribunal de Justiça, após indicação da Corte Superior, para vara da 
Comarca de Belo Horizonte que esteja vaga ou que venha a vagar. 

Seção I 
Das Atribuições do Corregedor-Geral de Justiça 
Art. 27 - As atribuições do Corregedor-Geral de Justiça 

serão estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 
Art . 28 - O Corregedor-Geral de Justiça apresentará ao 

Conselho da Magistratura , até o último dia do mês de fevereiro , 
relatório circunstanciado do serviço do ano anterior, procedendo da 
mesma forma , no prazo de trinta dias , quando deixar o cargo . 

Seção 11 
Das Atribuições dos Auxiliares 

Art. 29- São atribuições do Juiz-Corregedor: 
I - exercer, quando designado pelo Corregedor-Geral de 

Justiça, a direção do foro da Comarca de Belo Horizonte; 
11 - fazer as sindicâncias e correições que lhe forem 

especialmente cometidas ; 
111 -coadjuvar em inspeção e correição ; 
IV - exercer a delegação que o Corregedor-Geral de 

Justiça lhe fizer. 
Seção 111 

Das Correições 
Art . 30- A correição será : 
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I - extraordinária , de forma geral ou parcial , quando 

realizada pelo Corregedor-Geral de Justiça; 
11 - ordinária , de forma geral ou parcial , quando realizada 

pelo Juiz de Direito, no limite de sua competência . 
Art . 31 - A correição consistirá na fiscalização dos 

se1 \ ,., J:::, do foro judicial , dos serviços notariais e de registro , dos 
serviços da justiça de paz, da pol ícia judiciária e dos presídios para 
verificar-lhes a regularidade e para conhecer de reclamação ou 
denúncia que forem apresentadas 

§ 1° - O procedimento da correição será estabelecido em 
provimento da Corregedoria-Geral de J 1stiça. 

§ 2° - O Juiz de Direit ' da comarca fiscalizélrá o 
cumprimento das determinações do Corregedor-Geral ou do Juiz-
Corregedor, prestando-lhes as informações devidas. 

Art . 32 - Mensalmente e até o 1 0° (décimo) dia útil do mês 
seguinte , o Juiz de Direito remeterá à Secretaria de Planejamento e 
Coordenação do Tribunal de Justiça mapa do movimento forense do 
respectivo Juízo, inclusive Juizados Especiais , em impresso próprio , 
cujos dados serão processados e repassados à Corregedoria-Geral 
de Justiça . 

§ 1 o - Nas comarcas integradas a sistemas de 
informatização, fica o Juiz de Direito dispensado da remessa de 
mapas prevista neste artigo , competindo à Diretoria do SISCON o 
fornecimento dos dados a elas referentes , no mesmo prazo nele 
estabelecido . 

§ 2° - Verificada pela Corregedoria-Geral de Justiça 
irregularidade no desenvolvimento dos serviços judiciários , serão 
determinadas providências sanatórias , a serem executadas sob a 
fiscalização de Juiz-Corregedor. 

§ 3° - O atraso ou a omissão na remessa do mapa 
implicará a aplicação ao Juiz da pena de advertência e, na 
reincidência , de censura , pelo Corregedor-Geral de Justiça . 

Capítulo VIl 
Dos Grupos de Câmaras e das Câmaras Isoladas 
Art . 33 - A composição e a competência dos Grupos de 

Câmaras e das Câmaras Isoladas serão estabelecidas no Regimento 
Interno do Tribunal. 
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Capítulo VIII 

Da Câmara Especial de Férias 
Art. 34 - A Câmara Especial funcionará durante as férias 

coletivas e será constituída de, pelo menos, três Desembargadores , 
conforme dispuser o Regimento Interno do Tribunal , escolhidos por 
ordem de antigüidade e sucessivamente substituídos, se necessário , 
na mesma ordem , por outro Desembargador convocado pelo 
Presidente do Tribunal. 

Art. 35 - A Câmara Especial terá competência para julgar 
"habeas corpus" e seus recursos e efetuar o processamento de 
mandado de segurança e de medidas cautelares ou urgentes , 
conforme dispuser o Regimento Interno do Tribunal. 

Capítulo IX 
Do Conselho da Magistratura 

Art . 36 - O Conselho da Magistratura será constituído pelo 
Presidente e pelos Vice-Presidentes do Tribunal de Justiça, pelo 
Corregedor-Geral de Justiça e por 6 (seis) Desembargadores não 
integrantes da Corte Superior, sendo os seus trabalhos presididos 
pelo Presidente do Tribunal e secretariados por seu 3° Vice-
Presidente . 

§ 1° - É irrecusável a função de Conselheiro, que será 
exercido por 2 (dois) anos , proibido o desempenho por mais de 2 
(dois) biênios consecutivos. 

§ 2°- No impedimento de qualquer de seus membros, será 
convocado para substituí-lo o Desembargador mais antigo que não 
integrar a Corte Superior. 

Art . 37 - A convocação de Conselheiro para exercer 
substi tui ção 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 o Vice-Presidente como 
relator de processo contra Desembargador. 

Parágrafo un1co - Os membros do Conselho da 
Magistratura ficam vinculados aos processos que lhes tenham sido 
distribuídos, ainda quando deles se afastarem . 
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Art . 40 - A competência do Conselh o da Mag istratura 

será estabelecida em resolução da Corte Superi or 
Capítulo X 

Das Comissões 
Art . 41 - O Tribunal de Justiça terá Comissões 

Permanentes e Temporárias, como dispõem esta lei e o Regimento 
Interno 

Art . 42 - São Comissões Permanentes 
I - a Comissão de Organização e Divisão Judiciárias , 

composta pelo Presidente do Tribunal de Justiça , que a presidirá , pelo 
1°-Vice-Presidente e pelo 2°-Vice-Presidente do Tribunal , pelo 
Corregedor-Geral de Justiça e por quatro Desembargadores 
designados pelo Presidente, com a função precípua de elaborar os 
projetos de alteração da organização e da divisão judiciárias , quando 
necessário, bem como a de apreciar e opinar sobre alterações 
propostas por Desembargador, elaborando , se for o caso, o projeto de 
lei a ser submetido à Corte Superior para posterior encaminhamento à 
Assembléia Legislativa ; 

11 -a Comissão de Reg imento Interno, composta pelo 1°-
Vice-Presidente do Tribunal, que a presidirá , e por mais sete 
Desembargadores escolh idos pelo Presidente do Tribunal e por ele 
nomeados , encarregada da elaboração do Regimento Interno do 
Tribunal e da proposição de modificações necessárias , bem como do 
exame das modificações sugeridas por Desembargador e da 
elaboração de parecer sobre elas; 

111 - a Comissão de Divulgação e Jurisprudência , 
composta pelo 1°-Vice-Presidente do Tribunal , que a presidirá , e por 
um representante de cada Câmara Isolada , por ela indicado, 
competindo-lhe , de modo preferencial , a seleção e a classifi cação de 
acórdãos a serem publicados e divulgados nas publicações 
especializadas do Pa ís, bem como fazer editar a revista 
"Jurisprudência Mineira", cujo diretor será o Presidente da Comissão. 

IV - a Comissão Administrativa , composta pelo Presidente 
do Tribunal , que a presidirá , pelo 2° Vice-Presidente do Tribunal "' ror 
até seis Desembargadores designados pelo Presidente , com a 
atribuição de assessoramento da Presidência do Tribunal em suas 
funções adm inistrativas , quando solicitado ; 
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V - a Comissão Supervisara dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais, composta de oito membros , escolhidos pela Corte 
Superior entre magistrados em atividade ou não, com atribuição de 
supervisionar, orientar e dirigir os Juizados Especiais . 

Art . 43- As Comissões Temporárias serão de concurso ou 
especiais e serão presididas pelo Desembargador mais antigo delas 
componente, sendo seus membros escolhidos e nomeados pelo 
Presidente do Tribunal , que, no mesmo ato, definirá sua competência . 

Parágrafo único - Excetua-se do disposto neste artigo a 
Comissão Examinadora do Concurso para Ingresso na Magistratura , 
prevista no art . 171 desta lei. 

Art . 44- As Comissões funcionarão com o quórum mínimo 
de cinco membros e serão secretariadas por servidor do Tribunal de 
Justiça , bacharel em Direito , designado pelo Presidente do Tribunal. 

Parágrafo único - Excetua-se do disposto neste artigo a 
Comissão Examinadora do Concurso para Ingresso na Magistratura , 
prevista no art . 169 desta lei . 

Capítulo XI 
Da Substituição no Tribunal de Justiça 

Art . 45 - O Presidente do Tribunal de Justiça será 
substituído pelo 1 °-Vice-Presidente e pelo 2°-Vice-Presidente , 
sucessivamente , e, se necessário , pelo Desembargador que o seguir 
na ordem decrescente de antigüidade no Tribunal. 

Art . 46 - Em suas faltas ou impedimentos, o Corregedor-
Geral de Justiça será substituído pelo Vice-Corregedor, com ele eleito 
para o mesmo biênio , ou pelo Desembargador que a este se seguir na 
ordem de antigüidade. 

Título 11 
Dos Tribunais de Alçada 

Art . 47 - O Tribunal de Alçada terá Câmaras Regionais 
nas Comarcas de Governador Valadares , Januária , Juiz de Fora, 
Montes Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas , Pouso Alegre. São 
Sebastião do Paraíso , Uberaba e Uberlândia. 

Art. 48- O Tribunal de Alçada , composto por 102 (cento e 
dois) Juízes, terá sede na Capital , sendo nesta composto por 52 
(cinqüenta e dois) Juízes , dos quais um será o Presidente e outro o 
Vice-Pres idente. 

I 
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§ 1°- As Câmaras Regionais compor-se-ão de 5 (cinco) 

Juízes cada uma, respeitado o quinto constitucional , sendo um deles o 
seu Presidente. 

§ 2° - A competência territorial das Câmaras Regionais 
será definida por resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. 

§ 3° -Até que seja definida a competência territorial a que 
se refere o parágrafo anterior, prevalecerá a previsão da Lei 
Complementar n° 38, de 13 de fevereiro de 1995. 

§ 4° - O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal de 
Alçada não integrarão as Câmaras. 

§ 5° - O serviço administrativo das Câmaras Regionais 
será exercido , desde sua instalação, por servidores recrutados em 
concurso público de provas e títulos , na forma prevista no edital 
respectivo , sendo o efetivo provimentn rJn " cargos requisito para a 
instalação dessas Câmaras . 

Art . 49- São órgãos do Tribunal de Alçada: 
I -o Tribunal Pleno ; 
li- o Órgão Especial ; 
111- os Grupos de Câmaras ; 
IV- as Câmaras Isoladas; 
V - a Câmara Especial de F ~rias ; 

VI -as Comissões . 
VIl - as Câmaras Regionais . 
§ 1 o - O Tribunal Pleno é composto pela totalidade dos 

membros do Tribunal e terá a atribuição de eleger seus dirigentes , 
reunindo-se ainda, em sessão solene e sem exigência de quórum, 
para a posse de seus dirigentes e Juízes e, quando for convocado, em 
caso de comemoração cívica ou visita oficial de alta autoridade. 

§ 2° - O Órgão Especial será constituído pelo Presidente , 
pelo Vice-Pres idente e pelos vinte e três Juízes de maior antigüidade 
no Tri bunal , respeitado o quinto constitucional. 

§ 3° - Durante as férias coletivas , funcionará uma Câmara 
Especial , constitu ída de , pelo menos, três Juízes, com a mesma 
competência estabelecida no art . 35 desta lei. 

§ 4° -A composição e a competência dos demais órgãos 
do Tribunal de Aldçada com sede na Capital serão estabelecidas no 
Reg imento Interno, observado o disposto no parágrafo anterior. 
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Art . 50 - O Presidente do Tribunal de Alçada será 

substituído pelo Vice-Presidente , e este , pelo Juiz que o seguir na 
ordem decrescente de antigüidade. 

Art . 51 -A substituição no Órgão Especial do Tribunal de 
Alçada far-se-á por convocação do Presidente do Tribunal , segundo a 
ordem decrescente de antigüidade dos Juízes que não o integrem. 

Título 111 
Da Jurisdição de Primeiro Grau 

Capítulo I 
Disposição Geral 

Art 52 -A jurisdição de primeiro grau será exercida por: 
I -Juiz de Direito ; 
li -Tribunal do Júri ; 
111- Juizado Especial Cível ou Criminal . 

Capítulo 11 
Dos Órgãos da Jurisdição de Primeiro Grau 

Seção I 
Do Juiz de Direito 

Subseção I 
Da Investidura 

Art . 53- A investidura inicial na magistratura far-se-á pela 
posse , depois da nomeação pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
no cargo de Juiz de Direito Substituto. 

Art . 54- Compete ao Juiz de Direito Substituto exercer as 
funções que lhe conferir o Presidente do Tribunal de Justiça. 

Subseção 11 
Da Competência 

Art 55- Compete ao Juiz de Direito 
I - processar e julgar 
a) crime ou contravenção não atribuídos a outra jurisdição; 
b) causa civil , inclusive a fiscal e a proposta por autarquia ; 
c) ação relativa a estado e a capacidade das pessoas ; 
d) ação de acidente do trabalho ; 
e) suspeição de Juiz de Paz e, em causa de sua 

competência , de servidor dos órgãos auxiliares ; 
f) vacância de bem de herança jacente ; 
g) ações cautelares ; 
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I h) Registro Torrens; 
11- processar recurso interposto de sua decisão; 
111- homologar sentença arbitral ; 
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IV - executar sentença ou acórdão em causa de sua 
competência ou do Juiz Criminal que condenar a indenização civil ; 

V - proceder à instrução criminal e preparar para 
julgamento processo-crime de competência do Tribunal do Júri e de 
outros tribunais de primeira instância instituídos em lei ; 

VI - proceder anualmente à organização e à efetiva 
revisão de lista de jurados; 

VIl - convocar o Júri e sortear os jurados para cada 
reunião ; 

VIII - conceder "habeas corpus", exceto em caso de 
violência ou coação provindas de autoridade judiciária de igual ou 
superior jurisdição, ou quando for de competência privativa de 
Tribunal ; 

IX- conceder fiança; 
X- punir testemunha faltosa ou desobediente; 
XI - impor pena disciplinar a servidor, nos termos desta lei ; 
XII - determinar remessa de prova de crime ao órgão do 

Ministério Público para que este promova a responsabilização do 
culpado; 

XIII - mandar riscar, de okio ou a requerimento da parte 
ofendida , expressão injuriosa encontrada em autos ; 

XIV- dar a Juiz de Paz e a servidor da Justiça instruções 
necessárias ao bom desempenho de seus deveres ; 

XV- proceder, mensalmente , exceto na Comarca de Belo 
Horizonte, à fiscalização dos livros de cartórios da sede da comarca, 
apondo-lhes seu visto , anotando irregularidade encontrada e 
cominando pena ; 

XVI - proceder à correição permanente da polícia 
judiciária e dos presídios da comarca ; 

XVII - comunicar ao Conselho da Magistratura e ao 
Corregedor-Geral de Justiça todas as suspeições declaradas , sem 
indicação de motivos; 

XVIII conceder emancipação e suprimento de 
consentimento; 

z 
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XIX- autorizar venda de bem pertencente a menor; 
XX - nomear tutor a órfão e curador a interdito, ausente, 

nascituro e herança jacente e removê-los no caso de negligência ou 
inobservância de seus deveres; 

XXI - ordenar entrega de bem do órfão ou do ausente; 
XXII - abrir testamento e decidir sobre o seu cumprimento ; 
XXIII - proceder à arrecadação e ao inventário de bens 

vagos ou de ausentes ; 
XXIV - tomar contas a tutor, curador, comissário , síndico , 

liqüidante e associação ou corporação pia , nos casos previstos em lei ; 
XXV - conceder dispensa de impedimento de idade para 

casamento da menor de dezesseis anos e do menor de dezoito anos, 
bem como no caso do art . 214 do Código Civil ; 

XXVI - decidir sobre impugnação de documento em 
habilitação de casamento, ou exigência de outro , formuladas pelo 
representante do Ministério Público , quando com isso não 
concordarem os nubentes; 

XXVII - resolver sobre dispensa de proclamação e 
justificação para fim matrimonial , quando for contrário o parecer do 
representante do Ministério Público e com ele não se conformarem os 
nubentes; 

XXVIII -conceder prorrogação de prazo para o início e o 
encerramento de inventário; 

XXIX- conceder benefício de assistência judiciária ; 
XXX- exercer atribuições de Juiz de Vara da Infância e da 

Juventude; 
XXXI -dirigir o foro e administrar o edifício forense , exceto 

na Comarca de Belo Horizonte; 
XXXII - cumprir e fazer cumprir requisição legal e 

precatóri a ou rogatória ; 
XXXIII - resolver reclamação relativa a ato de servidor do 

Juízo; 
XXXIV- resolver dúvida suscitada por servidor; 
XXXV - fiscalizar o pagamento de impostos , taxas , custas 

e emolumentos, nos processos em que funcionar; 
XXXVI - declarar, incidentalmente, inconstitucional idade 

de lei ou ato do poder público ; 

I 
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XXXVII - requisitar passes para transporte de menores , 

com o respectivo acompanhante; 
XXXVIII -- conceder licença a Juiz de Paz; 
XXXIX - verificar, quinzené'limP. nte , a saída de processos . 

apondo visto nos livros de carga , to1 . 1Jrovidências para que os 
autos retornem , quando ultrapassados os prazos legais ; 

'\L - exercer a fiscalização dos atos dos notários , dos 
oficiais de registro e dos prepostos deles , na forma da lei que lhes 
regula as atividades, e disciplinar as resnonsabilidades. 

XLI - praticar ato não ldo neste artigo , mas 
decorrente de disposição legal ou regulaJJJ en tar. 

Art . 56 - Nas comarcas com ma is de uma vara . as 
atribuições dos Juízes de Direito serão exercidas mediante 
distribuição, respeitada a competência das varas especializadas . 

Art. 57 -Compete a Juiz de Vara de Registros Públicos: 
I - exercer as atribuições jurisdicionais conferidas aos 

Ju ízes de Direito pela legislação concernente aos serviços notariais e 
de registro ; 

11 - exercer a incumbência prevista no art . 2° da Lei 
Federal n° 8.560, de 29 de dezembro de 1992. 

Art . 58 - Compete a Juiz de Vara de Falências e 
Concordatas processar e julgar as causas atribuídas ao juízo universal 
da falência e da concordata . 

Art . 59 - Compete a Juiz ie Vara de Fazenda Pública e 
Autarquias processar e julgar causas cíveis em que intervenham , 
como autor, réu , assistente ou opoente, o Estado, os municípios , suas 
autarquias , as empresas públicas, as sociedades de economia mista e 
as fundações de direito público , respe itada a competência de foro 
est;1belecida na lei processual 

Art . 60 - Compete a Juiz de Vara de Família processar e 
julgar as causas relativas ao estado das pessoas e ao Direito de 
Fam ília , respeitada a competência do Juiz de Vara da Infância e da 
Juventude . 

Art . 61 - Compete ao Juiz de Vara de Execuções 
Criminais e Corregedor de Presídios: 

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que, de 
qualquer modo, favorecer o condenado ; 
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li- declarar extinta a punibilidade ; 
111- decidir sobre : 
a) soma ou unificação de penas; 
b) progressão ou regressão nos regimes ; 
c) detração e remissão da pena ; 
d) suspensão condicional da pena ; 
e) livramento condicional ; 
f) incidente de execução; 
IV- autorizar saídas temporárias ; 
V- determinar: 

3 ')~ 
_ .) 

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e 
fiscalizar sua execução; 

b) a conversão da pena restritiva de direitos em privativa 
de liberdade; 

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva 
de direitos; 

d) a aplicação da medida de segurança , bem como a 
substituição da pena por medida de segurança ; 

e) a revogação da medida de segurança ; 
f) a desinternação e o restabelecimento da situação 

anterior; 
g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em 

outra comarca , após prévio consentimento do seu titular, salvo nas 
penitenciárias regionais ; 
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h) a remoção do condenado , na hipótese prevista no § 1° 
do art . 86 da Lei de Execução Penal ; 

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida 
de segurança ; 

VIl - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos 
penais , tomando providências para seu adequado funcionamento e 
promovendo, quando for o caso , a apuração de responsabilidade; 

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento 
penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com 
infringência aos dispositivos legais ; 

IX - compor e insta lar o Conselho da Comunidade , cuja 
estruturação será estabelecida em le i: 

X- proceder à correição permanente da polícia judiciária e 
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dos presídios da comarca. 

Parágrafo único - Nas comarcas com mais de uma vara, 
onde não houver vara especia lizada de execuções criminais e 
corregedoria de presídios , o Juiz Corregedor de Presídios será 
designado pelo Corregedor-Geral de Justiça por período de até dois 
anos , não sendo permitida recondução. 

Art. 62 - Compete ao Juiz de Vara da Infância e da 
Juventude exercer as atribuições definidas na legislação especial 
sobre menores e em resolução da Corte Superior. 

Parág rafo único - Nas comarcas em que não houver vara 
com competência específica para infância e juventude, caberá ao 
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente , o Ju iz de Direito 
competente para tais atribuições, permitida uma recondução e sua 
substituição , quando convier. 

Art . 63 - Compete a Juiz Auxiliar substituir ou cooperar 
com os titulares da Comarca de Belo Horizonte, bem como conhecer e 
julgar conflito fundiário , nos termos do art . 114 da Constituição do 
Estado, por designação do Presidente do Tribunal de Justiça. 

Subseção 111 
Da Direção do Foro 

Art 64 - A direção do foro . sede privativa dos serviços 
judiciais , será exercida , na Comarca de Belo Horizonte, pe lo 
Corregedor-Geral de Justiça ou por Juiz-Corregedor por ele 
designado, e nas comarcas do interior, pelo Juiz de Direito ou , 
havendo mais de uma vara , pelo que for designado bienalmente pelo 
Corregedor-Gera l, permitida uma recondução. 

Parágrafo único - Nas comarcas do interior com duas ou 
mais varas , existindo inte resse públic'l na substituição do Diretor do 
Foro antes de se completar o biênio de sua designação, o Corregedor-
Geral de Just iça poderá substitu í-lo, "ad referendum" do Conselho da 
Magistratura . 

Art . 65- Compete ao Diretor do Foro : 
I - exercer, no âmbito de sua secretaria de JU Ízo , nos 

serviços auxiliares da justiça e nos serviços notariais e de registro de 
sua comarca , as funções administrativas , de orientação , de 
fiscalização e disciplinares ; 

11 - dar ordens e instruções à guarda destacada no 
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edifício ; 
111 - solicitar as providências necessárias ao bom 

funcionamento do serviço forense ; 
IV- indicar ao Presidente do Tribunal de Justiça os nomes 

daqueles que devam ser nomeados para os cargos de provimento em 
comissão , ressalvado o de Comissário de Menores Coordenador, cuja 
indicação será feita pelo Juiz competente para as questões definidas 
na legislação sobre menores; 

V - manter a ordem e o respeito entre os servidores, 
partes , seus procuradores e demais pessoas presentes no edifício ; 

VI - aplicar pena discip linar a servidor subordinado a sua 
autoridade e aos titu lares e prepostos não optantes dos serviços 
notariais e de registro da comarca; 

VIl - dar posse a Juiz de Paz e a servidor do foro , 
ressalvado o disposto no art. 264 desta lei; 

VIII - remeter, até o dia 20 de cada mês, à Secretaria de 
Administração de Pessoal do Tribunal de Justiça, com seu visto , a 
fol ha de freqüência dos servidores do foro ; 

IX - organizar as escalas de férias dos servidores do foro 
jud icial , remetendo-as à Secretaria de Administração de. Pess~al _ do 
Tribunal de Justiça até o dia 30 de novembro do ano antenor, e 1nd1car 
o substituto , se for o caso; 

X - averiguar incapacidade física ou mental de servidor do 
foro judicial , comunicando-a à Secretaria de Administração de Pessoal 
do Tribunal de Justiça; 

XI - proceder à correição anual na comarca, nos termos 
do art . 31 , § 1°, desta lei ; 

XII - instaurar sind icância e processo disciplinar em 
desfavor de servidor do foro judicial e dos titulares e prepostos não 
optantes dos serviços notariais e de registro; _ 

XII I - diligenciar pela guarda , pelo zelo e pela manutençao 
dos imóveis em que estiverem instalados os serviços forenses , nos 
termos dos arts 1 o e 2° do Decreto n° 32 .255, de 11 de dezembro de 
1990 comun icando Imed iatamente à Presidência do Tribunal de 
JustiÇa qualquer ocorrência relacionada com a questão, bem como as 
prov idências por ele tomadas : . 

XIV - fazer , anualmente , em formulário próprio exped1do 

I 
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pela Secretaria de Administração do Tribunal de Justiça o 
inventário dos bens móveis pertencentes ao Estado que existam na 
comarca , devolvendo à Secretaria a via própria do referido formulário , 
devidamente preenchida ; 

XV - praticar ato não especificado neste artigo, mas 
decorrente de disposição legal ou regulamentar 

Parágrafo único - Na Comarca de Belo Horizonte, o 
Direwr do Foro regulamentará o funcionamento dos serviços 
administrativos , definindo as atribuições dos servidores e indicando ao 
Presidente do Tribunal os nomes daqueles que devam ser nomeados 
para os cargos de provimento em comissão, e poderá delegar a Juiz-
Corregedor o exercício <..las atribuições constantes nos incisos 11 , 111 , V 
e VIII deste artigo 

Subseção IV 
Da Substituição do Juiz de Direito 

Art . 66 - O Juiz de Direito será substituído quando se 
afastar do exercício, temporária ou eventualmente . 

Parágrafo único - Nenhuma comarca poderá ter Juiz 
Substituto por mais de noventa dias , devendo dentro desse prazo ser 
designado o Juiz definitivo 

Art . 67 - Em comarca de um só Juiz, a substituição far-se-
á por Juiz de Di reito Substituto designado pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça. 

Parágrafo único - Enquanto não houver a designação 
referida neste artigo , far-se-á a substituição por Juiz de Direito de 
coma rca substituta . 

Art 68 - Em comarca do interior do Estado que possua 
mais de uma vara , a substituição far-se-á por Juiz de Direito Substituto 
designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 1° - Enquanto não houv-::r a designação referida neste 
artigo , far-se-á a substituição de acordo .::om a seguinte ordem 

I - por Juiz de Direito de outra vara de mesma 
competência ; 

li- por Juiz titular de vara cível ; 
111- pelo Juiz Diretor do Foro ; 
IV- pelos demais Juízes da Comarca ; 
V- por Juiz de Direito de comarca substituta . 
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§ 2°- Para efeito de substituição por Juiz de outra vara , 

será observada a ordem mencionada no § 2° do art. 1 O desta lei , 
substituindo-se o Juiz da última vara pelo da primeira . 

Art . 69 - Na Comarca de Belo Horizonte, a substituição 
far-se-á por Juiz de Direito Auxiliar designado pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça . 

§ 1° - Enquanto não houver a designação referida no 
artigo, far-se-á a substituição por Juiz de Direito de outra vara de 
mesma competência , observada a ordem mencionada no § 2° do art . 
1 O desta lei , substituindo-se o Juiz da última vara pelo da primeira . 

§ 2° - O Juiz Presidente de cada Tribunal do Júri será 
automaticamente substituído pelo respectivo Juiz Sumariante , 
enquanto não houver a designação prevista no artigo . 

§ 3° - Juiz de Direito da Comarca de Belo Horizonte não 
substituirá o de outra comarca . 

Art . 70 - Quando o Juiz se declarar suspeito ou impedido, 
no mesmo despacho determinará a remessa dos autos ao seu 
substituto legal , observando o disposto nos artigos anteriores. 

Art . 71 - No caso de ausência eventual do Juiz, sua 
substituição far-se-á : 

I - para a presidência de audiência ou para outro ato 
processual que exija a presença do Juiz, mediante petição do 
interessado dirigida ao substituto , na qual o Escrivão do substituído 
certificará a ausência; 

11 - para despacho ou decisão em autos, mediante a 
conclusão deles ao Juiz Substituto, feita pelo Escrivão com a 
informação da ausência e a requerimento da parte interessada ; 

111 - para despacho de mero expediente, em petição 
avulsa , mediante apresentação dela ao substituto , que a despachará 
declarando a ausência do titular. 

Art . 72 - Salvo nos casos do artigo anterior, será plena a 
substituição. 

Parágrafo único - Não será permitida mais de uma 
substituição plena , salvo em períodos de férias e recesso forenses e 
na hipótese de afastamento de Juízes das comarcas substitutas 

Art . 73 - Na hipótese de relevante interesse jud icial , a 
ordem de substituição por Juiz de Direito de outra comarca não 
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prevalecerá , podendo o Presidente do Tribunal de Justiça 
convocar, para a substituição , outro Juiz de qualquer das comarcas 
substitutas . 

Parágrafo único- O Presidente do Tribunal de Justiça fará 
designação de Juiz de Direito para serv ir como cooperador em 
comarcas ou varas CUJO serviço forense estiver acumulado . fixando-
lhe a competência . 

Seção 11 
Do Tribunal do Júri 

Subseção I 
Da Organização e do Funcionamento 

Art . 74 - O Tribunal do Júri funcionará na sede da 
comarca e reunir-se-á em sessão ordinária : 

I- mensalmente , na Comarca de Belo Horizonte; 
11- bimestralmente , nas demais comarcas . 
§ 1° - Na Comarca de Belo Horizonte, as sessões 

necessárias para julgar os processos preparados serão realizadas em 
dias úteis sucessivos , salvo justo impedimento. 

§ 2° - Nas demais comarcas, quando, por motivo de força 
maior, não for convocado o Júri na época determinada, a reunião 
realizar-se-á no mês seguinte. 

Art 75- Em circunstân ciac:: o v ,__ ~ . , ~io na is , o JC1 ri reunir-se-
á extraordinariamente , por iniciativa do Juiz de Direito ou por 
determinação do Corregedor-Geral de Justiça ou de Câmara do 
Tribunal de Justiça. 

Art. 76 - A convocação do Júri far-se-á mediante edital , 
depois de sorteio dos jurados que tiverem de servir na sessão . 

§ 1°- O sorteio realizar-se-á de quinze a trinta dias antes 
da data designada para a reunião. 

§ 2° - Não havendo processo a ser julgado . não será 
convocado o Júri , e, caso já o tenha sido , o Juiz de Direito declarará 
sem efeito a convocação , por meio de -~ditai publicado pela imprensa, 
sempre que possível. 

Subseção 11 
Da Competência 

Art . 77 - Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida e de outros que lhes forem conexos. 
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Art. 78 - Compete aos jurados responder aos quesitos 

que lhes forem formulados , e ao Presidente do Tribunal , aplicar o 
Direito. 
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Subseção 111 
Do Juiz Sumariante e do Juiz Presidente 

Art 79 -Ao Juiz Sumariante compete 
I -receber ou rejeitar a denúncia ; 
li - dirigir a instrução; 
111 - proferir a sentença de pronúncia , de impronúncia , de 

desclassificação ou de absolvição sumária e processar o recurso que 
for interposto . 

Parágrafo único - Ficará preventa a competência do Juiz 
Sumariante na hipótese de impronúncia com desclassificação. 

Art . 80- Compete ao Juiz Presidente: 
I -receber o libelo ; 
li- preparar o processo para o julgamento; 
111 - presidir a sessão do julgamento, proferindo a 

sentença ; 
IV - processar os recursos interpostos contra a decisão 

que proferir; 
V- organizar anualmente a lista geral de jurados; 
VI -fazer o sorteio e a convocação dos vinte e um jurados 

componentes do Júri para a sessão 
Art . 81 - Ao Juiz Sumariante e ao Juiz Presidente , nas 

respectivas fases do processo em que exercerem a competência 
funcional , caberá decretar, relaxar ou regular a prisão do réu , bem 
como conceder-lhe liberdade prov isória . 

Seção 111 
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

Art 82 - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais , 
compostos de Juízes togados e leigos e, ainda , por conciliadores, têm 
competência para o processamento , a conciliação , o julgamento e a 
execução , por título judicial ou extrajudicial , das causas cíveis de 
menor complexidade e infrações de reduzido potencial ofensivo 
definidas pela Lei Federal n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
inclusive os recursos pelas Turmas Recursa is. 

Art . 83 - Onde não for implantada vara especializada , os 

I 



330 
feitos da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
tramitarão perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e 
respectiva Secretaria , observado , entretanto , o procedimento especial 
estabelecido pela Lei Federal n° 9 099 , de 26 de setembro de 1995. 

Art . 84 - A Corte Superior, em resolução, disporá sobre a 
designação dos Juízes leigos e conciliadores . 

Parágrafo único - A efetiva atuação dos conciliadores , pelo 
prazo mínimo de 6 (seis) meses, será considerada serviço público 
relevante e, ainda , título em concurso público para provimento de 
cargos do Poder Judiciário e dos órgãos que exerçam funções 
esenciais à Justiça. 

Art . 85- As Turmas Recursais serão compostas por Juízes 
de Direito com jurisdição na respectiva sede ou em comarca que 
integre o seu grupo jurisdicional , indicados pela Corte Superior, para 
um período de 3 (três) anos , permitida uma recondução e v·- ' .·l!i 8 a 
recusa . 

§ 1 o - Compete ao Presidente da Turma Recursal 
processar e exercer juízo de admissibilidade em recursos interpostos 
contra suas decisões , bem como prestar as informações que lhe 
forem requisitadas . 

§ 2° - A Secretaria da Presidência da Turma ,..., ~ c ursai 

funcionará para os atos de julgamento e processamento de eventuais 
recursos contra suas decisões. 

Título IV 
Da Justiça de Paz 

Art . 86 - Em cada distrito ou subdistrito judiciário , haverá 
um Juiz de Paz e dois suplentes, e: .. na forma do art . 117 da 
Con stitui ção do Estado, entre as pe::, _, uds idôneas, maiores de 21 
anos , residentes no distrito ou no subdistrito e que neles sejam 
eleitoras , cuja eleição será regulamentada em lei específica . 

Art . 87 -Após ser diplomado, o eleito entrará em exercício 
perante o Juiz Diretor do Foro. 

Art . 88 - O exercício efetivo da função de Juiz de Paz 
constitui serviço público relevante e assegurará prisão especial em 
caso de crime comum, até definitivo julgamento 

Art . 89 - O Juiz de Paz tem competência para celebrar 
casamento , verificar, de ofíc io ou em face de impugnação 
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apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições 
conciliatórias , sem caráter jurisdicional , além de outras previstas na 
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legislação. 
Art . 90 - A substituição do Juiz de Paz será feita , em 

qualquer caso, sucessivamente pelo primeiro e pelo segundo 
suplentes. 

Parágrafo único - Não havendo suplente para a 
substituição , o Juiz Diretor do Foro designará Juiz de Paz "ad hoc" 
entre aqueles em exercício na comarca ou , no caso da inexistência 
destes , entre aqueles em exercício na primeira comarca substituta . 

Art . 91 -A renúncia ao cargo de Juiz de Paz ou suplente 
será feita por meio de comunicação à Justiça Eleitora l. 

Art . 92 - Nas sedes de comarca, servirão como 
preparadores dos processos da Justiça de Paz servidores designados 
pelo Diretor do Foro . . . 

Parágrafo único- Ao Juiz de Paz de d1stnto ou de sede de 
município sem serviços judiciários instalados, compete nomear e 
compromissar preparador "ad hoc" para oficiar nos processos do 
Juizado. 

Livro 111 
Da Magistratura 

Título I 
Da Magistratura em Geral 

Capítulo I 
Das Garantias e Prerrogativas da Magistratura 
Art 93 - 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 . 94 - O magistrado terá as garantias que lhe assegura 
a Constituição da República e as prerrogativas estabelecidas em lei . 

Art. 95 - A vitaliciedade , a inamovibilidade e a 
irredutibilidade de subsídios são garantias do magistrado 

§ 1° - Serão vitalícios, a partir da posse, os Juízes 
nomeados para os Tribunais de Segundo Grau e, após dois anos de 
exercício os Juízes de Direito e os Juízes-Auditores da Justiça Militar 

' § 2° -Adquirida a vita liciedade , o magistrado só perderá o 
cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado 

~----------------------------------------------------__/ 
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§ 3° - A garantia da inamovibilidade não impedirá a 
remoção compulsória , por motivo de interesse público , ou a 
movimentação do Juiz de uma para outra vara da mesma comarca se 
o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, procedend~-se 
na forma estabelecida nos arts . 22 , XI e XVI , e 163 desta lei 

§ 4°- A irredutibilidade de subsídios seguirá o estabelecido 
na Constituição da República 

Art . 96- São prerrogativas do magistrado 
I - ser ouvido como testemunha em dia . hora e local 

previamente ajustados com a autoridade ou Juiz de instância igual ou 
inferior; 

11 - não ser preso senão por ordem escrita da Corte 
Superior, salvo em flagrante de crime inafiançável , caso em que a 
autondade fará imediata comunicação e apresentação do magistrado 
ao Presidente do Tribunal de Justiça ; 

111 - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de 
Estado-Maior, por ordem e à disposição da Corte Superior, quando 
sujeito a prisão antes do julgamento final ; 

IV - não estar sujeito a notificação ou a intimação para 
comparecimento , salvo se expedida por autoridade judicial. 

§ 1°- Quando , no curso de investigação, houver indício da 
prática de crime por magistrado, a autoridade policial remeterá os 
respectivos autos ao Tribunal de Justiça, cabendo à Corte Superior, 
na primeira sessão , autorizar ou não o prosseguimento das 
investigações_ 

§ 2° - O título de Desembargador é privativo dos 
magistrados componentes do Tribunal de Justiça , e o de Juiz, 
privativo dos demais membros do Poder Judiciário . 

Capítulo 11 
Da Posse e do Exercício do Magistrado 

Art . 97 - O magistrado nomeado tomará posse e entrará 
em exercício no prazo de trinta dias contados da publicação do ato e, 
quando promovido ou removido , assumirá o exercício no mesmo 
prazo 

§ 1° - Havendo motivo justo, o prazo poderá ser 
prorrogado por quinze dias pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
quando se tratar de Desembargador ou Juiz de Dire ito; por Presidente 
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de Tribunal de Alçada , quando se tratar de Juiz para ele nomeado 
ou promovido ; e pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar, quando 
se tratar de Juiz da Justiça Militar_ 

§ 2° - Movimentado o Juiz de Direito de uma para outra 
vara da mesma comarca , nela entrará em exercício imediatamente 

Art _ 98 - No ato da posse , o magistrado apresentará o 
título que a legitima e a relação pública de bens e prestará o 
compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo , 
cum prindo a Constituição e as leis _ 

Parágrafo único - O termo de posse , lançado em livro 
próprio , será assinado pela autoridade que pres idir ao ato e pelo 
empossado ou por seu procurador, depois de subscrito pelo 
funcionário que o lavrar. 

Art _ 99 - A posse e o exercício assegurarão todos os 
direitos inerentes ao cargo_ 

Art 100 - A nomeação, a promoção ou a remoção ficarão 
automaticamente sem efeito se o magistrado não entrar em exercício 
no respectivo prazo . 

Capítulo 111 
Da Matrícula , da Antigüidade e da Contagem de Tempo 

Art . 101 - O magistrado, segundo sua vinculação , será 
matriculado na Secretaria do Tribunal de Justiça , de Tribunal de 
Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar_ 

Art . 102 - A matrícula, aberta à vista da nomeação do 
magistrado, deverá conter, entre outros , registro dos seguintes fatos 
relativos a sua vida funcional 

decisão ; 

I - nome do magistrado; 
li - data de nascimento; 
111 - data da nomeação, da remoção e da promoção; 
IV- data da posse no cargo e da entrada em exercício; 
V- data da declaração de vitaliciedade ; 
VI -interrupção do exercício e seu motivo ; 
VIl -processo intentado contra o magistrado e respectiva 

VIII -elogio ou nota desabonadora ; 
IX- pena disciplinar_ 
Art _ 103 - Por antigü idade geral no serviço público 
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entender-se-á o tempo de efetivo exercício em função pública . 

Parágrafo único - Não serão deduzidos como interrupção: 
I -o período de trânsito a que se refere o art . 96 desta lei ; 
11- o tempo de suspensão por efeito de processo criminal , 

se sobrevier a absolvição ; 
111 - o afastamento previsto nos incisos I e 11 do art 146 

desta lei 
Art . 1 04 - O tempo de serviço prestado nas atividades 

pública ou privada será computado para efeito de aposentadoria . 
Parágrafo único - Para efeito da disponibilidade prevista no 

artigo 146, 111 , será computado apenas o tempo de serviço prestado na 
atividade pública 

Art. 1 05 - Da contagem para fins de adicionais por tempo 
de serviço e férias-prêmio serão deduzidos os afastamentos 
resultantes de faltas injustificadas e da disponibilidade compulsória 
prevista no inciso 111 do art . 145 desta lei. 

Art . 1 06 - A apuração do tempo de serviço público na 
magistratura e na entrância será feita em dias, cujo total será 
convertido em anos, considerados sempre estes como de trezentos e 
sessenta e cinco dias, e, feita a conversão , os dias restantes , até 
cento e oitenta e dois , não serão computados , arredondando-se para 
um ano quando excederem esse número. 

Art . 107 - Por antigüidade na entrância , entender-se-á o 
tempo líquido de efetivo exercício nela , não se descontando as 
interrupções por motivo de luto ou casamento, férias , licença-
paternidade , li cença para repouso à gestante, licença para 
tratamentos de saúde, afastamento nas hipóteses do art . 140, 
disponibilidade nos casos dos incisos I e 11 do art . 145 e os períodos a 
que se referem os arts. 95 , § 1°, e 180 desta lei . 

Art . 108 - A remoção e a disponibilidade compulsórias 
impedirão a contagem do período de trânsito como de serviço , salvo 
par·a efeito de aposentadoria . 

Parágrafo único Do magistrado removido 
compulsoriamente ou em disponibilidade contar-se-á , para efeito de 
antigü idade, o tempo de serviço prestado anteriormente . se voltar ao 
cargo . 

Art . 109 - A lista de antigüidade será revista , anualmente, 
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§ 1 o- A revisão terá por fim : 
1 - a exclusão do magistrado falecido , aposentado ou que 

houver perdido o cargo; 
11- a dedução do tempo que não deva ser contado; 
111- a inclusão do tempo que deva ser contado. 
§ 2° - A lista de antigüidade será publicada no "Diário do 

Judiciário", pelo Departamento da Magistratua 
Art . 11 O - Dentro de trinta dias contados da publicação da 

lista no "Diário do Judiciário", o magistrado que se julgar prejudicado 
poderá apresentar reclamação , que não terá efeito suspensivo . 

§ 1 o - A reclamação será julgada pelo Conselho da 
Magistratura , na primeira reunião . 

§ 2°- Atendida a reclamação , alterar-se-á a lista . 
§ 3° - Decorrido sem reclamação o prazo referido no 

artigo , prevalecerá a lista até que outra seja aprovada . 
Art . 111 - A antigüidade nos tribunais , estabelecida para 

os fins previstos nesta lei ou no Regimento Interno, será apurada: 
I- pela posse; 
11 -pela entrada em exercício; 
111- pela nomeação; 
IV- pela idade. 
Art . 112 - A antigüidade do magistrado , para o efeito de 

promoção ou outro que lhe seja atribuído nesta lei , será estabelecida 
em cada entrância e apurada: 

I - pela entrada em exercício; 
11- pela posse ; 
111- pela nomeação ; 
IV - pelo tempo de serviço na magistratura ; 
V- pelo tempo de serviço público no Estado: 
VI- pela idade . 

Capítulo IV 
Da Incompatibilidade 

Art . 113 - Não poderá ser nomeado nem promovido por 
merecimento para os tribunais aquele que tiver. no tribunal , cônjuge 
ou parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral , até o 
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terceiro grau , inclusive. 

§ 1° - Se, por força de promoção por antigüidade, dois ou 
mais Juízes com assento no tribunal forem cônjuges ou parentes , 
consangüíneos ou afins , em linha reta ou no terceiro grau colateral , o 
primeiro que conhecer da causa ou votar em qualquer deliber1ção 
impedirá que o outro participe do julgamento ou da votação . 

§ 2° - Não poderá integrar o Órgão Especial , de modo 
efetivo ou por substituição , o magistrado alcançado pelo impedimento 
estabelecido neste artigo . 

Art . 114 - Na mesma comarca , distrito ou subdistrito , não 
poderão servir conjuntamente, como Juiz, Promotor de Justiça ou 
como qualquer dos servidores relacionados nos arts. 256 e 261 desta 
lei , parentes em grau indicado no art . 111 , aplicando-se, em caso de 
promoção por antigüidade , a regra do§ 1° do referido artigo. 

Parágrafo único - A incompatibilidade não se estenderá a 
Juízes de varas diferentes na mesma comarca , não podendo, um 
substituir o outro. 

Art. 115- A incompatibilidade resolver-se-á : 
I - antes da posse, contra o último nomeado ou o menos 

idoso, sendo as nomeações da mesma data ; 
11 - depois da posse, contra o que lhe tiver dado causa e, 

sendo ela imputada a ambos , contra o que contar menos tempo de 
serviço judiciário ou , se este for igual , contra o de menos tempo de 
serviço público estadual. 

Art . 116 - Se o magistrado que deva ser afastado não 
solicita r exoneração ou declaração de disponibil idade, esta lhe será 
imposta pela Corte Superior, adotando-se as normas processuais 
rela tivas a abandono de cargo . 

Art 117 - Não poderão servir conjuntamente no mesmo 
processo advogado e Desembargador, Juiz, servidor ou membro do 
Ministério Públ ico, parentes em grau indicado no art . 112 desta lei , 
resolvendo-se a incompatibilidade em favor do advogado. 

Capítulo V 
Dos Subsídios e das Indenizações 

Seção I 
Dos Subsídios 

Art . 118 - Os subsídios dos magistrados serão fixados nos 
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termos da Constituição da República . 

Art . 119 - Para o recebimento dos subsídios , o exercício 
das funções será atestado: 

1 - quanto a Desembargador, em folha organizada na 
Secretaria do Tribunal de Justiça , com o visto do Presidente ; 

11 -quanto a Juiz de Tribunal de Alçada ou do Tribunal de 
Justiça Militar, em folha organizada na Secretaria do respectivo 
Tribunal , com o visto do Presidente; 

111 - quanto aos Juízes de primeiro grau , em folha 
organizada na respectiva comarca , com o visto do Diretor do Foro . 

Seção 11 
Das Indenizações e Outros Pagamentos 

Art . 120- O magistrado terá direito a: 
1 - diárias e pagamento de transporte , quando se afastar 

da sede , a serviço ou em missão oficial , e a reembolso de despesas 
de hospedagem e transporte , quando em substituição; 

11 - reembolso das despesas de transporte e mudança; 
111 - pagamento por aula ou conferência proferida na 

Escola Judicial Desembargado!- Edésio Fernandes; 
IV - subsíd io espec1al de Natal ; 
V- um terço dos subsídios , em razão de féri as; 
VI- auxí lio-doença; 
VIl -auxílio-moradia . 
§ 1 o - Os pagamentos 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° - O reembolso previsto no inciso 11 deste artigo será 
pago ao Juiz quando , removido do cargo de Juiz de Direito Substituto 
para o de titular de comarca de primeira entrância ou promovido, 
passar a ter exe rcício em outra comarca 

§ 3° - A remoção a pedido de uma para outra comarca não 
dá direito à percepção do reembolso previsto no inciso 11 deste artigo . 

§ 4° - O pagamento previsto no inciso 111 deste artigo far-
se-á com base no disposto no Regulamento da Escola Jud icial 
Desembargador Edésio Fernandes 

§ 5° - Os pagamentos previstos nos incisos IV a VI deste 
artigo serão devidos nos mesmos termos dos referentes aos 



serv idores do Estado de Minas Gerais _ 
Seção 111 

Do Au xí lio-Funeral r da Pensão 
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Art . 121 -Ao cônjuge sobre ;vente pagar-se-á importância 
correspondente a um mês dos subsídios que o magi strado percebia 
para atender às despesas de funeral e luto 

§ 1° - Quem, na falta do cônjuge sobreviven te. houver 
custeado o funeral do magistrado será indenizado das despesas 
comprovadas, até o montante referido neste artigo . 

§ 2° - O pagamento da indenização será processado e 
efetuado na Secretaria do Tribunal de Justiça, de Tribunal de Alçada 
ou do Tribunal de Justiça Militar. 

Art . 122 - Por falecimento do magistrado, será devida a 
seu cônjuge ou companheiro por união estável , assim declarado por 
sentença , ou, na falta destes , aos filhos dependentes , menores ou 
incapazes, pensão mensal , calculada nos ter mos da Constituição_ 

Parágrafo único - A pensão de que trata este artigo será 
dividida entre os beneficiários, se for o caso, na forma da legislação 
aplicável. 

Capítulo VI 
Das Férias 

Seção I 
Das Férias Anuais 

Art . 123 - Os magistrados terão direito a férias anuais , por 
sessenta dias , coletivas ou individuais. 

§ 1° - As férias individuais serão conced idas nos casos em 
que o magistrado tenha servido durante as férias coletivas_ 

§ 2° - As férias excepcionalmente não gozadas, por 
necessidade de serviço , a critério do Presidente do Tribunal de 
Justiça, serão indenizadas, em dinheiro , por ocasião da aposentadoria 
ou decoírido um ano do período em que podiam ser gozadas 

Subseção I 
Das Férias nos Tribunais 

Art . 124 - Os membros dos tribuna is gozarão 30 (trinta ) 
dias :le férias coletivas no período de 2 a 31 de janeiro e 30 (trinta ) 
dias de férias individuais em período a ser estabelecido de acordo 
com a conveniência do Tribunal de Justiça. 
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Art . 125 - Gozarão trinta dias consecutivos de férias 
individuais, por semestre e quando solicitarem: 

I - os Presidentes dos tribunais ; 
11 - os Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça e de 

Alçada , se o exigir o serviço a seu cargo; 
111- o Corregedor-Geral de Justiça; 
IV - os Desembargadores e os Juízes de Tribunal de 

Alçada integrantes de Cãmara Especial de Férias ; 
V - o Desembargador que, por motivo de serviço eleitoral , 

não tiver gozado férias coletivas 
§ 1 o - As férias individuais somente podem acumular-se 

por imperiosa necessidade de serviço. 
§ 2° - Será vedado o afastamento , em gozo de férias 

individuais , de Juízes em número que possa comprometer o quórum 
de julgamento do tribunal ou de qualquer de seus órgãos judicantes. 

Subseção 11 
Das Férias na Primeira Instância 

Art . 126 - Os magistrados de primeiro grau gozarão 30 
(trinta) dias de férias coletivas no período de 2 a 31 de janeiro e 30 
(trinta) dias de férias individuais em período a ser estabelecido de 
acordo com a conveniência do Tribunal de Justiça . 

§ 1 o - Um dos períodos de férias coletivas pode ser 
transformado em período de férias individuais, a critério e mediante 
resolução da Corte Superior. 

§ 2° - Ao magistrado que, por motivo de plantão ou de 
serviço eleitoral , não tiver gozado férias coletivas serão concedidas 
férias individuais, mediante autorização do Presidente do Tribunal de 
Justiça. 

§ 3° - As férias individuais só serão concedidas por 
períodos correspondentes aos das férias coletivas não gozadas 

§ 4° - As férias individuais não serão concedidas 
concomitantemente ao Juiz a quem caiba substituir e ao que deva ser 
substituído . 

Art . 127- Nos períodos de férias coletivas , somente serão 
praticados os atos processuais e processadas as causas seguintes : 

I - a produção antecipada de provas , de que trata o art . 
846 do Código de Processo Civi l; 
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11- a citação, a fim de evitar o perecimento do direito; 
111 - o arresto , o seqüestro , a penhora , a arrecadação , a 

busca e a apreensão, o depósito, a prisão , a separação de corpos, a 
abertura de testamento, os embargos r:le terceiro , a nunciação de obra 
nova , a liminar em mandado de ;egurança, o suprimento de 
consentimento para o casamento e outros atos análogos ; 

IV - os atos de jurisdição voluntária , bem como os 
necessários à conservação de direitos, quando puderem ser 
prejudicados pelo adiamento ; 

V - as causas de alimentos provisionais , de dação ou 
remoção de tutores ou curadores , bem como as que se processam 
pelo rito sumariíssimo; 

VI - as causas e os atos processuais da jurisdição 
criminal ; 

VIl as causas e os atos processuais referentes ao 
Juizado da Infância e da Juventude; 

VIII- todas as causas que a lei federal determinar; 
IX- os conflitos de competência , em casos de réus presos 

ou quando pendente pedido de liminar 
Art . 128- Durante as férias coletivas , servirão na Comarca 

de Belo Horizonte e nas comarcas do interior do Estado Juízes 
designados por ato do Presidente do Tribunal de Justiça , que definirá 
sua competência . 

§ 1° - Nas comarcas do interior, o Presidente do Tribunal 
de Justiça atribuirá competência ao Juiz de plantão para substituir nas 
comarcas que não o tenham. 

§ 2° - O plantão estabelecido neste artigo será exercido , 
preferencialmente, por Juízes de Direito Auxiliares e por Juízes de 
Direito Substitutos. 

Art . 129 - Nos sábados , domingos e feriados , na Comarca 
de Belo Horizonte , servirá um Juiz designado pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça , em escala mensal , para conhecer de "habeas 
corpus", funcionando um Escrivão e servidores designados pelo 
Corregedor-Geral de Justiça, mediante rodízio . 

§ 1° - Para as comarcas do interior do Estado, a Corte 
Superior estabelecerá microrregiões em que os Juízes respectivos , 
mediante designação do Presidente do Tribunal de Justiça , se 
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revezarão , para efeito deste artigo , levando-se em conta a 
distância e as vias de comunicação que possibilitem a realização do 
plantão . 

§ 2° - Na hipótese do parágrafo anterior, terá preferência 
na indicação o Escrivão e os demais servidores lotados na comarca 
do Juiz indicado para o respectivo plantão. 

§ 3°- Os Juízes e os servidores designados para o plantão 
previsto neste artigo ficarão com o direito à compensação pelos dias 
em que servirem. 

Seção 11 
Das Férias-Prêmio 

Art. 130 - Após cada período de cinco anos de efetivo 
exercício de serviço público , o magistrado terá direito a férias-prêmio 
de três meses, admitida a conversão em espécie , paga a título de 
indenização, quando da aposentadoria . 

Parágrafo único - Da contagem do qüinqüênio , não se 
deduzirá o tempo de afastamento do exercício das funções por motivo 
de: 

dias . 

I - casamento ou luto, até oito dias; 
li -férias ; 
111 - licença para tratamento de saúde, até cento e oitenta 

Art . 131 - O gozo das férias-prêm io será deferido pelo 
Presidente do Tribunal competente. 

Parágrafo único - Não poderão ser gozadas as férias-
prêmio quando 

I - ocorrer fase de intensidade de qualificação eleitoral ou 
de proximidade de pleito ; 

11- estas recaírem em mês de funcionamento do júri , salvo 
na Comarca de Belo Horizonte ; 

111 -estiver o magistrado com autos em seu poder além do 
prazo legal ; 

IV - pender de julgamento causa cuja instrução tenha sido 
di rigida pelo magistrado, ou existirem autos conclusos para sentença 
ou despacho por tempo superior ao prazo legal ; 

V- inexistir Juiz para a substituição, ou esta sobrecarregar 
demasiadamente o substituto; 
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VI -estas forem contrárias ao interesse público . 
Art. 132 - O pedido de concessão de férias-prêmio será 

instruído com prova de que não existem os impedimentos referidos 
nos incisos 111 e IV do parágrafo único do artigo anterior. 

Art . 133 - Serão devidos ao cônjuge sobrevivente ou ao 
companheiro por união estável , assim declarado por sentença , 
sobrevivente e aos herdeiros necessár · 'S do magistrado, em caso de 
falecimento deste, ocorrido quando na atividade , os subsídios 
correspondentes a períodos de férias-prêmio não gozadas nem 
contadas em dobro. 

Capítulo VIl 
Das Licenças e do Afastamento 

Seção I 
Das Licenças 

Art . 134- O magistrado poderá ser licenciado: 
I - para tratamento de saúde ; 
11- por motivo de doença em pessoa da família : 
111- para repouso à gestante; 
IV- por motivo de licença-paternidade. 
Art . 135 - A licença para tratamento de saúde terá o prazo 

máximo de dois anos , não se interrompendo a contagem desse prazo 
pela reassunção do exercício por período de até trinta dias . 

§ 1° - No caso de licença para tratamento de saúde , findo 
o prazo máximo, o magistrado será submetido a inspeção de saúde , 
devendo reassumir o cargo dentro de dez dias contados da data do 
laudo que concluir por seu restabelecimento. 

§ 2° - Concluindo o laudo pela continuação da 
enfermidade , será iniciado o processo de aposentadoria . 

Art . 136 - O requerimento de licença para tratamento de 
saúde deverá ser instruído com atestado médico. 

§ 1° - Se a licença e suas prorrogações ininterruptas forem 
por prazo superior a trinta dias, o requerimento deverá ser instruído 
com laudo de inspeção expedido por junta médica oficial 

§ 2° - Se inexistir junta médica oficial na comarca de 
exercício do magistrado , a licença poderá ser concedida com atestado 
assinado por mais de um médico e visado pela junta médica do 
Tribunal de Justiça , podendo ser exigido o exame pessoal do 
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magistrado. 
§ 3° Nos casos de tuberculose , cardiopatia 

descompensada, alienação mental , neoplasia maligna , leucemia, 
cegueira , lepra , pênfigo foliáceo , doença de Parkinson , 
espondiloartrose anquilosante , nefropatia grave, paralisia que impeça 
a locomoção ou AIDS , a concessão da licença dispensará 
requerimento , devendo ser concedida de ofício . mediante simples 
apresentação do atestado ou laudo médico. 

§ 4° - Nos casos referidos no parágrafo anterior, a licença 
será concedida por prazo indeterminado e importará instauração do 
processo de verificação de invalidez. 

§ 5° - Permanecendo o magistrado em licença para 
tratamento de saúde pelo prazo de um ano , ser-lhe-á concedido 
auxílio-doença no valor de um mês de subsídios. 

Art . 137 - Na licença para tratamento de saúde em pessoa 
da famíl ia do magistrado, o requerimento deverá ser instruído na 
forma estabelecida no art . 135 desta lei , devendo o atestado ou o 
laudo de inspeção, expedido por junta médica , declarar a 
indispensabilidade da assistência pessoal do magistrado e a 
incompatibilidade de sua prestação com o exercício do cargo. 

§ 1° - Para efeito do disposto neste artigo, considerar-se-
ão da família do magistrado o cônjuge não separado, o companheiro 
em união estável , os filhos , os pais, os sogros e os irmãos que vivam 
em sua companhia . 

§ 2° - A licença por motivo de doença em pessoa ~a 
família , até o prazo de trinta dias, será concedida com remuneraçao 
integral e, além desse prazo , sem remuneração 

Art . 138- A licença-paternidade, a licença para tratamento 
de saúde e a licença-maternidade serão concedidas com 
remuneração integral 

Art. 139 - A licença-paternidade será concedida pelo 
prazo de cinco dias úteis e a de repouso à gestante pelo. de cento e 
vinte dias , devendo o pedido ser instruído com atestado med1co. 

Seção 11 
Do Afastamento 

Art. 140- Sem prejuízo do subsídio , o magistrado poderá 
afastar-se de suas funções até oito dias consecutivos por motivo de: 

I 
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I - casamento; 
11 - falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, 

sogro ou irmãos. 
Parágrafo único - No caso do inciso I deste artigo , o 

magistrado comunicará , com antecedência , o afastamento ao seu 
substituto legal e, no caso do inciso 11 , fará a comunicação , se 
possível. 

Art. 141 - Conceder-se-á afastamento ao magistrado, sem 
prejuízo do subsídio: 

I - para freqüência em congressos , cursos ou seminários 
de aperfeiçoamento, especialização e estudos , pelo prazo necessário 
à sua conclusão , inclusive no exterior, mediante prévia autorização da 
Corte Superior, vedada a recusa imotivada; 

11 - para prestação de serviços exclusivamente à Justiça 
Eleitoral ; 

111 - para exercer a Presidência da Associação dos 
Magistrados Mineiros ou da Associação dos Magistrados do Brasil. 

Capítulo VIII 
Da Aposentadoria 

Art . 142- O magistrado vitalício aposentar-se-á : 
I - compulsoriamente , aos setenta anos de idade, por 

invalidez ou por interesse público ; 
11 - voluntariamente , desce que cumprido tempo mínimo 

de dez anos de efetivo exercício no s~."rviço público e cinco anos de 
exercício na magistratura , observadas as seguintes condições 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição , 
se homem , e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição , 
se mulher; 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 
anos de idade. se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição . 

Parágrafo único - Os proventos da aposentadoria serão 
iguais aos subsídios correspondentes ao cargo em que ela ocorreu e 
serão reajustados na mesma proporção dos aumentos concedidos , a 
qualquer título , aos magistrados em atividade. 

Art. 143 - Ao completar setenta anos de idade, o 
magistrado perderá automaticamente o exercício do cargo, cumprindo 
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à Corte Superior organizar a lista ou fazer a indicação para 
preenchimento da vaga , independentemente de ato declaratório da 
vacância do cargo. 

Parágrafo único- A formalização da aposentadoria dar-se-
á por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, que será processado 
na sua Secretaria e encaminhado ao Tribunal de Contas para registro. 

Art . 144 - A aposentadoria voluntária será requerida pelo 
interessado diretamente ao Presidente do Tribunal de Justiça e 
processada na forma do parágrafo único do artigo anterior. 

Art . 145 - A aposentadoria por invalidez será decretada 
pela Corte Superior, em processo estabelecido no Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça. 

Capítulo IX 
Da Disponibilidade 

Art. 146- O magistrado será posto em disponibilidade: 
I - em razão da extinção do cargo ou da transferência da 

sede da comarca ; 
11 - em razão da incompatibilidade prevista no art . 113 

desta lei ; 
111 - compulsoriamente, no caso e na forma estabelecidos 

na Constituição da República. 
§ 1 o - No caso de transferência da sede da comarca , o 

magistrado não será colocado em disponibilidade se preferir remover-
se para a nova sede, requerendo-o ao Presidente do Tribunal de 
Justiça até quinze dias depois de efetivada a mudança. 

§ 2° - No caso de extinção do cargo, o magistrado poderá 
ser aproveitado em outra comarca de igual categoria que estiver vaga 
ou que vagar, se o requerer ao Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 3° - Decretada a disponibilidade compulsória , o recurso 
que for interposto não terá efeito suspensivo , e o magistrado perderá 
imediatamente a função jurisdicional. 

Art . 147 -A disponibilidade referida nos incisos I e 11 do 
artigo anterior: 

I - assegura ao magistrado todos os direitos da atividade, 
inclusive remuneração e promoção por merecimento e antigüidade; 

11 - impõe ao magistrado todos os deveres e todas as 
restrições estabelecidos para a magistratura , submetendo-o à 
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aplicáveis . 
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penalidades àquela 

Art . 148 - A disponibilidade prevista no inciso 111 do art. 
146 desta le i: 

I - assegura ao magistrado proventos proporcionais ao 
tempo de serviço ; 

11 - sujeita-o à perda do cargo em razão de sentença 
crimina l; 

i li - faculta-lhe o reaproveitamento , nos termos que o 
Regimento Interno estabelecer; 

IV- impede-o de contar o tempo de disponibilidade 
Capítulo X 

Da Cessação do Exercício 
Art. 149- Para o magistrado vitalício , cessará o exercício 

da função jurisdicional : 
I - por perda do cargo em razão de: 
a) sentença judicial transitada em julgado; 
b) perda da nacionalidade ou dos direitos políticos , nos 

termos da Constituição da Repúbli ca; 
11- por aposentadoria ou exoneração a pedido ; 
111 - por disponibilidade ou remoção compulsória , até o 

reaproveitamento . 
Art . 150 - Para o magistrado não vitalício , cessará o 

exercício da função jurisdicional , em virtude de exoneração , nos 
termos do art . 17 4 desta lei . 

Capítulo x: 
Da Disciplina Judiciári a 

Seção I 
Dos Deveres do Magistrado 

Art . 151 -São deveres do magistrado 
I - cumprir e fazer cumprir, com independência, 

serenidade e exatidão , as disposições legais e os atos de seu ofício ; 
11 sentenciar ou despachar sem exceder 

injustificadamente os prazos ; 
111 - determinar as providências para que os atos 

processuais se realizem nos prazos lega is ; 
IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do 
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Ministério Público , os advogados , as testemunhas , os servidores e 
auxiliares da Justiça e atender aos que o procurarem , a qualquer 
momento , quando se tratar de providência que reclame e possibilite 
solução de urgência ; 

V- residir na sede da comarca ; 
VI - comparecer ao Fórum, pontualmente, no início do 

expediente fi xado por resolução da Corte Superior, não se ausentando 
injustificadamente antes do seu término ; 

VIl - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados , 
especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos , 
mesmo não havendo reclamação das partes ; 

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e na 
particular; 

IX - permanecer de plantão , quando escalado , nos fins de 
semana , feriados e férias coletivas, com direito à compensação. 

Art . 152 - É vedado ao magistrado: 
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou 

função , salvo uma de magistério; 
11 - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto , 

percentagem ou custas nos processos sujeitos a seu despacho ou 
ju lgamento ; 

111- exercer atividade político-part idária ; 
IV - exercer o comércio ou participar de sociedade 

comercial , inclusive a de economia mista , exceto como acionista ou 
quotista ; 

V- exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil , 
associação ou fundação , de qualquer natureza ou finalidade , salvo de 
associação de classe , sem remuneração; 

VI - manifestar, por qualquer meio de comunicação, 
opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem , ou 
juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos 
JUdiciais . ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no 
exercício do magistério . 

§ 1 o - O exercício de cargo ou função de magistério será 
perm itido somente se houver compatibilidade de horários, vedado , em 
quaisquer hipóteses, o desempenho de função de direção 
administrativa ou técn ica de estabelecimento de ensino. 
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§ 2° - O magistrado poderá desempenhar função 

docente em curso oficial de preparação para a judicatura ou de 
aperfeiçoamento de magistrados , cumulativamente com o exercício de 
cargo ou função de magistério . 

Seção 11 
Das Penalidades 

Art . 153 - O magistrado não poderá ser punido nem 
prejudicado pelas opiniões que manifestar nas decisões que proferir, 
salvo em casos de impropriedade ou excessos de linguagem. 

Art 154- São penas disciplinares: 
I -advertência ; 
li - censura ; 
111- remoção e disponibilidade compulsórias ; 
IV aposentadoria compulsória com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição ; 
111- demissão. 
Parágrafo único - As penas de advertência e de censura 

serão aplicáveis somente aos Juízes de 1 o grau 
Art. 155 - A pena de advertência será aplicada 

reservadamente , por escrito, no caso de negligência no cumprimento 
dos deveres do cargo 

Art . 156 A pena de censura será aplicada 
reservadamente , por escrito , no caso de reiterada negligência no 
cumprimento dos deveres do cargo ou no caso de procedimento 
incorreto, se a infração não justificar a imposição de pena mais grave. 

Parágrafo único - A aplicação da pena de censura 
impedirá a inclusão do Juiz em lista de promoção por merecimento 
pelo prazo de um ano contado de sua irr1posição. 

Art . 157 - A pena de remoção compulsória será aplicada 
em razão de interesse público quando: 

I - o procedimento funcional do magistrado, sem 
caracterizar fato determinador da disponibilidade ou da aposentadoria 
compulsórias ou de demissão, for incompatível com o bom 
desempenho da função jurisdicional na comarca ; 

li- o prestígio do magistrado e a prestação jurisdicional na 
comarca estiverem comprometidos em razão de outros fatos que 
envolvam a pessoa do Juiz. 
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Art . 158 - A pena de disponibilidade compulsória será 

aplicada em razão de interesse público , reconhecido , sem prejuízo do 
reconhecimento em outros casos, quando: 

o 
I 

I - o procedimento funcional do magistrado, sem 
caracterizar fato determinador da remoção ou da aposentadoria 
compulsória ou de demissão, for incompatível com o bom 
desempenho da função jurisdicional ; 

li - o prestígio do magistrado e a prestação jurisdicional na 
comarca estiverem comprometidos em razão de outros fatos que 
envolvam a pessoa do Juiz. 

Art . 159 - A pena de aposentadoria compulsória será 
aplicada ao magistrado: 

I - manifestamente negligente no cumprimento dos 
deveres do cargo ; 

11 -de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou 
cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho 
das atividades do Poder Judiciário . 

Art . 160- A pena de demissão será aplicada em razão de: 
I -sentença judicial transitada em julgado; 
11 - exercício , ainda que em disponibilidade, de qualquer 

outra função , salvo de um cargo de magistério ; 
111- recebimento , a qualquer título e sob qualquer pretexto , 

de percentagens ou custas nos processos sujeitos a seu despacho ou 
julgamento; 

IV- exercício de atividade político-partidária ; 
V- abandono do cargo; 
VI - procedimento incompatível com a dignidade, a honra 

e o decoro de suas funções , por decisão da maioria de votos dos 
membros da Corte Superior, assegurada ampla defesa. 

Art 161 -O magistrado que ainda não tenha adquirido a 
vitaliciedade poderá ser exonerado nas hipóteses previstas nos arts . 
158 e 159 desta lei e nos casos de falta grave. 

Parágrafo único - Entender-se-á como falta grave a 
reiteração em procedimento que tiver dado causa a advertência ou 
censura . 

Seção 111 
Dos Procedimentos 

I 
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Art . 162 - Os procedimentos para apuração de faltas e 

aplicação de penalidades , bem como para a decretação de remoção 
ou disponibilidade compulsórias. assegurarão o resguard o devido à 
dignidade e à independência do magistrado e serã o estabelecidos no 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

Subseção I 
Dos Procedimentos para Apuração de Responsabilidade Disci pli nar 

de Juiz de Direito na Corregedoria -Gera l de Justiça 
Art . 163 - Sem prejuízo da iniciativa da Corregedoria-

Geral de Justiça, qualquer pessoa poderá representar a respeito de 
abuso, erro, irregularidade ou omissão imputados a magistrado, 
devendo o Corregedor-Geral de Justiça adotar as medidas cabíveis 
para a sua apuração. 

Parágrafo único - A representação será arquivada , se 
manifestamente improcedente. 

Art 164 - Sempre que for necessário apurar-se fato ou 
circunstâ ncia para determinação de responsabilidade disciplinar do 
Juiz, será instaurada sindicância pelo Corregedor-Geral de Justiça. 

Art . 165 - A sindicância será aberta por ato do 
Corregedor-Geral de Justiça, não se exigindo comissão processante 
nem procedimento formal , podendo ser designado Juiz-Corregedor 
para conduzir os trabalhos . 

§ 1° - O sindicante realizará diligências e investigações 
necessárias à elucidação dos fatos . 

§ 2°- A sindicância deve ser conduzida de forma imparcial , 
com a utilização de todos os meios admitidos em direito, devendo ser 
concluída no prazo de trinta dias contados da data do ato de sua 
instauração, podendo ser este prazo prorrogado por igual período. 

§ 3° - Ultimada a sindicânc:3. o sindicante deverá elaborar 
relatório conclusivo , resumindo as peça::; principais e mencionando as 
provas que serviram de embasamento para a sua conclusão . 

Art 166 - Será dispensada a sindicância quando a falta 
disciplinar constar em autos , estiver caracterizada em documento 
escrito ou constituir flagrante desacato ou desobediência. 

Art . 167 - Concluída a sindicância , se apurados o 
descumprimento de dever ou o cometimento de falta funcional por 
parte do magistrado, o Corregedor-Geral de Justiça , em despacho, 
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resum1ra a acusação, mencionando e classificando os fatos , e 
encaminhará os respectivos autos ao Presidente da Corte Superior 
para instauração de processo administrativo , de conformidade com o 
que dispõe o Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 

Subseção 11 
Da exti nção dos Efeitos da Punibilidade 

Art. 168 - A pena de censura perderá seus efeitos 
decorrido um ano do trânsito em julgado da decisão que a houver 
aplicado , prazo que, no caso de reincidência , será contado em dobro 
a partir da última punição. 

Título 11 
Da Magistratura 

Art 169- A magistratura da justiça comum compreenderá 
os cargos de: 

I -Juiz de Direito Substituto; 
11- Juiz de Direito de Primeira Entrância ; 
111- Juiz de Direito de Segunda Entrância; 
IV- Juiz de Direito de Entrância Especial ; 
V- Juiz de Tribunal de Alçada ; 
VI - Desembargador. 

Capítulo I 
Do Concurso para Ingresso na Magistratura 

Art 170- O ingresso na magistratura far-se-á no cargo de 
Juiz de Direito Substituto , após concurso público de provas e títulos, 
perante comissão examinadora integrada pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça , que a presidirá , por Desembargadores , um dos quais será 
o Diretor da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes , salvo 
impedimento , e por um representante do Conselho Seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

Parágrafo único -O concurso será válido por dois anos , a 
contar de sua homologação 

Art 171 -São requisitos para ingresso na magistratura : 
1 - ser brasileiro e estar no exercício dos direitos civis e 

políticos e em dia com o serviço militar; 
11 - ter mais de vinte e cinco anos de idade na data da 

inscrição no concurso ; 
111- ser bacharel em Direito há pelo menos 4 (quatro) anos 
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na data da inscrição no concurso; 

IV apresentar laudo de junta médica oficial , 
comprobatório de higidez física e mental e de ausência de defeito 
físico que o incapacite para o exercício da função ; 

V - apresentar atestado de antecedentes , folha corrida e 
prova de idoneidade moral ; 

VI - comprovar, na data da inscrição no concurso , pelo 
menos 4 (quatro) anos de efetivo exercício , a partir da colação de 
grau , como magistrado, Promotor de Justiça, advogado ou servidor 
público ocupante de cargo ou função para cujo desempenho sejam 
exigidos conhecimentos privativos de bacharel em Direito , a juízo da 
comissão examinadora ; 

VIl - submeter-se , durante o concurso , a processo de 
avaliação psicológica , sob supervisão do setor de psicologia da Escola 
Judicial Desembargador Edésio Fernandes ; 

VIII - ser aprovado em concurso público de provas e 
títulos. 

§ 1 o - O concurso para ingresso no cargo de Juiz de Direito 
Substituto será regido pelas normas constantes em resolução da 
Corte Superior e no respectivo edital , onde será fixado o valor da taxa 
de inscrição. 

§ 2° - A prova de idoneidade moral será feita por 
investigação a que será submetido o candidato, relativa aos aspectos 
moral e social , para o que ele apresentará "curriculum vitae", com 
indicação dos lugares em que teve residência nos últimos dez anos , 
estabelecimentos de ensino cursados, empregos particulares ou 
funções públicas exercidas , empregadores ou autoridades perante as 
quais tiver servido . 

§ 3° - Poderá a comissão examinadora do concurso 
indeferir o pedido de inscrição ou reprovar o candidato, ainda que 
apresentados os documentos exigidos , se entender faltarem a ele 
condições pessoais para o bom deserrpenho do cargo 

Art 172- O concurso ser~ anunciado , com prazo mínimo 
de inscrição de trinta dias em cada uma de suas fases , em edital que, 
contendo as exigências desta lei , será publicado pelo menos três 
vezes no "Diário do Judiciário", na primeira das quais na íntegra , 
obedecendo às regras que forem estabelecidas em resolução da 
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Corte Superior. 

Capítulo 11 
Da Nomeação e da Vitaliciedade 

Art. 173 - A nomeação dos candidatos aprovados será 
feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça , com observância estrita 
da ordem de classificação e respeitada a idade máxima de sessenta 
anos incompletos . 

Art. 17 4- Os Juízes de Direito Substitutos tomarão posse , 
de preferência coletivamente , em sessão solene do Pleno do Tribunal 
de Justiça e terão , desde então , direito aos subsídios do cargo . 

§ 1° - Empossados , os Juízes passarão a freqüentar curso 
ministrado pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes , 
por prazo nunca inferior a três meses . 

§ 2° - Durante o curso, os Juízes serão submetidos a 
avaliações periódicas , incluindo acompanhamento psicológico e 
exames médicos, e será aprofundada a investigação relativa aos 
aspectos moral e social , a fim de se verificarem seu nível de 
con hecimento , o aproveitamento, a aptidão e a adequação ao 
exercício da função judicante. 

§ 3° - Os não habilitados no curso ficarão sujeitos desde 
logo ao processo de vitaliciamento previsto no art. 172 desta lei , 
conforme se dispuser no Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 

Art . 175 - Ao aproximar-se o final do biênio de estágio, a 
Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das 
atividades do magistrado e encaminhará o processo ao Tribunal Pleno 
para decidir sobre o reconhecimento do direito à vitaliciedade . 

Art . 176 - O Tribunal Pleno editará resolução disciplinando 
a matéria deste capítulo e do anterior. 

Capítulo 111 
Da Promoção e da Remoção 

Art . 177 - Ocorrendo vaga a ser provida , o Departamento 
da Magistratura fará publicar, no "Diário do Judiciário", edital com 
prazo de quinze dias para inscrição dos candidatos 

§ 1 o - O provimento de vagas nos tribunais de 2° grau 
independe de edital e inscrição. 

§ 2° - A data da abertura de vaga, para efeito de 
determinação do critério de promoção, será : 
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I -a do falecimento do magistrado ; 
11 - a da publicação do ato de aposentadoria ou de 

exoneração do magistrado ; 
111 - a da publicação do ato que decretar a perda do cargo , 

nos casos do art 148, I, desta lei , a da remoção ou da disponibilidade 
compulsórias ; 

IV- aquela em que o Juiz . promovido ou removido , deixar 
o cargo , com a lavratura do termo de afastamento . que deverá ser 
encaminhado ao Tribunal de Justiça , imediatamente , pelo Escrivão . 

§ 3° - Havendo simultaneidé'lrle na data da ocorrência de 
vaga , a precedência de abertura determinar-se-á pela ordem 
alfabética das comarcas 

§ 4° - Não se inscrevendo no prazo , presumir-se-á que o 
Juiz não aceita o lugar vago . 

§ 5° -A remoção precederá à promoção por merecimento. 
§ 6° - A vaga decorrente de remoção será provida 

obrigatoriamente por promoção . 
§ 7° - A promoção para entrância especial será para o 

cargo de Juiz de Direito Auxiliar, e o provimento da titularidade das 
varas nessa entrância será efetivado mediante remoção, obedecido o 
critério da antigüidade . permitindo-se o acesso dos Juízes de 2a 
entrância à titularidade de vara em caso de não haver provimento por 
remoção. 

§ 8° - O provimento de cargo de Juiz de Direito nos 
Juizados Especiais obedecerá ao mesmo critério adotado no 
parágrafo anterior, inclusive com relação à exigência de edital 

Seção I 
Da Promoção 

Art . 178 - .A. promoção far-se-á alternadamente por 
antigüidade e por merecimento, de entrância a entrância , observado o 
inciso li do art. 98 da Constituição do Estado. 

§ 1 o - Não implicará promoção ou rebaixamento do 
magistrado a alteração da classificação da comarca , podendo ele nela 
permanecer ou ser removido . 

§ 2° - O Juiz que permam .. cer na comarca elevada de 
entrância poderá , se promovido , nela continuar, desde que o requeira 
antes de findo o prazo para assumir o exercício na comarca para a 
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qual tenha sido promovido e seu pedido seja aprovado pela Corte 
Superior. 

Art . 179 - Para a promoção por merecimento , a Corte 
Superior organizará lista tríplice , quando possível , em sessão pública 
e por escrutínio secreto , verificando previamente a existência de 
remanescentes de listas anteriores , cujos nomes deverão ser 
apreciados com preferência , em escrutínio distinto . 

§ 1 o - Os remanescentes que não obtiverem votação 
bastante no escrutínio preferencial concorrerão em igualdade de 
condições com os demais inscritos . 

§ 2° - O merecimento será aferido com prevalência de 
critério de ordem objetiva , tendo-se em conta , entre outras condições, 
a conduta do Juiz, sua operosidade no exercício do cargo , o número 
de vezes que tenha figurado em lista , tanto para a entrância a prover 
como para as anteriores , bem como o aproveitamento em cursos de 
aperfeiçoamento 

§ 3° - O Juiz não poderá ser votado , sendo nulo o voto 
dado, quando: 

I - segundo informação fundamentada do Corregedor-
Geral de Justiça , injustificadamente não estiver com o serviço em dia ; 

11 - tiver sofrido pena de censura há menos de um ano, 
nos termos do parágrafo único do art . 157 desta lei , ou estiver 
submetido a processo que o sujeite a demissão, aposentadoria , 
disponibilidade ou remoção compulsórias ; 

111 - segundo informação do Corregedor-Geral de Justiça , 
residir fora da comarca; 

IV- ainda não tiver alcançado a vital iciedade 
§ 4° - O Juiz terá preferência para ser votado para 

promoção por merecimento quando cumprir o previsto no art . 270 da 
Constituição do Estado. 

Art . 180 - Não poderá ser promovido nem removido o Juiz 
que mantiver processo indevidamente paralisado . 

Art . 181 -Na promoção por antigüidade , apurada entre os 
magistrados de entrância imediatamente anterior e, em se tratando de 
promoção para o cargo de Desembargador, entre os Juízes de 
Tribunal de Alçada , o Tribunal de Justiça só poderá recusar o Juiz 
mais antigo pelo voto motivado de dois terços de seus membros , 

I 
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repet indo-se a votação até fixar-se a indicação. 

Parágrafo único - Quando o magistrado, por três vezes 
consecutivas, for recusado para promoção por antigüidade , o 
Corregedor-Geral de Justiça instaurará sindicância. 

Art. 182 - A promoção far-se-á por ato do Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

Art. 183 - O período de trânsito , compreendido entre a 
data em que o Juiz deixar o exercício na comarca de que era titular e 
a data em que assumir na comarca para a qual foi promovido, será 
considerado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício na 
entrância a que pertencia 

Seção 11 
Da Remoção 

Art . 184 - A remoção do Juiz, voluntária ou compulsória , 
só poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por 
merecimento. 

Parágrafo único - A remoção de uma para outra vara da 
mesma comarca poderá efetivar-se , mesmo em se tratando de vaga a 
ser provida por antigüidade . 

Art 185 - A remoção voluntária será feita a pedido do 
Juiz, nos seguintes casos: 

entrância . 

I -de uma comarca para outra de igual entrância ; 
11- de uma vara para outra da mesma comarca : 
111 - mediante permuta entre dois Juízes da mesma 

§ 1° - Para obter remoção, nos casos dos incisos I e 111 
deste artigo, o Juiz deverá contar mais de dois anos de efetivo 
exercício na comarca , tendo preferência , na hipótese do inciso I, o 
Juiz mais antigo . 

§ 2° - A remoção não será obtida quando, segundo 
informação da Corregedoria-Geral de Justiça , o Juiz: 

I - não estiver com o serviço em dia ; 
11 -tiver sofrido pena de censura há menos de um ano; 
111 - estiver submetido a processo que o sujeite a 

demissão , aposentadoria , disponibilidade ou remoção compulsórias ; 
IV- residir fora da comarc:·:. 
§ 3° - As remoções efetivar-,~e-ão por ato do Presidente do 
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Tribunal de Justiça , após aprovação da Corte Superior, por maioria 
de votos dos presentes. 

§ 4° - No caso de remoção em que o Juiz deva assumir 
exercício em outra comarca, o período de trânsito referido no art. 95 
desta lei será considerado como de efetivo exercício para todos os 
efeitos . 

Art . 186 - A remoção compulsória será decretada pela 
Corte Superior, pelo voto de dois terços de seus membros , 
assegurada ampla defesa, nos casos do art . 154 desta lei. 

§ 1° - Decretada a remoção compulsória , o magistrado 
perderá o exercício da função jurisdicional na comarca de que era 
titular, independentemente de recurso que possa interpor, e ficará em 
período de trânsito até a assunção de exercício em outra comarca que 
lhe for designada 

§ 2° - O período de trânsito do magistrado removido 
compulsoriamente será de três meses , prorrogáveis por igual prazo , a 
juízo da Corte Superior, em decisão tomada pela maioria de seus 
membros . 

§ 3° - Vagando comarca que possa ser provida por 
remoção, e existindo Juiz de Direito da mesma entrância que tenha 
sido removido compulsoriamente e cujo período de trânsito já tenha 
ultrapassado o prazo previsto no parágrafo anterior, o Corregedor-
Geral de Justiça comunicará o fato ao Presidente do Tribunal de 
Justiça , que o submeterá à Corte Superior, que decidirá, pela maioria 
de seus membros, a respeito do aproveitamento do magistrado, 
designando-lhe a comarca em questão para seu exercício . 

§ 4° - Ocorrendo a designação prevista no parágrafo 
anterior, e recusando-se o magistrado a assumir a comarca , abrir-se-á 
processo para sua aposentadoria compulsória 

§ 5° - Na hipótese do § 3° deste artigo , somente serão 
considerados pedidos de rem •ção ou de promoção de outros Juízes 
se a Corte Superior decidir p2lo não-aproveitamento de magistrado 
removido compulsoriamente ou se o mag1strado que seria aproveitado 
recusar-se a assumir a comarca . 

Art. 187 - Aplica-se à decretação da disponibilidade 
compulsória , no que couber, o disposto no artigo anterior. 

Capitulo IV 
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Da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes 

Art . 188 - A Escola Judicial Desembargador Edésio 
Fernandes , órgão da Secretaria do Tribunal de Justiça , terá como 
Diretor o 2°-Vice-Presidente do Tribunal , destinando-se precipuamente 
à seleção e à formação inicial e permanente dos magistrados, que se 
fará por meio de cursos , encontros regionais de estudos jurídicos, 
seminários , conferências , publicação de doutrina . jurisprudência e 
legislação e avaliação de trabalhos. 

Art . 189 O Regulamento da Escola Judicial 
Desembargador Edésio Fernandes constará em resolução da Corte 
Superior, de iniciativa do 2°-Vice-Presidente. 

Livro IV 
Da Justiça Militar Estadual 

Título I 
Da Composição , da Sede e da Jurisdição 

Art. 190 - A Justiça Militar Estadual , com jurisdição no 
território do Estado de Minas Gerais e sede na Capital , é constituída , 
em 1° grau , pelo Juiz-Auditor e pelos Conselhos de Justiça , e em 2° 
grau , pelo Tribunal de Justiça Militar. 

Art. 191 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o 
policial militar e o bombeiro militar em crime militar definido em lei , e 
ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da 
patente de oficial e da graduação de praças estáveis . 

Parágrafo único - É nula toda decisão administrativa , bem 
como o processo que lhe der origem, que tiver como objeto a perda de 
graduação da praça estável. 

Art . 192 - O Tribunal de Justiça Militar compõe-se de dois 
Juízes oficiais da ativa do mais alto posto da Pol ícia Militar de Minas 
Gerais, um Juiz oficial da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Minas Gerais , de seus respectivos quadros de oficia is, e de 
dois Juízes Civis , sendo um da classe dos Juízes-Auditores e um 
representante do quinto constitucional. 

Parágrafo único - Os Juízes oficiais e o integrante do 
quinto constitucional serão nomeados por ato do Governador do 
Estado, e o da classe dos Juízes-Auditores será promovido, 
alternadamente , por antigüidade e merecimento, por ato do Presidente 
do Tribunal de Justiça . 
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Art. 193 - Os candidatos ao cargo de Juiz oficial da 
ativa serão indicados em lista sêxtupla , organizada pelo alto comando 
da Polícia Militar de Minas Gerais ou do Corpo de Bombeiros Militar e 
remetida ao Tribunal de Justiça , que a reduzirá a lista tríplice e a 
encaminhará ao Governador do Estado para nomeação. 

Parágrafo único O Juiz integrante do quinto 
constitucional será nomeado, alternadamente, entre advogados e 
membros do Ministério Públ ico , obedecida a regra do art . 99 da 
Constituição do Estado. 

Art. 194- As promoções dos Juízes de carreira da Justiça 
Militar serão feitas por ato do Presidente do Tribunal de Justiça , após 
indicação da Corte Superior, no caso de antigüidade , ou , sendo elas 
por merecimento, mediante lista tríplice , quando possível , organizada 
por aquela Corte. 

Art. 195 - O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Juiz-
Auditor gozam , respectivamente , dos mesmos direitos e têm a mesma 
remuneração do Juiz de Tribunal de Alçada e do Juiz de Direito de 
entrância especial e se sujeitam às mesmas vedações. 

Capítulo I 
Da Competência 

Art . 196- Compete ao Tribunal de Justiça Militar: 
I - eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, 

dar-lhes posse, assim como aos seus membros, e deferir-lhes o 
compromisso legal ; 

11 - elaborar, modificar ou reformar o regimento interno 
próprio e o das Auditorias ; 

111 - baixar instruções para realização de concurso para 
Juiz-Auditor Substituto , servidores da Secretaria do Tribunal de 
Justiça Militar e demais servidores da Justiça Militar; 

IV - processar e julgar originariamente: 
a) os ofi c iais de posto de Coronel da Polícia Militar e do 

Co rpo de Bombei ros Mi li ta r 
b) os of1 c1a1s da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar, por indign1dade ou incompatibilidade para o oficialato ; 
c) as praças estáveis , nos casos de perda de graduação; 
d) o '·habeas corpus ", nos casos previstos em lei ; 
e) a revisão dos processos findos na Justiça Militar; 
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f) a reclamação para preservar a competência ou 

assegurar a autoridade do seu julgado; 
g) os mandados de segurança contra atos de seus Juízes, 

do Presidente e do próprio Tribunal ; 
V- julgar, em grau de recurso 
a) os embargos às suas decisões; 
b) as apelações e os recursos de decisões ou despachos 

dos Juízes-Auditores; 
c) os pedidos de correição parcial ; 
d) os incidentes processuais , nos termos da lei processual 

militar; 
e) os recursos de penas disciplinares aplicadas por seu 

Presidente, Corr egedor e Ju iz-Auditor; 
f) os recursos de despacho do relator, previstos em lei 

processual militar ou no Regimento Interno; 
VI - decidir os conflitos de competência dos Conselhos de 

Justiça e dos Juízes-Auditores entre si ou entre estes e aqueles, bem 
como os conflitos de atribuições de autoridades administrativas ou 
judiciárias militares ; 

VIl - decidir conflitos de incompatibilidade surgidos no 
curso do processo entre o Juiz-Auditor e os Juízes Militares do 
Conselho ou entre os últimos; 

VIII restabelecer, mediante avocatória , a sua 
competência , quando invadida por Juiz inferior; 

IX - resolver, por decisão sua ou despacho do relator, nos 
termos da lei processual militar, questão prejudicial surgida no curso 
do processo submetido ao seu julgamento; 

X - determinar as medidas preventivas e assecuratórias 
previstas na lei processual militar, em processo ongrnano seu ou 
durante o julgamento de recurso , mediante decisão sua ou por 
intermédio do relator; 

XI decretar a prrsão preventiva , revogá-la ou 
restabelecê-la , por decisão sua ou por intermédio do relator, em 
processo originário seu , mediante representação de encarregado de 
inquérito policial-militar, em que se apure crime de indiciado, sujeito a 
seu julgamento ; 

XII - conceder ou revogar menagem ou liberdade 
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provrsona , por decisão sua ou por intermédio do relator, em 
processo originário ; . _ 

XIII- aplicar medida provisória de segurança , por decrsao 
sua ou por intermédio do relator, em processo originário ; 

XIV - determinar a restauração de autos extraviados ou 
destruídos, nos termos da lei processual militar, em se tratando de 
processo originário ou que nele transite em grau de recurso ; 

XV - declarar, por acórdão, nos termos da lei , a perda do 
posto e da patente , a indignidade do oficial , a sua incompatibilida~e 
com o oficialato ou a sua reforma , bem como a perda de graduaçao 
da praça estável ; 

XVI - remeter ao Procurador de Justiça ou à autoridade 
competente cópia de peça ou documento constante em processo sob 
seu julgamento, se verificar, em qualquer deles , a existência de crime 
que deva ser submetido a outro processo ; 

XVII - apreciar representação que lhe seja feita pelo 
Procurador de Justiça, pelo Conselho de Justiça ou pelo Juiz-Auditor, 
no interesse da Justiça Militar; 

XVIII - determinar ao Corregedor, quando julgar 
necessário, correição geral ou especial em Auditoria , Secretaria do 
Tribunal ou Secretaria do Juízo Militar; 

XIX - determinar a instauração de sindicância ou inquérito 
administrativo , sempre que julgar necessário ; 

XX - aplicar penas disciplinares aos seus membros e aos 
Juízes-Auditores; 

XXI - indicar, em lista tríplice, ao Comando-Geral da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar oficial combatente da 
ativa do posto de Coronel para completar, como substituto, o quórum 
de julgamento no Tribunal ; 

XXII- exercer o controle da Polícia Judiciária Militar; 
XXIII - baixar, através de resolução , normas gerais de 

execução de pena , de condenados pela Justiça Militar, que a 
cumprem nos estabelecimentos da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar; 

XXIV - praticar os demais atos que decorram de sua 
competência, por força de lei ou do Regimento Interno. 

Capítulo 11 
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Art 197 - Por meio de resolução do Tribunal de Justi ça 
Militar, serão estabelecidas a competên cia e as atribuições do 
Presidente , do Vice-Presidente e do Correged or. 

Título 11 
Dos Órgãos de Jurisdição e dos Órgãos Auxili ares de Pri meira 

Instância 
Capítulo I 

Da Magistratura Civil da Justiça Militar Estadual 
Art 198 - A magistratura civil da Justiça Militar Estadual 

constituir-se-á em carreira , compreendendo os cargos de Juiz-Auditor 
Substituto , Juiz-Auditor Titular e Juiz Civ il do Tribunal. 

§ 1° - O ingresso na carreira dar-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos para o cargo de Juiz-Auditor Substituto , 
realizado pelo Tribunal de Justiça Militar, com a participação de um 
representante do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, válido por dois anos contados da homologação, que será feita 
pela Corte Superior do Tribunal de Justiça . 

§ 2° - Para ser admitido ao concurso, o candidato deverá 
preencher os requisitos constantes no art. 170 desta lei. 

Art 199 - A nomeação dos aprovados será feita pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça , observada a ordem de 
classifica ção . 

Art. 200 - Os Juízes-Auditores Substitutos , em número de 
dois , desempenharão as funções que lhes forem atribuídas pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça Militar, nos termos das disposições 
legais e regulamentares . 

Art . 201 - Ocorrendo vaga de Juiz-Auditor Substituto, o 
Tribunal de Justiça Militar, havendo candidato aprovado 
remanescente , comunicará o fato ao Presidente do Tribunal de Justiça 
para o provimento. 

Capítulo 11 
Da Constituição das Auditorias 

Art 202 - Cada Auditoria, em número de três , constituir-
se-á de um Ju iz-Auditor Titular, junto a ela servindo um Defensor 
Público e um Promotor de Justiça. 
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Art . 203 - Cada Auditoria terá a sua Secretaria de Juízo 

Militar. 
§ 1 o - O Juiz-Auditor poderá requisitar policiais militares 

para o policiamento da respectiva Auditoria. 
§ 2° - Os servidores das Secretarias do Juízo ficarão 

subordinados ao Juiz-Auditor. 
Capítulo 111 

Das Secretarias do Juízo Militar 
Art . 204 - A Secretaria do Juízo , em cada Auditoria , será 

constituída de um Escrivão Judicial , um Escrevente , um Agente 
Judiciário , dois Datilógrafos e um Oficial de Justiça . 

Parágrafo único - Os cargos mencionados neste artigo 
serão providos por concurso público de provas, de acordo com as 
instruções estabelecidas pelo Tribunal de Justiça Mil itar. 

Capítulo IV 
Da Competência do Juiz-Auditor 

Art . 205- Compete ao Juiz-Auditor titular: 
I - decidir sobre recebimento da denúncia , pedido de 

arquivamento do processo e devolução do inquérito ou da 
representação ; 

11 - relaxar, em despacho fundamentado , a prisão que lhe 
for comunicada por autoridade encarregada de investigações policiais ; 

111 - decretar, em despacho fundamentado , a prisão 
preventiva de indiciado em inquérito, a pedido do respectivo 
encarregado ; 

IV - converter em prisão preventiva a detenção do 
indiciado ou ordenar-lhe a soltura ; 

V - requisitar das autoridades civ1s ou mil itares as 
providências necessárias ao andamento do processo e ao 
esclarecimento do fato ; 

VI -requisitar a realização de exames e perícias ; 
Vil determinar as diligências necessárias ao 

esclarecimento do processo ; 
VIII -nomear peritos ; 
IX - relatar os processos nos Conselhos de Justiça, 

redigir, no prazo de oito dias , as sentenças e decisões , interrogar o 
acusado e inquirir as testemunhas; 
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X - proceder, na formé=l da lei , em presença do 

Promotor de Justiça e do Defensor f 'Jblico, ao sorteio do Conselho 
Especial de Justiça; 

XI -expedir mandados e alvarás de soltura ; 
XII -decidi r sobre o recebimento dos recursos interpostos ; 
XIII - executar as sentenças, exceto as proferidas em 

processo originário do Tribunal de Justiça Militar. salvo delegação 
deste ; 

XIV - renovar, pelo menos trimestralmente , junto às 
autoridades competentes , diligências para captura de condenados, 
revéis ou foragidos ; 

XV - comunicar à autoridade a que estiver subordinado o 
acusado as decisões a este relativas , logo que lhe cheguem ao 
conhecimento; 

XVI - decidir do livramento condicional , observadas as 
disposições legais; 

XVII - remeter à Corregedoria , dentro do prazo de dez 
dias , os autos de inquérito que mandar arquivar; 

XVIII - aplicar penas disciplinares aos servidores que lhe 
são subordinados; 

XIX - apresentar à Corregedoria , no primeiro decêndio de 
cada mês, relatório dos trabalhos da Auditoria no mês anterior; 

XX - dar cumprimento às normas legais sobre a 
escrituração de carga e descarga do material ; 

XXI - praticar os demais atos que, em decorrência de lei, 
forem de sua competência . 

Art . 206- Compete ao Juiz-Auditor Substituto : 
I - comparecer diariamente às Auditorias e ali permanecer 

até o final do expediente ; 
11- substituir, na forma regulada pelo Tribunal , Juiz-Auditor 

titular, nas suas licenças , faltas ocasionais , férias , impedimentos ou 
suspeição jurada no processo 

111 - funcionar em Conselho Extraordinário de Justiça ou 
como Juiz Cooperador; 

IV - auxiliar os Juízes-Auditores titulares na feitura dos 
relatórios à Corregedoria e nos demais serviços administrativos ; 

V - funcionar em Conselho Especial de Justiça, quando 
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houver acúmulo de serviço , mediante determinação do Corregedor; 

VI -auxiliar o Diretor do Foro , na forma regimental ; 
VIl - praticar os demais atos que, em decorrência de lei , 

determinação superior ou provimento, forem de sua competência . 
Capítulo V 

Do Defensor Públ ico junto à Justiça Militar 
Art . 207 - Junto à Justiça Militar servirão Defensores 

Públicos designados pelo respectivo órgão , a fim de promoverem a 
defesa dos praças e dos oficiais da Pol ícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar ali processados, no caso de insuficiência de 
recursos do militar. 

Capítulo VI 
Das Atribuições dos Servidores da Justiça Militar 
Art . 208 - As atribuições dos servidores da Justiça Mil itar 

serão regulamentadas em ato do respectivo Tribunal. 

categorias : 

Capítulo VIl 
Dos Conselhos de Justiça 

Sessão I 
Da Organização 

Art . 209 - Os Conselhos de Justiça terão as seguintes 

I -Conselho Especial de Justiça; 
11- Conselho Permanente de Justiça. 
§ 1° - Os Conselhos Especia is de Justiça serão 

consti tuídos do Juiz-Auditor e de quatro Juízes Militares , sob a 
presidênci a de um oficial superior, de posto mais elevado que o dos 
demais Juízes , ou de maior antigüidade , no caso de igualdade de 
posto 

§ 2° - Os Conselhos Permanentes de Justiça serão 
constituídos do Juiz-Auditor, de um oficial superior como Presidente, 
de um oficia l até o posto de Capitão e de dois praças de graduação 
igual ou superior à do acusado. 

Art. 210 -Os Juízes Mi li tares integrantes dos Conselhos 
Especiais ou Permanentes serão sorteados entre oficiais e praças, 
conforme o caso, em serviço ativo na sede da Auditoria , recorrendo-se 
a militares de fora desse local quando os da sede forem em número 
insuficiente. 

o 
I 
I 

I 



366 
§ 1 o - O Conselho Especial será constituído para cada 

processo e dissolver-se-á depois de concluídos os trabalhos, 
reunindo-se novamente, por convocaç2o do Juiz-Auditor, se sobrevier 
nulidade do processo ou do julgamento. ou para atender a diligência 
determinada pelo Tribunal de Justiça Militar. 

§ 2° - O Conselho Permanente de Justiça, uma vez 
constituído, funcionará durante três meses consecutivos. 

§ 3° - Se, na convocação, estiver impedido de funcionar 
algum dos Juízes, será sorteado outro oficial para substituí-lo. 

§ 4° - Por acúmulo de serviço, o Tribunal de Justiça Militar 
poderá convocar Conselhos Extraordinários de Justiça, que 
funcionarão com o Juiz-Auditor Substituto, quatro Juízes Militares, 
escolhidos na forma do artigo anterior, um Defensor Público e um 
Promotor de Justiça, dissolvendo-se logo após o julgamento dos 
processos enumerados no edital de convocação. 

Art. 211 - Os Conselhos Especiais ou Permanentes 
funcionarão nas sedes das Auditorias, salvo casos especiais, por 
motivo relevante de ordem pública ou de interesse da justiça, e pelo 
tempo indispensável, mediante deliberação do Tribunal de Justiça 
Militar. 

Art. 212- Os Conselhos de Justiça poderão instalar-se ou 
funcionar com a maioria de seus membros, sendo indispensável a 
presença do Juiz-Auditor e do Presidente dos Conselhos 
Permanentes ou Extraordinários, podendo o Presidente, em se 
tratando de Conselhos Especiais, ser substituído por oficial superior 
presente. 

§ 1° - Na sessão de julgamento, exigir-se-ão o 
comparecimento e os votos de todos os Juízes. 

§ 2° - O julgamento será adiado na hipótese de falta 
ocasional do Juiz-Auditor, e, ocorrendo a segunda falta, o julgamento 
será realizado por Juiz-Auditor Substituto designado. 

Art. 213 - Os Juízes Militares serão sorteados entre 
militares do serviço ativo, segundo relação remetida trimestralmente 
pelo órgão competente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Milit2r à Auditoria, na qual constarão o posto ou graduação, a 
antigüidade e o lugar onde .servirem, devendo essa relação ser 
publicada em boletim, até o dia cinco do último mês do trimestre. 
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§ 1 o - As alterações que se verificarem~ na. rel~ção 

devem ser comunicadas, mensalmente, ao Diretor d.o Foro Militar. 
§ 2~--: Não sendo re;!metidano devjdo ;t~mpo a relação dos 

militares, os Juízes serão sorteados pela anterior, consideradas _as 
alterações que ocorrerem. 

§ 3° - Não serão incluídos na relação: 
I - o Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior e os 

militares de seus gabinetes; 
11 - o Chefe e os militares do Gabinete Militar do 

Governador do Estado; 
111 - os Diretores, os Comandantes de Unidade e os 

Chefes de Centro; 
§ 4° - Se a antigüidade do acusado exigir, poderão ser 

sorteados os militares referidos no inciso 111 do parágrafo anterior e 
aqueles lotados em qualquer gabinete. 

§ 5° - Os militares desimpedidos não poderão ser retirados 
da relação de sorteio, sujeitando-se a responsabilidade penal a 
autoridade que alterá-la indevidamente. 

Art. 214 - Em audiência pública, estando presentes o 
Promotor de Justiça e o Defensor Público, fará o Juiz-Auditor os 
sorteios dos Conselhos de Justiça. 

§ 1° - Não poderão ser convocados mais de cinco militares 
por unidade para a composição dos Conselhos Permanentes de 
Justiça das diversas Auditorias, por trimestre. 

§ 2° - O resultado do sorteio constará em ata lavrada pelo 
Escrivão em livro próprio. 

§ 3° - O militar que tiver integrado o Conselho Permanente 
de Justiça em um trimestre não será sorteado para o Conselho 
seguinte, salvo se, para a constituição deste último, houver 
insuficiência de pessoal. 

Art. 215 - O militar escolhido para compor qualquer dos 
Conselhos de que trata esta seção é dispensado de qualquer outra 
função ou obrigação militar durante o período de sua convocação. 

Art. 216 - Se for sorteado militar que estiver em gozo de 
férias regulamentares ou no desempenho de comissão ou serviçq fora 
da sede da Auditoria e que, por isso, não possa comparecer à sessão 

. de instalação do Conselho, será sorteado outro que o substitua 
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definitivamente. 

§ 1°- Será também substituído de modo definitivo o militar 
que for preso, responder a inquérito ou a processo, entrar em licença, 
deixar o serviço ativo ou tiver sido condenado criminalmente, 
enquanto não reabilitado. 

§ 2° - O militar que, no curso do processo, for transferido 
para unidade fora da sede da Auditoria não será substituído, caso se 
trate de Conselho Especial de JustL,~a, devendo concluir o feito, 
comparecendo quando convocado. 

Art. 217 - Por sessão a que faltar sem justa causa, 
descontar-se-á do militar quantia correspondente a um dia de 
remuneração, comunicando-se o fato à autoridade sob cujas ordens 
ele estiver servindo, sem prejuízo de punição disciplinar prevista em 
regulamento. 

§ 1° - Se faltar o Juiz-Auditor, sem justa causa, ser-lhe-á 
feito idêntico desconto, por ordem do Presidente do Tribunal de 
Justiça Militar, após comunicação do Presidente do Conselho. 

§ 2° - No caso de falta de Promotor de Justiça ou Defensor 
Público, a comunicação será feita pelo Juiz-Auditor ao Procurador-
Geral de Justiça e ao Procurador-Chefe da Defensoria. 

Art. 218 - Havendo mais de um acusado no mesmo 
processo, servirá de base à constituição do Conselho o posto ou 
graduação do acusado de maior posto ou graduação. 

Parágrafo único - Se a acusação abranger oficial e praça, 
haverá um só Conselho Especial de Justiça, perante o qual 
responderão os acusados, assegurando-se, nesse caso, a presença 
de um praça no referido Conselho. 

Seção 11 
Da Competência 

Art. 219 - Compete aos Conselhos Especiais e 
Permanentes de Justiça: 

I - processar e julgar os crimes previstos na legislação 
penal militar, ressalvada a competência originária do Tribunal de 
Justiça Militar; 

11 - decretar a prisão preventiva do denunciado, revogá-la 
ou restabelecê-la, no curso do processo; 

111 - converter em prisão preventiva a detenção de 
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indiciado ou ordenar-lhe a soltura, justificadamente; 

IV - conceder menagem e liberdade provisória, bem como 
revogá-las; 

V - declarar a inimputabilidade de indiciado ou de 
acusado, nos termos da lei penal militar, quando, no inquérito ou no 
curso do processo, tiver sido verificáda aquela condição, mediante 
exame médico legal; ,. 

VI - decretar medidas preventivas e assecuratórias, nos 
processos pendentes de seu julgamento; 

VIl - decidir questões de direito ou de fato suscitadas 
durante a instrução criminal ou durante o julgamento; 

VIII - ouvir as partes para se pronunciar na sessão a 
respeito das questões nela suscitadas; 

IX - praticar os demais atos que lhe competirem, por força 
da lei processual militar. 

Art. 220 - Compete ao Presidente dos Conselhos 
Especiais e Permanentes de Justiça: 

I -abrir as sessões, presidi-las e apurar os votos; 
11 - nomear advogado ao acusado que não o tiver e 

curador ao ausente e nos demais casos previstos em lei; 
111 - manter a regularidade dos trabalhos de instrução e 

julgamento dos processos, mandando retirar da sala da sessão as 
pessoas que perturbarem a ordem, autuando-as no caso de desacato 
a Juiz, Promotor de Justiça ou Escrivão; 

IV - conceder, pelo tempo legal, a palavra ao Promotor de 
Justiça, ao assistente e ao defensor, podendo, após advertência, 
cassar-lhes a palavra, no caso de uso de linguagem desrespeitosa ao 
Conselho ou a autoridade judiciária ou administrativa; 

V - prender os assistentes que portarem armas proibidas, 
apresentando-os à autoridade competente; 

VI - submeter as questões de ordem à decisão do 
Conselho, ouvidos o representante do Ministério Público e a Defesa; 

VIl - mandar constar na ata da sessão incidente nela 
ocorrido; 

VIII -mandar proceder, em cada sessão, à leitura da ata 
anterior. 

Título 111 

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



Disposições Gerais e Finais 
Capítulo I 

Do Compromisso, da Posse e do Exercício 
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Art. 221 - Nenhum magistrado ou servidor da Justiça 
Militar poderá tomar posse e entrar em exercício sem que tenha 
prestado compromisso de fiel cumprimento dos deveres e das 
atribuições. 

Parágrafo único - Para a posse, serão apresentados os 
seguintes documentos: 

I - título de nomeação ou <;xemplar do órgão oficial do 
Estado em que conste integralmente o respectivo ato; 

li- certidão de nascimento ou documento equivalente; 
111- carteira de identidade; 
IV - certificado ou documento equivalente que prove estar 

quite com as obrigações militares; 
V - atestado de boa saúde, firmado por junta médica 

oficial; 
VI - declaração de bens, registrada no Cartório de Títulos 

e Documentos, quando se tratar de magistrado. 
Art. 222 - O prazo para a posse e o início do exercício 

será de trinta dias, prorrogável por mais trinta, por motivo justificado. 
§ 1 ° - O prazo para a posse será contado da data da 

publicação do ato de nomeação ou promoção no órgão oficial do 
Estado. 

§ 2° - Não verificada a posse nem o exercício nos prazos 
legais, considerar-se-á sem efeito o ato de nomeação ou promoção. 

§ 3° - Tratando-se de promoção, o exercício dar-se-á 
mediante a simples apresentação do título ou da publicação do ato no 
órgão oficial do Estado, com a devida comunicação ao Presidente do 
Tribunal de Justiça Militar. 

Art. 223 - Serão competentes para dar posse: 
I - o Tribunal a seus Juízes; 
11 - o Presidente do Tribunal aos Juízes-Auditores, aos 

Diretores e aos demais servidores do Tribunal; 
111 - o Corregedor aos servidores que lhe são 

subordinados e ao Diretor do. Foro Militar; 
IV- o Juiz-Auditor Titular aos servidores da Auditoria. 
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Art. 224 - Haverá, no 1° grau da Justiça Militar, um 

Diretor do Foro, que será um Juiz-Auditor. Titular designado pelo 
Tribunal de Justiça Militar por meio de resolução. · • 

Capítulo 11 
Das Incompatibilidades 

Art. 225 - Quanto às incompatibilidades e aos 
impedimentos, observar-se-á o disposto nos arts. 112 a 116 desta lei. 

Capítulo 111 
Das Substituições 

Art. 226 - Os Juízes serão substituídos nas licenças, nas 
férias, nas faltas ou nos impedimentos da seguinte forma: 

I - o Presidente do Tribunal pelo Vice-Presidente ou, na 
falta deste, pelo Corregedor; 

11 - o Corregedor pelos demais Juízes, em ordem 
decrescente de antigüidade; 

111 - o Juiz Civil pelo Juiz-Auditor Titular, para completar o 
quórum de julgamento; 

IV- o Juiz Militar por oficial do posto de Coronel da Polícia 
Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, do quadro de combatentes 
em atividade, escolhido segundo a ordem de antigüidade do 
respectivo Quadro; 

V- o Juiz-Auditor Titular pelo Juiz-Auditor Substituto; 
VI - o Presidente do Conselho Especial de Justiça pelo 

imediato em posto ou antigüidade se for oficial superior; 
VIl - o Presidente do Conselho Permanente de Justiça, 

somente no caso de impedimento legal, apurado no início do 
trimestre, mediante novo sorteio; 

VIII -os Juízes dos Conselhos Especial ou Permanente, 
mediante novo sorteio. 

Capítulo IV 
Da Disciplina Judiciária Militar 

Art. 227 - Aplicar-se-á aos magistrados da Justiça Militar, 
no que couber, o disposto nesta lei para a magistratura comum, 
quanto à disciplina judiciária. 

Art. 228 - Os servidores da Justiça Militar serão passíveis 
das seguintes penas disciplinares: 

I - repr_eensão; 
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11- multa; 
111 - suspensão; 
IV- demissão. 
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Art. 229 - Constitui infração disciplinar qualquer violação 
da disciplina judiciária por abuso, erro inescusável ou omissão por 
parte do magistrado ou servidor. 

§ 1° - qualquer pessoa poderá denunciar, verbalmente ou 
por escrito, ao Corregedor o abuso, o erro inescusável ou a omissão 
de Juiz-Auditor ou servidor da Justiça Militar. 

§ 2° - A reclamação será arquivada se manifestamente 
improcedente. 

Art. 230 - Na aplicação das penas disciplinares, serão 
consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que 
dela advierem para o serviço judiciário militar. 

Art. 231 - A pena de repreensão ao servidor será aplicada 
por escrito, em caráter sigiloso ou não, nos casos de desobediência e 
não-cumprimento dos deveres funcionais ou descortesia no trato com 
autoridades ou com outras pessoas, no exercício da função. 

Art. 232 - A pena de suspensão, que não excederá, cada 
vez, a trinta dias, será aplicada ao servidor em caso de falta grave ou 
reincidência. 

Parágrafo único - Quando houver conveniência para o 
serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento, 
obrigado o punido a permanecer em serviço. 

Art. 233- A pena de demissão aplicar-se-á nos mesmos 
casos previstos para os demais servidores civis do Estado. 

§ 1° - O servidor estável somente poderá ser demitido 
após processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa, instaurado de ofício ou mediante representação escrita de 
autoridade ou de pessoa interessada, cujo depoimento deverá ser 
tomado. 

§ 2° - Se não for estável, o servidor, depois de ouvido, 
poderá ser e~onerado. 

§ 3° - O ato de demissão mencionará a causa da punição. 
§ 4° - Instaurado o processo administrativo para apuração 

de falta determinadora de demissão, resultando provada outra menos 

-~ 

o 

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

grave, a autoridade competente imporá a pena 
cabível. · 
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§ 5~- Por determinação do Tribunal, será instaurado o 
processo administrativo de que possa resultar demissão. 

§ 6°- Independerá de processo administrativo a aplicação 
das penas de repreensão, multa e suspensão do servidor. 

Art. 234 - As infrações funcionais dos membros do 
Ministério Público e da Defensoria Pública ocorridas perante a 
autoridade judiciária, ou no curso do processo, serão cor(lunicadas 
pelo Presidente do Tribunal ou pelo Juiz-Auditor ao Procurador-Geral 
de Justiça ou ao Procurador-Chefe da Defensoria Pública. 

Art. 235 -As penas disciplinares serão aplicadas: 
I - pelo Tribunal, por intermédio do Presidente, aos seus 

membros e aos Juízes-Auditores; 
11 - pelo Presidente do Tribunal, pelo Corregedor ou pelo 

Juiz-Auditor aos servidores que lhes são subordinados. 
Art. 236 - A punição disciplinar imposta a Juiz-Auditor ou 

servidor primários permitirá, apenas uma vez, o pedido de 
reconsideração ou relevação. 

Art. 237 - O punidõ poderá recorrer ao Tribunal, no prazo 
de cinco dias contados da ciência que tiver da punição ou do 
indeferimento de pedido de reconsideração ou relevação. 

Art. 238 - Nos casos do § 3° do art. 203, o pessoal militar 
que estiver em serviço da Justiça Militar submete-se aos preceitos 
éticos e disciplinares exigíveis do militar estadual, mediante 
comunicação do Presidente do Tribunal de Justiça Militar à autoridade 
competente. 

Capítulo V 
Dos Direitos, das Garantias e da Aposentadoria 
Art. 239 - Os Juízes Civis e os juízes-Auditores serão 

aposentados, e os Juízes Militares, r5formados, nas mesmas 
condições dos magistrados da justiça comum, aplicando-se a regra 
também aos casos de disponibHida("' ·. 

Art. 240 - A aposStJtadoria dos Juízes Civis da Justiça 
Militar será concedida pet.:; Presidente do Tribunal de Justiça; e a 
reforma dos Juízes Miii~ares, pelo Governador do Estado, diante de 
petição devidamente instruída, se voluntária, regendo-se, em todo~ os 
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casos, pelas mesmas normas aplicáveis á magistratura comum. 

§ 1° - O tempo de serviço prestado fora da Justiça Militar 
será apurado: 

I - para os civis, na forma estabelecida nesta lei para os 
demais magistrados; 

11 - para os militares, de conformidade com as leis 
relativas ao pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 

§ 2° - O tempo de serviço prestado na Justiça Militar será 
provado por certidão passada pelo Diretor-Geral do Tribunal. 

Art. 241 - Os processos da Justiça Militar serão isentos de 
taxas, custas ou emolumentos. 

Livro V 
Dos Órgãos Auxiliares da Justiça 

Título I 
Da Discriminação dos Órgãos Auxiliares 

Art. 242 - Junto aos Tribunais e aos Juízos servirão 
órgãos auxiliares da administração da justiça. 

Art. 243 - São órgãos auxiliares dos Tribunais: 
I - a Secretaria do Tribunal de Justiça; 
11 -a Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça; 
111 -a Secretaria de Tribunal de Alçada; 
IV- a Secretaria do Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 244 - São órgãos auxiliares dos Juízos: 
I - as Secretarias do Juízo; 
11 -os Serviços Auxiliares do Diretor do Foro· 
111- os Auxiliares de Encar!;,:>; ' 
IV - as Secretarias de Juízú Militar, previstas no art. 203 

desta lei. 
Título 11 

Dos Órgãos Auxiliares dos Tribunais 
Capítulo I 

Da Secretaria do Tribunal de Justiça 
Art. 245 - A Secretaria do Tribunal de Justiça terá a 

organização e as atribuições constantes em regulamento expedido 
pelo Tribunal. 

Art. 246 - O Quadro dos Servidores da Secretaria é o 
fixado em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça. 
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Art. 247 -A nomeação para os cargos integrantes do 
quadro a que se refere o artigo anterior será feita pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, de acordo com as condições e a forma de 
provimento estabelecidas em lei. 

Capítulo Jl 
Da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça 
Art. 248 - A Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça, 

integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do Tribunal de 
Justiça e funcionando sob a superintendência do Corregedor-Geral de 
Justiça, terá a organização e as atribuições constantes em 
regulamento expedido pelo Tribunal de Justiça. 

Art. 249 - O Quadro dos Servidores da Secretaria da 
Corregedoria-Geral de Justiça será fixado conforme prevê o art. 245, e 
a nomeação será feita de acordo com o art. 246 desta lei. 

Capítulo Jll 
Da Secretaria de Tribunal de Alçada 

Art. 250 - A Secretaria de Tribunal de Alçada terá a 
organização e as atribuições constantes em regulamento expedido 
pelo mesmo Tribunal. 

Art. 251 - O Quadro de Servidores da Secretaria é o 
fixado em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, consoante proposta 
de Tribunal de Alçada . 

Art. 252 - A nomeação para os cargos integrantes do 
quadro a que se refere o artigo anterior será feita por Presidente de 
Tribunal de Alçada, de acordo com as condições e a forma de 
provimento estabelecidas .err I_~ i, observado o disposto nos arts. 308 e 
309 desta lei. 

Capítulo IV 
Da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar 

Art. 253- A Secretaria do Tribunal de Justiça Militar terá a 
organização e as atribuições constantes em regulamento expedido 
pelo mesmo Tribunal. 

Art. 254 - O quadro dos Servidóres da Secretaria é o 
fixado em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, consoante proposta 
do Tribunal de Justiça Militar, observado o disposto nos arts. 308 e 
309 desta lei. 

Art. 255 - A nomeação para os cargos integrantes do 

~------------------------~----------------~--_J 
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Quadro a que se refere o artigo anterior será feita pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça Militar, de acordo com as condições e a forma 
de provimento estabelecidas em lei. 

Título 111 
Dos Órgãos Auxiliares dos Juízos 

Capítulo I 
Disposição Geral 

Art. 256 - O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça 
de Primeira Instância é o constante na legislação que contém os 
planos de carreira dos servidores do Poder Judiciário, sendo a lotação 
e as atribuições dos cargos que o compõem estabelecidas em 
resolução da Corte Superior. 

Capítulo 11 
Das Secretarias do Juízo 

Art. 257 - A cada Juízo de Direito corresponderá uma 
Secretaria, cujas lotações serão definidas pela Corte Superior, 
mediante resolução. 

§ 1° - Integrarão a Secretaria do Juízo as seguintes 
classes de servidores: 

I -Técnico de Apoio Judicial -especialidade de Escrivão 
Judicial; 

11 - Oficial de Apoio Judicial A - especialidade de 
Escrevente Judicial. 

§ 2° - Nas comarcas em que houver Vara Privativa da 
Infância e da Juventude ou Juizado Especial, estes terão Secretaria 
do Juízo e quadro de lotação de pessoal estabelecido pela Corte 
Superior, mediante resolução. 

§ 3° - Nas comarcas onde r.--üuver duas ou mais varas a lei 
poderá criar cargos de assessoramento de Juízes, que integra~ão o 
Quadro de Pessoal previsto no artigo anterior. 

Capítulo 111 
Dos Serviços Auxiliares da Justiça 

Art. 258 - Serão Serviços Auxiliares da Justiça os Serviços 
Auxiliares do Diretor do Foro. 

Art. 259 - Os quadros de lotação dos Serviços Auxiliares 
da Justiça serão fixados pela Corte Superior, mediante resolução. 

Art. 260- O provimento efetivo dos cargos far-se-á por ato 
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do Presidente do Tribunal de Justiça e dependerá de aprovação . 
prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, 
realizado nos termos dos arts. 263 e 264 desta lei, respeitando-se a 
ordem de classificação. 

Art. 261 - Em qualquer modalidade de provimento de 
cargo, atender-se-á aos requisitos constantes na especificação da 
classe respectiva. 

Capítulo IV 
Dos Auxiliares de Encargo 

Art. 262 - Serão auxiliares de encargo: 
1- o Perito; 
li - o Depositário; 
111- o Síndico; 
IV- o Administrador; 
V- o Intérprete. 
Art. 263 - Os auxiliares de encargo serão nomeados pelo 

Juiz da causa, para nela servirem, quando necessário. 
Título IV 

Disposições Especiais 
Capítulo I 

Dos Direitos do Servidor 
Seção I 

Do Provimento de Cargos nas Secretarias do Juízo e nos Serviços 
Auxiliares da Justiça 

Art. 264 - A nomeação para os cargos das Secretarias do 
Juízo e dos Serviços Auxiliares da Justiça ocorrerá após aprovação 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a 
ordem de classificação. .;r;· 

§ 1 o - O Conselho da Magistratura, mediante provimento, 
disporá sobre a realização de concurso público e suas condições, 
observados os princípios de centralização, quando da abertura e da 
realização das provas, e de regionalização, quando da aplicação das 
provas. 

§ 2° - Expedido o provimento a que se refere o parágrafo 
anterior o Presidente do Tribunal de Justiça nomeará, para a 
realização do concurso, comissão composta pelo 2°-Vice-Presidente, 
que a presidirá, e por mais dois Desembargadores e secretariada por 
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um servidor efetivo do Poder Judiciário. 

Art. 265 - O nomeado tomará posse perante o 2°-Vice-
Presidente e entrará em exercício no prazo máximo de trinta dias, 
perante o Juiz Diretor do Foro da comarca para a qual for designado, 
remetendo-se cópia do respectivo termo à Secretaria de 
Administração de Pessoal do Tribunal de Justiça. 

Seção 11 
Da Permuta e da Remoção dos Servidores do Foro Judicial 

Art. 266 - Os servidores do foro judicial, de cargos 
idênticos, da mesma comarca ou de comarcas de igual entrância, 
poderão permutá-los entre si, observada a conveniência da justiça e 
mediante requerimento dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça. 

Art. 267 - Os servidores do foro judicial poderão requerer 
remoção para cargo idêntico, da mesma comarca ou de comarca de 
igual entrância, observada a conveniência da justiça. 

Parágrafo único - Nos casos de extinção ou suspensão da 
comarca, a remoção será decretada de ofício, para a comarca em que 
for anexada ou outra de igual entrância da extinta ou suspensa, 
observada a conveniência da justiça. 

Seção 111 
Das Férias 

Art. 268 - Os servidores do Poder Judiciário terão direito a 
vinte e cinco dias úteis de férias anuais, coletivas ou individuais, 
segundo escala a ser organizada pelo Diretor Geral do Tribunal 
respectivo ou, na 13 instância; pelo Diretor do Foro. 

Parágrafo único - A escala de férias organizada pelo 
Diretor do Foro será enviada à Secretaria de Administração de 
Pessoal do Tribunal de Justiça até o dia 30 de novembro do ano 
anterior, com indicação do substituto, S-3 for o caso. 

Art. 269 - Será vedada a a~umulação de férias, salvo se 
motivada por necessidade de serviço. 

Seção IV 
Das Licenças _ ...... e 

Art. 270 - Ao 2°-Vice-Presidente do TribUrí'ál de Justiça, 
caberá conceder licença aos servidores da Justiça de Primeira 
Instância, ouvindo previamente, sempre que possível e necessário, o 
Diretor do Foro. · _, 
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Art. 271 - A licença para tratar de interesses 
particulares, requerida por servidor, somente poderá ser concedida 
após dois anos_de efetivo exercício e terá a duração máxima de dois 
anos, vedada a prorrogação e a renovação dentro dos três anos 
seguintes ao seu término. 

Art. 272 - A licença para tratar de interesses particulares 
poderá ser revogada no interesse da justiça, facultando-se, outrossim, 
ao servidor licenciado retornar ao serviço a qualquer tempo, mediante 
desistência do restante da licença. 

Parágrafo único -O requerente aguardará a concessão da 
licença no exercício do cargo. 

Seção V 
Das Férias-Prêmio 

Art. 273 - Após cada período de cinco anos de efetivo 
exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, o servidor 
terá direito a férias-prêmio de três meses, admitida a conversão em 
espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria, ou a 
contagem em dobro das não goz?das para esse mesmo fim e para a 
percepção de adicionais por tempo de serviço. 

Parágrafo único - Ficam devidos, no caso de falecimento 
de servidor do Poder Judiciário em atividade, ao seu cônjuge ou 
companheiro por união estável ou, na falta destes, aos filhos 
dependentes o vencimento e as vantagens correspondentes a 
períodos de férias-prêmio não gozados. 

Capítulo 11 
Da Incompatibilidade, do Impedimento e da Suspeição 

Art. 27 4 - Não podem servir no foro judicial de um mesmo 
Juízo servidores que sejam cônjuges ou parentes consangüíneos ou 
afins em linha reta ou, na linha colateral, até o terceiro grau, salvo se 
aprovados em concurso público regular. 

Art. 275 - Ocorrendo incompatibilidade no que se referir 
ao Escrivão Judicial e aos servidores dos Serviços Auxiliares do 
Diretor do Foro, aplicar-se-á o disposto nos arts. 115 e 116 desta lei. 

Art. 276 - Ao servidor do foro judicial, será defeso praticar 
atos de seu ofício em que for interessado ele próprio, seu cônjuge, 
parente consangüíneo ou afim em linha reta ou, na linha colateral, até 
o terceiro grau. 
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Capítulo 11 I 

Da Substituição 
Art. 277 -A substituição de servidores do foro judicial será 

feita de acordo com critérios estabelecidos em resolução da Corte 
Superior. 

Art. 278 - No caso de impedimento, suspeição ou falta 
eventual de servidor, sua substituição se fará com a designação pelo 
Juiz da causa de um servidor para atuar no processo em curso ou no 
ato a ser lavrado. 

Art. 279 - Na hipótese de vaga ou afastamento, o Diretor 
do Foro designará substituto para o exercício do cargo, enquanto 
persistir a vacância ou durar o afastamento, obedecido o disposto no 
art. 276 desta lei, submetendo-se o ato à aprovação do 2°-Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça. 

Título V 
Do Regime Disciplinar dos Servidores do Poder Judiciário 

Capítulo I 
Dos Deveres 

Art. 280 - São deveres comuns aos servidores dos órgãos 
auxiliares dos Tribunais e da Justiça de Primeira Instância: 

I - exercer com acuidade, dedicação e probidade as 
atribuições do cargo, mantendo conduta compatível com a moralidade 
administrativa; 

11 -ser assíduo e pontual; 
111- manter o serviço aberto, nele permanecendo, nos dias 

úteis, de segunda a sexta-feira, no horário regulamentar; 
IV- ser leal ao órgão a que servir; 
V - cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; 
VI - atender com presteza e urbanidade aos magistrados, 

representantes do Ministério Público, advogados e ao público em 
geral, prestando as informações re~::.~eridas e dando recibo de 
documentos ou outros papéis que lhes forem entregues em razão do 
ofício, ressalvadas as protegidas por sigilo; 

VIl - fornecer aos interessados, no prazo máximo de 
quarenta e oito horas, salvo motivo justificado, certidão de atos 
administrativos ou processuais; 
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VIII - levar ao conhecimento de. autoridade superior as 
irregularidades de que tiverem conhecimento em razão do·cargo; 

IX -_zelar pela economia do material de expediente e pela 
conservação do material permanente e do patrimônio público; 

X- guardar sigilo sobre assunto do serviço; 
XI - guardar e conservar, com todos os requisitos de 

segurança, autos judiciais, documentos, livros e papéis em seu poder; 
XII - renovar, à própria custa, ato ou diligência invalidados 

por culpa sua, sem prejuízo da penalidade em que possa incorrer;-
XIII- observar as normas legais e regulamentares. 

Capítulo 11 
Das Proibições 

Art. 281 - Aos servidores dos orgaos auxiliares dos 
Tribunais e da Justiça de Primeira Instância é proibido: 

1 - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem 
prévia autorização do superior imediato; 

11 - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, 
quaisquer documentos ou materiais do serviço; 

111- recusar fé a documentos públicos; 
IV - opor resistência injustificada ao andamento de 

documentos, ao curso de processos ou à execução de serviços; 
V - promover manifestações de apreço ou desapreço e 

fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto de trabalho; 
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos 

casos previstos em lei, o desempenho de atribuições da sua 
responsabilidade ou de seu subordinado; 

VIl - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiar-se a 
associação profissional ou sindical, ou a partido político; 

VIII -valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 
outrem, em detrimento da dignidade do exercício do cargo ocupado; 

IX - participar de gerência ou administração de empresa 
privada, de sociedade civjl.;~ ou exercer comércio, exce!o .. como 
acionista, cotista ou comanditário, e vincular-se a escntono de 
advocacia; 

X- praticar usura sob qualquer de suas formas; 
XI - aceitar ou receber propina, comissão, presente ou 

vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 
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XII - proceder de forma desidiosa; 
XIII - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição 

em atividades ou trabalhos particulares; 
XIV - exercer a acumulação remunerada de cargos 

públicos, ressalvados os casos previstos na Constituição; 
XV - exercer quaisquer atividades que sejam 

incompatíveis com o exercício do cargo ou da função e com o horário 
de trabalho; 

XVI recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, 
quando solicitado. 

Capítulo 111 
Das Responsabilidades 

Art. 282 - O servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. 

Art. 283 -A responsabilidade civil decorre de ato omissivo 
ou comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou 
a terceiros. 

Art. 284 - A responsabilidade penal abrange os crimes e 
as contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. 

Art. 285 -A responsabilidade civil-administrativa resulta de 
ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou da 
função. 

Art. 286 -As ações civis, penais e administrativas poderão 
cumular-se, sendo independentes entre si. 

Art. 287 - A responsabilidade administrativa do servidor 
será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência 
do fato ou sua autoria. 

Capítulo IV 
Das Penalidades 

Art. 288 - São penas disciplinares: 
I - advertência; 
11 - suspensão; 
111 - demissão; 
IV- cassação de aposentadoria e de disponibilidade; 
V- destituição de cargo em comissão; 
VI - destituição de função comissionada. 
Art. 289 - Na aplicação das penalidades enumeradas no 
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artigo anterior, serão consideradas a natureza e a gravidade ·da 
infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço 
público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 
antecedentes funcionais. 

Parágrafo único - O ato de imposição de pena mencionará 
sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. 

Art. 290 - A pena de advertência será aplicada por escrito, 
nos casos de violação de proibição constante no art. 280, incisos I a 
VIl e XVI, desta lei, e de inobservância de dever funcional previsto em 
lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de 
penalidade mais grave. 

Art. 291 -A pena de suspensão será aplicada em caso de 
reincidência das faltas punidas com advertência, de descumprimento 
de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, 
e de violação das proibições que não tipifiquem infrações sujeitas a 
penalidades de demissão. 

§ 1 o - Será também punido com suspensão o servidor que, 
injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica 
determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da 
penalidade uma vez cumprida a determinação. 

§ 2° - A pena de suspensão não poderá exceder a 90 
(noventa) dias e acarretará a perda das vantagens e dos direitos 
decorrentes do exercício do cargo. 

§ 3° - Quando houver conveniência para o serviço, a pena 
de suspensão poderá ser convertida em multa, correspondente a 50% 
(cinqüenta por cento) por dia de vencimento, obrigado o punido a 
permanecer em serviço. 

Art. 292 - A pena de demissão será aplicada nos 
seguintes casos: 

I - crime contra a administração pública; 
11 abandono de cargo ou função pelo não-

comparecimento do servidor ao serviço, sem causa justificada, por 
mais de trinta dias consecutivos ou mais de noventa, 

, intercaladamente, durante o período de doze meses; 
111- improbidade administrativa; 
IV - incontinência pública e conduta escandalosa no 

serviço; 

J( 
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V- insubordinação grave em serviço; 
VI - ofensa física, em serviço, a superior hierárquico, 

servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; 
VIl -aplicação indevida ou irregular de dinheiros públicos; 
VIII- revelação de segredo obtido em razão do cargo; 
IX - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 

estadual; 
X- corrupção; 
XI - acumulação ilegal de cargos ou funções públicas, se 

comprovada a má-fé do servidor; 
XII - descumprimento de dever que configure o 

cometimento de falta grave; 
XIII - transgressão do disposto nos incisos VIII a XV do 

art. 280 desta lei; 
Parágrafo único - Verificada em processo disciplinar 

acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor deverá optar por 
um dos cargos e perderá o outro. 

Art. 293 - Será cassada a aposentadoria ou a 
disponibilidade do servidor inativo que houver praticado, na atividade, 
falta punível com a pena de demissão. 

Art. 294 - A pena de destituição de cargo em comissão 
exercido por servidor não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos 
casos de infrações sujeitas à penalidade de demissão. 

Art. 295 - A pena de destituição de função comissionada 
será aplicada: 

I - quando se verificar a falta de exação ou negligência no 
seu desempenho; 

11 - nos casos de infrações sujeitas à penalidade de 
suspensão. 

Art. 296- As penas disciplinares serão aplicadas: 
I - pelo Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar 

de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
destituição de cargo em comissão ou destituição de função 
comissionada impostas aos servidores das Secretarias do Tribunal de 
Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça e dos Órgãos Auxiliares da 
Justiça de Primeira Instância; 

11 - pelo Presidente de Tribunal de Alçada, quando se 
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tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
destituição de cargo em comissão, destituição de · função 
comissionada, suspensão ou advertência impostas aos servidores da 
Secretaria do Tribunal de Alçada; 

111 - pelo 2°-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, 
quando se tratar de advertência ou suspensão impostas a servidor da 
Secretaria do Tribunal de Justiça; 

IV- pelo Corregedor-Geral de Justiça, quando se tratar de 
advertência ou suspensão impostas a servidor da Secretaria da 
Corregedoria-Geral de Justiça e dos Órgãos Auxiliares da Justiça de 
Primeira Instância ; 

V - pelo Diretor do Foro, quando se tratar de advertência 
ou suspensão impostas a servidor dos Órgãos Auxiliares da Justiça de 
Primeira Instância, lotado em sua comarca. 

§ 1° - A pena imposta, após transitada em julgado, será 
anotada nos registros funcionais do faltoso. 

§ 2° - A certidão da pena anotada só será fornecida com 
autorização expressa das autoridades elencadas nos incisos I a IV 
deste artigo, no âmbito de sua competência, para fim justificado. 

Art. 297 -A ação disciplinar prescreverá: 
1 - em cinco anos, quanto às infrações puníveis com 

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição 
de cargo em comissão ou de função comissionada; 

11 - em dois anos, quanto à suspensão; 
111 - em um ano, quanto à advertência. 
§ 1 ° - O prazo de prescrição começa a correr da data em 

que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente. 
§ 2° - A instauração de processo disciplinar interrompe a 

prescrição, até a decisão final proferida pela autoridade competente. 
§ 3° - Interrompido o curso da prescrição, o prazo 

começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. 
§ 4° - Os prazos de prescrição previstos na lei penal 

aplicam-se às infrações capituladas também como crime. 
Título VI 

Da Sindicância .e do Processo Disciplinar 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
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Art. 298 -A autoridade que tiver ciência de abuso, erro, 

irregularidade ou omissão imputados a servidor deve proceder à sua 
apuração, mediante a instauração de sindicância ou processo 
disciplinar. 

Art. 299 -As denúncias sobre irregularidades serão objeto 
de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do 
denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a 
autenticidade. 

Parágrafo único - Quando o fato narrado evidentemente 
não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será 
arquivada por falta de objeto. 

Capítulo 11 
Da Sindicância 

Art. 300 - Sempre que for necessário apurar fato ou 
circunstância para determinação de responsabilidade disciplinar de 
servidor, a autoridade competente, nos termos desta lei, abrirá 
sindicância. 

§ 1 o - A sindicância será realizada por servidor ou 
comissão composta de servidores estáveis. 

§ 2° - O sindicante realizará as diligências e investigações 
necessárias à elucidação dos fatos. 

§ 3° - Os trabalhos de sindicância serão concluídos no 
prazo de trinta dias, prorrogável por igual período. 

§ 4° - Ultimada a sindicância, o sindicante apresentará 
relatório conclusivo à autoridade instauradora. 

Art. 301 -Da sindicância, poderá resultar: 
I - arquivamento; 
11 - instauração de processo disciplinar. 
Art. 302 - Será dispensada a sindicância no caso de a 

transgressão disciplinar constar em autos, estar caracterizada em 
documento escrito, constituir flagrante desacato ou desobediência, 
devendo ser instaurado processo disciplinar, nele assegurada ao 
acusado ampla defesa. 

Capítulo 111 
Do Afastamento Preventivo 

Art. 303 - Como medida cautelar e a fim de que o servidor 
não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade 
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instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu 
afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até sessenta dias, 
sem prejuízo da remuneração. 

§ 1 o - O afastamento poderá ser prorrogado por igual 
prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído 
o processo. 

§ 2° - O despacho de afastamento preventivo deverá ser 
fundamentado, mediante indicação expressa do motivo. 

Capítulo IV 
Do Processo Disciplinar 

Art. 304 - O processo disciplinar é o instrumento destinado 
a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no 
exercício de suas atribuições ou por transgressão que tenha relação 
com as atribuições do cargo ou da função em que se encontre 
investido. 

Art. 305 - O processo disciplinar será instaurado por ato 
da autoridade competente, nos termos desta lei, e conduzido por 
comissão composta de três servidores estáveis, designados pela 
mesma autoridade, que indicará, dentre eles, o seu Presidente, que 
deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou 
ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 

§ 1° - O ato de instauração do processo disciplinar deve 
revestir-se de publicidade e conter os dados essenciais. 

§ 2° - A comissão disciplinar terá como secretário servidor 
designado pelo seu Presidente, devendo a indicação recair em um de 
seus membros. 

§ 3° - Não poderá participar de comissão de sindicância ou 
de processo disciplinar cônjuge, companheiro ou parente do acusado, 
consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

§ 4° - A comissão exercerá suas atividades com 
independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à 
elucidação do fato ou exigido pelo interesse público, podendo tomar 
depoimentos, realizar acareações, diligências, investigações e adotar 
outras providências pertinentes, objetivando a coleta de provas, 
recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos. 

Art. 306 - O processo disciplinar se desenvolve nas 
seguintes fases: 
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I - instauração; 
li- instrução; 
111 - defesa; 
IV- relatório; 
V- julgamento. 
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Parágrafo único - O rito correlato às fases do processo 
para aplicação de pena disciplinar aos servidores do Poder Judiciário 
será estabelecido mediante resolução da Corte Superior. 

Art. 307 - O prazo para a conclusão do processo 
disciplinar não excederá sessenta dias, contados da data de 
publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua 
prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. 

Livro VI 
Disposições Gerais, Transitórias e Finais 

Título I 
Disposições Gerais 

Art. 308 - O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 
Estado aplica-se, supletivamente, no que couber, aos servidores do 
Poder Judiciário e à Magistratura. 

Art. 309 - Os projetos de lei interesse de Tribunal de 
Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar, de iniciativa do Tribunal de 
Justiça, consoante proposta dos referidos Tribunais, serão 
encaminhados à Assembléia Legislativa, após sua aprovação pela 
Corte Superior. 

Art. 310- Serão vinculativas para os Tribunais de Alçada 
e de Justiça Militar as decisões normativas do Tribunal de Justiça 
sobre direitos de seus integrantes, magistrados e servidores. 
. Art. 311 - Serão órgãos oficiais das publicações do Poder 

Judiciário o "Diário do Judiciário" e as revistas "Jurisprudência Mineira 
"e "Julgados do Tribunal de Alçada". 

Art. 312 - Os Desembargadores, os servidores da 
Secretaria do Tribunal de Justiça e da Primeira Instância, quando 
aposentados, receberão seus proventos pela Tesouraria do Tribunal. 

Art. 313- Os Juízes de Tribunal de Alçada e da Justiça 
Militar, bem como os servidores de suas respectivas Secretarias, 
quando inativos, receberão seus proventos pela Tesouraria desses 
órgãos. 
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Art. 314- Os processos remetidos aos tribunais serão 

protocolados no mesmo dia do recebimento ou no dia útil imediato, 
com publicações no "Diário do Judiciário", sendo imediatamente 
distribuídos, segundo as regras de seus regimentos internos. 

Parágrafo único - Os preparos de Segunda Instância 
serão tantos quantos forem os recursos interpostos, sendo único o 
porte de retorno dos autos, observando-se, em tudo, o que for 
disposto nas instruções dos Tribunais de Justiça e de Alçada. 

Art. 315 - A Memória do Judiciário Mineiro, museu do 
Poder Judiciário, será diretamente subordinada à Presidência do 
Tribunal de Justiça e terá como Superintendente, não remunerado, um 
Desembargador, aposentado ou não, cujo mandato coincidirá com o 
do Presidente que o designar. 

Art. 316 - O Tribunal de Justiça expedirá carteira de 
identidade funcional aos Desembargadores, aos Juízes de Direito, a 
seus servidores e aos servidores da Primeira Instância, cabendo aos 
outros tribunais de 2° grau a expedição em favor de seus Juízes e 
servidores. 

Art. 317 - Instalado o Tribunal de Alçada Regional, a 
comarca que o sediar passará a ser de entrância especial. 

Art. 318- Sempre que instalada penitenciária em alguma 
comarca, o Tribunal de Justiça, no prazo de trinta dias, encaminhará 
projeto de lei à Assembléia Legislativa, criando Vara de Execuções 
Criminais. 

Art. 319 - É vedado a magistrado residir em imóvel locado 
por município ou receber auxílio do poder público municipal, a 
qualquer título. 

Art. 320 - Haverá expediente nos tribunais e órgãos de 1 a 
instância, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, conforme o horário 
fixado pelos respectivos órgãos diretivos. 

§ 1 o - Nos dias não úteis, haverá, nos tribunais e nas 
comarcas, Juiz designado para a apreciação de medidas de natureza 
urgente, conforme dispuser o regimento interno, com direito a 
compensação. 

§ 2o - Não haverá expediente forense: 
I - nos feriados nacionais, estaduais e municipais; 
11 - na segunda 1, terça e quarta-feira da semana de 
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carnaval; 
111- na quarta, qui11ta e Sext2-feira da Semana Santa; 
IV- no Dia da Justiça; 
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V - nos dias em que, por motivo relevante, o Presidente 
do Tribunal de Justiça suspender o expediente. 

Art. 321 - As intimações que se fazem mediante 
publicação no órgão oficial do Estado poderão ser feitas em outro 
órgão de ampla circulação na comarca. 

Parágrafo un1co - A matéria deste artigo será 
regulamentada por resolução da Corte Superior. 

Art. 322 - A Comissão Estadual Judiciária de Adoção -
CEJA-MG -, criada nos termos do que dispõe o art. 52 da Lei Federal 
n° 8.069, de 13 de julho de 1990, e regulamentada por resolução da 
Corte Superior, fica reconhecida como órgão de atuação permanente 
no âmbito das adoções internacionais. 

Art. 323- Para os fins previstos na Lei Federal n° 8.935, de 
18 de novembro de 1994, o juízo competente é o do Diretor do Foro 
da comarca em que for sediado o serviço notarial ou de registro. 

Parágrafo único - Para os fins previstos nos arts. 38 e 44 
da lei a que se refere o "caput" deste artigo, considera-se autoridade 
competente o Presidente da Corte Superior do Tribunal de Justiça, e 
para os fins do disposto no § 2° do art. 39, o Corregedor-Geral de 
Justiça. 

Art. 324 - O Diretor do Foro comunicará imediatamente, à 
repartição local do sistema de previdência social federal, a entrada em 
exercício de titular de serviços notariais e de registro prevista no art. 
23 da Lei n° 12.919, de 29 de junho de 1998. 

§ 1° - Compete ao Diretor do Foro fiscalizar a pronta 
inscrição no sistema de previdência social federal dos prepostos 
contratados nos termos do art. 20 da Lei Federal n° 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, bem como o regular recolhimento das 
contribuições devidas, para os fins do art. 40 da referida lei. 

§ 2° - Na data em que o titular de serviços notariais e de 
registro completar 70 (setenta) anos de idade, o Diretor do Foro 
expedirá ato declarando a vacância do respectivo serviço e fará a 
imediata comunicação do fato, como previsto no "caput" deste artigo. 

Art. 325 - Aplicam-se aos titulares de serviços notariais e 
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de registro, no que não colidir com as disposições 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 normas contidas nos títulos V e VI do livro V 
desta lei. 

Parágrafo único - Em qualquer hipótese de extinção de 
delegação, o Diretor do Foro declarará a vacância do respectivo 
serviço, designará o substituto e comunicará o fato ao 2° Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça, para os fins do disposto no art. 5°, § 
3°, da Lei Estadual n° 12.919, de 29 de junho de 1998. 

Art. 326 - A outorga de delegação a notário ou registrador 
é de competência do Governador do Estado, observada a ordem de 
classificação no concurso de ingresso ou no concurso de remoção, 
atendidas as demais disposições dos arts. 22 e 28 da Lei n° 12.919, 
de 29 de junho de 1998. 

Art. 327 - A denominação dos Fóruns e de outros próprios 
do Estado utilizados pelo Poder Judiciário será estabelecida por 
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça, obedecisos os 
critérios previstos nos arts. 2° e 3° da Lei n° 13.408, de 21 de 
dezembro de 1999. 

Título 11 
Das Disposições Transitórias 

Art. 328 - O Tribunal de Justiça fará imprimir esta lei para 
distribuição a todos os Juízes de Direito do Estado de Minas Gerais 

Art. 329 -Os Juízes de Direito classificados, na data de 
vigência desta lei, na entrância inicial é na entrância final serão 
automaticamente classificados, respectivamente, na primeira 
entrância e na segunda entrância. 

Art. 330 - Os Juízes de Direito classificados, na data da 
vigência desta lei, na entrância intermediária, conservarão esta 
classificação (art. 178, § 1 °) até que sejam promovidos à segunda 
entrância. 

Art. 331 - Fica proibida a permuta de Juiz titular de 
comarca de primeira entrância com Juiz de primeira entrância titular 
de comarca que tenha sido, por força desta lei, classificada na 
segunda entrância. _ 

Art. 332 - Os Juízes de Direito classificados na entrância 
intermediária, extinta por força desta lei, terão, para promoçãÇ> à 
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Art. 333- O Juiz titular que permanecer (art. 177, § 1°) em 
comarca que seja, por força desta lei, classificada em entrância mais 
elevada receberá, enquanto se mantiver essa situação, os subsídios 
referentes à entrância mais elevada. 

Art. 334 - O Juiz de Direito da primeira entrância cuja 
comarca foi, por força desta lei, classificada na segunda entrância, 
somente poderá pleitear remoção de uma vara para outra da mesma 
comarca ou mediante permuta com outro Juiz que esteja na mesma 
situação. 

Art. 335 - O Juiz de Direito classificado na entrância 
intermediária, extinta por força desta lei, cuja comarca foi classificada 
na segunda entrância, somente poderá pleitear remoção mediante 
permuta com outro Juiz que se encontre na mesma situação. 

Art. 336 - Até que seja alterada a legislação relativa aos 
planos de carreira dos servidores do Poder Judiciário, os integrantes 
do Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância lotados em 
comarca cuja classificação seja alterada por força desta lei terão, a 
partir da efetivação da referida alteração, direito à percepção dos 
vencimentos correspondentes à nova classificação da comarca em 
que servirem. 

Art. 337 - Até que, respeitado o disposto no inciso XXXVI 
do art. 5° da Constituição da República, seja implementado o subsídio 
a ser editado pela lei federal prevista no art. 48, inciso XV, da 
Constituição da República, acrescentado pela Emenda à Constituição 
n° 19, de 4 de junho de 1998, a remuneração da magistratura será 
calculada nos termos dos arts. 24, § 1°, 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 Assembléia Legislativa, de 23 de março de 1976, e 
alterações posteriores, observados o disposto na Lei n° 13.200, de 3 
de fevereiro de 1999. 

Art. 338 - Até que seja instalada a Comarca de Lagoa 
Dourada, o Município de Lagoa Dourada fica integrado à Comarca de 
São João del-Rei. . 

Art. 339 - As comarcas que, em razão do aumento do 
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número de Juízes, passarem à segunda entrância permanecerão 
classificadas como de primeira entrância até a instalação das varas 
criadas por esta-lei. . 'i 

Art. 340 - Na hipótese de alteração de disposições da 
Constituição da República referentes ao Poder Judiciário que 
determinem a adaptação desta lei, o Tribunal de Justiça, em prazo 
não superior a sessenta dias contados do início da vigência da 
modificação constitucional, proporá à Assembléia Legislativa a 
necessária compatibilização. 

Art. 341 - Nas comarcas compostas por . mais de um 
município ou localidade, poderá ser dado expediente, em algum ou 
alguns dias da semana, em localidades diversas da sede da comarca, 
mediante proposta do Diretor do Foro, homologada pelo Tribunal de 
Justiça. 

Art. 342 - Na Comarca de Belo Horizonte haverá pelo 
menos uma vara especializada em matéria ambiental. · 

Art. 343 - É facultado ao Tribunal de Justiça celebrar 
convênio com as Faculdades de Direito do Estado para a contratação 
de estagiário. 

Parágrafo único - O Tribunal de Justiça regulamentará as 
contratações a que se refere o "caput" deste artigo, no prazo de 
noventa dias contados da data de publicação desta lei. 

Art. 344 - Os servidores do · Poder Judiciário da 
especialidade de Escrivão Judicial, Contador-Tesoureiro Judicial, 
Oficial de Justiça Avaliador, Escrevente Judicial, Oficial Judiciário e 
Comissário de Menores, que possuam o título de bacharel em Direito 
e que estejam há pelo menos cinco anos no exercício do cargo, 
poderão participar do concurso de ingresso na magistratura, desde 
que sejam obedecidos os demais requisitos legais. 

Art. 345 - Fica assegurado aos servidores do Poder 
Judiciário nas especialidades de Oficial de Justiça Avaliador, 
Comissário de Menores, Assistentes Sociais e Psicólogos, em efetivo 
exercício do cargo, o direito a verba indenizatória pelas diligências 
realizadas em feitos amparados pela justiça gratuita e de réu pobre e 
também de feitos dos Juizados Especiais. · 

§ 1° - O Presidénte do Tribunal de Justiça expedirá 
portaria estabelecendo o valor da verba indenizatória e as condições 

~--------------~--------------------_J 
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§ 2° - Os valores recebidos não servirão de base para fins 
de aposentadoria. 

Art. 346 - Os servidores c~o Poder Judiciário do Estado 
terão direito ao abono automático de três dias por semestre, referente · 
a faltas no serviço. 

Art. 347 - É facultado ao Tribunal de Justiça criar Câmara 
Especial, mediante lei específica, com competência preferencial para 
processar e julgar as ações penais contra os agentes políticos. 

Art. 348 - No conjunto arquitetônico dos fóruns será 
obrigatória a inclusão de dependências exclusivas da Defensoria 
Pública, em condições adequadas ao exerc1c1o das funções da 
instituição, assegurando-se a esta vista prévia dos projetos de 
construção e reforma dos prédios. 

Art. 349 - Para atender às despesas decorrentes da 
execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial no valor de R$36.673.271 ,00 (trinta e seis milhões, 
seiscentos e setenta e três mil, duzentos e setenta e um reais), 
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. 350 - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de 
sua publicação. 

Art. 351 -Revogam-se as disposições em contrário. 
* - Os quadro dos Anexos foram publicados na edição do 

"Diário do Legislativo" de 7.12.2000. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 227/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre o pagamento de obrigações de pequeno valor 
devidas pela Fazenda Estadual e dá outras providências. 

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

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
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O projeto de lei em tela regulamenta em nível estadual 

o disposto no § 3° do art. 100 da Constituição Federal, que define 
-precatório judici_ário de pequeno valor. 

Os precatórios são débitos judiciários da Fazenda Pública 
·decorrentes de sentença trarJ~itada em julgado em favor de credores 
da administração pública. "' · 

Os precatórios que apresentarem valor inferior a 40 
salários mínimos serão pagos preferencialmente, observadas as 
demais disposições contidas no art. 1 00 da Constituição Federal. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei n° 227/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator -

Rêmolo Aloise - Mauro Lobo: 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 227/99 
Dispõe sobre o pagamento de precatórios pela Fazenda 

-Estadual e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1 ° - O pagamento de precatórios pelo Estado 

observará rigorosamente a ordem cronológica de apresentação e será 
efetuado de acordo com o seguinte critério 

I - 50% (cinqüenta por cento) da verba será utilizada para 
pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal em virtude 
de sentença judicial; 

11 - 50% (cinqüenta por cento) para o pagamento dos 
precatórios de pequeno valor. 

Art. 2° - Considera-se pequeno valor a obrigação fixada 
por sentença judicial transitada em julgado, até o limite de quarenta 
salários mínimos, para efeito do cumprimento do disposto no § 3° do 
art. 1 00 da Constituição da República. 

Art. 3° - A conversão dos débitos em Unidade Fiscal de 
Referência - UFIR - será realizada pelo Tribunal que requisitar o 
pagamento à Fazenda Estadual, informando a existência de crédito 
complementar em favor do credor. 
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Art. 4°- A inclusão no orçamento estadual dos recursos 

para o pagamento dos precatórios de que trata esta lei será feita até o 
dia 1 o de julho de cada ano, ficando assegurada sua quitação até o 
final do exercício seguinte. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 268/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado 

Sebastião Navarro Vieira e tem por escopo autorizar o Poder 
Executivo a doar ao Município de Elói Mendes o imóvel que 
especifica. 

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do 
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, a fim de adequar o texto do projeto à boa técnica de redação 
legislativa, alterar a modalidade de transferência, o prazo para 
cumprimento da finalidade e fazer constar a cláusula de reversão. 

Compete, agora, a esta Comissão deliberar sobre a 
matéria no 2° turno, atendo-se aos limites estabelecidos pelo art. 102, 
VIl, "d", do Regimento Interno. 

Nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, 
cumpre-nos elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Segundo o texto da proposição, o negócio jurídico em 

causa tem por fim a instalação de uma escola municipal de ensino 
pré-primário no imóvel reivindicado pelo Município de Elói Mendes. 

Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o 
assunto, na oportunidade em que emitiu parecer para o 1° turno, 
consideramos, no que concerne aos aspectos financeiro e 
orçamentário, que a doação em tela não acarretará despesas para os 
cofres estaduais, tampouco causará impacto na lei orçamentária 
anual. 

Conclusão 
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de 
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Lei n° 268/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator . -

Rogério Correia - Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1°Turno 

PROJETO!DE LEI N° 268/99 
Autoriza o Poder ~~ecutivo a doar ao Município de Elói 

Mendes o imóvel que especjfica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Elói Mendes o imóvel situado nesse município, 
constituído de um terreno e benfeitorias com área de 2.000m2 (dois mil 
metros quadrados), nos termos da escritura pública de doação lavrada 
às fls. 190 e 191 do livro 38, no Cartório de Registro do 1° Ofício de 
Notas da Comarca de Elói Mendes. · 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo 
destina-se ao funcionamento da escola municipal de ensino pré-
primário e à construção de um galpão para abrigar oficinas 
pedagógicas. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao 
patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados da 
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a 
destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 346/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 346/99, do Deputado Amilcar Martins, 

objetiva criar o Fundo Especial de Despesa de Reparação de Direitos 
Difusos Lesados, de que trata a Lei Federal n° 7.347, de 24/7/85. 

Aprovado no 1 o turno na forma do Substitutivo n° 1, com 
as Emendas n°s. 1 e 2, retorna o projeto a esta Comissão para 
receber parecer de 2° turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação do 
vencido, que integra este parecer. 

Fundamentação 
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Conforme esta Comissão já se manifestou durante a 

discussão da matéria no 1 o turno, a medida proposta, aperfeiçoada 
com o substitutivo e as emendas apresentadas, é oportuna e não 
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário à aprovação. 

Atualmente, os recursos oriundos de multas impostas pelo 
Poder Judiciário Estadual aos responsáveis pelos danos causados ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico 
estético, histórico, turístico e paisagísti'::o e a outros direitos difusos ~ 
sociais são destinados a fundo federal criado na estrutura do 
Ministério da Justiça. 

Com a criação do Fundo proposto, tais recursos passarão 
a ser aplicados no Estado, para correção dos danos aqui causados. 

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

Lei n° 346/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rêmolo 

Aloise - Rogério Correia. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 346/99 
Cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos e o 

Conselho Estadual de Direitos Difusos, revoga a Lei n° 13.009, de 9 
de novembro de 1998, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - Fica criado o Fundo Estadual de Defesa de 
Direitos Difusos- FEDO-, de que trata a Lei Federal n° 7.347, de 24 
de julho de 1985, com a finalidade de promover a reparação dos 
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, turístico e paisagístico, por infração à 
ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos. 

Parágrafo único - Os recursos do FEDO serão aplicados 
na recuperação de bens, na promoção de eventos educativos e 
científicos e na edição de material informativo especificamente 
relacionados com a natureza da infração ou do dano causado, bem 
como na modernização . administrativa dos orgaos públicos 
responsáveis pela execução das políticas relativas às áreas 
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mencionadas no "caput" deste artigo. 

Art. 2° - Poderão ser beneficiários do FEDO: 
I - .órgão ou entidade da administração pública direta e 

indireta, estadual ou municipal, responsável pela elaboração, pela 
criação, pela implantação ou pela execução de projetos ou programas 
de recuperação, reconstituição e proteção e defesa dos direitos 
difusos; 

11 - projetos ou pr_,ogramas de recuperação, restauração, 
proteção e defesa dos direit9s difusos desenvolvidos por entidades 
não governamentais legalmente constituídas e sem fins lucrativos que 
atendam aos pressupostos dos incisos I e 11 do art. 5° da Lei Federal 
n° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

Art. 3°- O FEDO, de natureza e individuação contábeis e 
de duração indeterminada, será constituído dos seguintes recursos: 

I - indenizações decorrentes de condenações por danos 
causados aos bens de que trata o art. 1 o e das multas advindas pelo 
descumprimento dessas condenações; 

11 - rendimentos decorrentes de depósitos bancários e 
aplicações financeiras; 

111 - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe 
venham a ser destinados por pessoa física ou jurídica, nacional ou 
estrangeira; 

IV - recursos provenientes de fundos federais de direitos 
difusos; 

V - outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo. 
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo 

serão depositados em conta especial, em instituição financeira 
indicada pelo Poder Executivo Estadual. 

Art. 4° -O FEDO terá como órgão gestor a Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos, por intermédio do Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, de que trata o art. 1 O desta 
lei. 

Art. 5°- Compete à gestora do Fundo: 
I - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte 

no orçamento do Fundo, antes de sua aplicação; 
11 - organizar o cronograma financeiro de receita e 

despesa, acompanhar sua execução e a aplicação das 
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disponibilidades de caixa; 

111 - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico 
do projeto ou da atividade beneficiados com recursos do Fundo; 

IV - zelar pela utilização prioritária dos recursos do Fundo 
no próprio local onde o dano tenha ocorrido ou venha a ocorrer; 

V - examinar e aprovar projetos relativos a reconstituição, 
reparação, preservação e prevenção dos bens mencionados no art. 
1°, inclusive os de caráter científico e de pesquisa; 

VI - firmar convênios e contratos com o objetivo de 
elaborar, acompanhar e executar projetos pertinentes às finalidades 
do Fundo, mediante prévia autorização do Governador do Estado; 

VIl - solicitar a colaboração dos Conselhos Municipais de 
Defesa do Meio Ambiente - CONDEMAs -, dos Conselhos Municipais 
de Defesa e de Proteção do Ccnsumidor - CONDECONs e 
COMPROCONs - e dos Conselhos Municipais de Defesa do 
Patrimônio Artístico, Estético, Histórico, Turístico e Paisagístico, onde 
houver, para aplicação de seus recursos em cada caso concreto; 

VIII- elaborar convênios com conselhos de outros Estados 
e com conselhos federais, com objetivo de orientação e intercâmbio 
recíprocos e destinação de recursos de fundos federais para o fim de 
preservação de bens situados no território do Estado; 

IX - promover atividades e eventos que contribuam para a 
difusão da cultura, da proteção ao meio ambiente, ao consumidor, da 
livre concorrência, do patrimônio histórico, artístico, estético, turístico, 
paisagístico e de outros interesses difusos e coletivos; 

X - fazer editar, inclusive em colaboração com órgãos 
oficiais, material informativo sobre as matérias mencionadas no 
"caput" do art. 1 o desta lei; 

XI - examinar e aprovar os projetos de modernização 
administrativa a que se refere o parágrafo único do art. 1° desta lei; 

XII - promover, por meio de órgãos da administração 
pública e de entidades civis interessadas, eventos educativos ou 
científicos. 

Parágrafo único - Qualquer cidadão e entidade que 
preencha os requisitos referidos nos incisos I e 11 do art. 5° da Lei 
Federal n° 7.347, de 24 de j_ulho de 1985, poderá apresentar ao órgão 
gestor projetos relativos à reconstituição, reparação, preservação e 
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prevenção dos bens de que trata o art. 1 o desta lei. _,, ,. · 

Art. 6°- O FEDO terá como agente financeiro:.o.Banco de 
Desenvolvimente do Estado de Minas Gerais - BDMG -, ao qual 
compete: 

I - aplicar os recursos do Fundo segundo as normas e os 
procedimentos definidos pelo órgão competente; 

11 - remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades 
temporárias de caixa; 

111 - comunicar ao Conselho Estadual de Defesa çlos 
Direitos Difusos - CEDO -, no prazo máximo de dez dias, a realização 
de depósitos a crédito do Fundo, com especificação da origem; 

IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos 
postos a sua disposição. . 

Parágrafo único ..,-.\0 agente financeiro não fará jus a 
nenhum tipo de remuneração pelos serviços_prestados. 

Art. 7°- Integram o grupo coordenador: 
I - um representante da Secretaria de Estado da Justiça e 

de Direitos Humanos; 
11 - um representante da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral; 

Fazenda; 
111 - um representante da Secretaria de Estado da 

IV- um representante da Procuradoria-Geral de Justiça; 
V - um representante do BDMG; 
VI - dois representantes de órgãos municipais de defesa 

dos direitos difusos com sede no Estado; 
VIl - dois representantes das entidades civis sem fins 

lucrativos que atendam aos pressupostos dos incisos I e 11 do art. 5° 
da Lei Federal 7.347, de 24 de julho de 1985, com sede e área de 
atuação no Estado. 

Parágrafo único - Os representantes de que tratam os 
incisos VI e VIl poderão ser substituídos, em caso de impossibilidade 
temporária, por outro membro dos órgãos representados, a critério 
destes. 

Art. 8° - Compete ao grupo coordenador, além das funções 
estabelecidas na Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993: 

I - aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as 
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diretrizes estabelecidas nos planos de ação governamental e nas 
deliberações do órgão gestor; 

11 - acompanhar a execução do plano de aplicação dos 
recursos; 

111 -elaborar a proposta orçamentária do Fundo; 
IV - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de 

caixa do Fundo. 
Art. 9° - Os demonstrativos financeiros do FEDO 

obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964, e às normas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 1 O - Fica criado, na estrutura organizacional da 
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, o Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos Difusos - CEDO -, com sede na 
Capital do Estado e com a seguinte composição: 

I - Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, 
que é seu Presidente; 

11 - um representante da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração; 

111 - um representante da Secretaria de Estado da 
Fazenda; 

IV - um representante da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

V - um representante da Secretaria de Estado da Cultura; 
VI - um representante da Procuradoria-Geral de Justiça; 
VIl - um representante da Coordenadoria das Promotorias 

de Defesa do Cidadão; 
VIII- Secretário Executivo do PROCON Estadual; 
IX - três representantes de entidades civis que atendam às 

exigências dos incisos I e 11 do art. 5° da Lei Federal n° 7.347, de 24 
de julho de 1985, com sede e área de atuação no Estado. 

§ 1° - O Conselho terá uma Secretaria Executiva, 
diretamente subordinada ao Presidente. 

§ 2° - Os representantes das associações de que trata o 
inciso VIII serão escolhidos pelo Presidente do Conselho entre as 
pessoas indicadas pelas entidades cadastradas junto à Secretaria 
Executiva. 

§ 3° - Nas hipóteses de impedimento, os membros do 
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Conselho poderão designar representantes para as reuniões do 
Colegiado. • 

§ 4° - A participação no Conselho é considerada serviço 
público relevante, vedada a remuneração a qualquer título. 

Art. 11 - Compete ao CEDO, além do disposto nos arts. 4° 
e 5° desta lei: 

I - remeter ao Juiz de Direito prolator da decisão que deu 
margem à reparação do dano ou à autoridade que cominou multa pelo 
dano causado relatório especificado da aplicação dos recursos para a 
reconstituição do bem lesado; 

11 - elaborar seu regimento interno, no prazo de 60 
(sessenta) dias contados de sua instalação. 

Art. 12 - O CEDO reunir-se-á ordinariamente em sua sede, 
na Capital do Estado, ou extraordinariamente em qualquer localidade 
do território estadual. 

Art. 13 - O CEDO, mediante entendimento a ser mantido 
com o Poder Judiciário e os Ministérios Públicos Federal e Estadual, 
será informado da propositura de qualquer ação civil pública, de 
depósito judicial e de sua natureza, bem assim do trânsito em julgado. 

Art. 14 - Ficam transferidos para o FEDO os recursos do 
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, de que trata a 
Lei n° 13.009, de 9 de novembro de 1998. 

Art 15 - Nos crimes ou nas contravenções praticados 
contra o ambiente e a administração ambiental, os direitos dos 
consumidores, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico, a ordem econômica, o erário ou qualquer outro 
interesse difuso ou coletivo protegidos pela Lei Federal n° 7.347, de 
24 de julho de 1985, que sejam da competência dos Juizados 
Especiais Criminais, quando a transação penal, a que alude o art. 76 
da Lei Federal n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, proposta pelo 
Promotor de Justiça, consistir na aplicação de pena pecuniária, o valor 
fixado reverterá ao Fundo previsto nesta lei. 

Parágrafo único - Caberá à Corregedoria-Geral de Justiça 
e à Corregedoria-Geral do Ministério Público, no âmbito das suas 
competências, expedir os regulamentos necessários ao cumprim'ento 
do disposto no "caput" deste artigo. 

Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
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prazo de noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário, em 

especial a Lei n° 13.009, de 9 de novembro de 1998. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 530/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em 
epígrafe autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária nas 
operações internas com óleo diesel. 

Aprovado no 1° turno, sem emendas, retorna o projeto a 
esta Comissão para receber parecer no 2° turno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela propõe a redução de 18% para 

12% da alíquota do ICMS incidente nas operações internas com óleo 
diesel. 

Durante a tramitação do projeto entrou em vigor a Lei 
Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, que, em seu art. 14, 
inciso 11, estabelece que qualquer alteração de carga tributária por 
meio de isenção, redução de alíquota ou outro benefício fiscal deverá 
ser precedida de recomposição da perda de receita tributária. 

Consoante estudo técnico da Diretoria de Informações 
Econômico-Fiscais da Superintendência da Receita Estadual da 
Secretaria de Estado da Fazenda, no período de janeiro a julho deste 
ano, a arrecadação do ICMS do setor de combustíveis e lubrificantes 
alcançou R$971.500.000,00. 

As operações com ó!eo diesel, especificamente, 
alcançaram o valor de R$297.300.000,00, ou uma média mensal de 
R$42.400.000,00, representando 30,6% do total da arrecadação com 
combustíveis e lubrificantes e 7,33% do total da receita do ICMS no 
Estado. 

Considerando-se a média de receita mensal de 
R$42.400.000,00 apurada pela incidência de alíquota de 18%, caso 
seja aplicada a aliquota de 12%, conforme propõe o projeto, ou seja, 
30% a menos, a perda estimada de receita do ICMS decorrente do 
projeto de lei em tela será de R$12.720.000,00 mensais. 

A projeção da perda é feita com base no período em que 
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efetivamente vigorou a alíquota de 12%, de agosto de 1995 até 
outubro de 1997, mês em que, por força do Decreto n° 39.181, de 
2/10/97, voltou a ser praticada no Estado a alíquota de 18%. 

O setor de óleo diesel tem substancial relevânci~ na 
composição da receita tributária, da qual o Estado não pode abrir mão 
para manutenção da enorme máquina administrativa, inclusive o 
pagamento da folha de pessoal do Estado. 

Daí, em razão da impossibilidade de recomposição da 
perda da receita tributária, caso o projeto séja aprovado, entendemos 
que a proposição não deve prosperar nesta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição do 

Projeto de Lei n° 530/99. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator -

Rêmolo Aloise - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 597/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre o encaminhamento de relatório semestral de 
atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades componentes da 
administração pública direta e indireta dos Poderes do Estado, do 
Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual. 

No 1° turno, foi a proposição aprovada com a Emenda n° 
1. 

No 2° turno, foi Q; projeto encaminhado à Comissão de 
Administração Pública, Decorrido o interregno a que se refere o art. 
140 do Regimento Interno, foi a proposição remetida a esta Comissão, 
para ser analisada nos lindes de sua competência e para ser 
elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é parte da 
presente peça opinativa. 

Fundamentação 
A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei 

e eficaz. Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado 
e das entidades da administração indireta sujeitam-se, além do 
controle interno e do controle direto pelo cidadão e associaçõys 
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De acordo com o art. 7 4 da Carta Magna mineira, a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta é 
exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo. 

Destarte, a fiscalização é uma importante função do Poder 
Legi3lativo. 

O projeto de lei em pauta, ao estatuir que os órgãos e 
entidades da administração pública estadual devem encaminhar a 
esta Casa relatório semestral de suas atividades, possibilita a 
efetivação dessa função fiscalizadora. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 597/99 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator -

Rêmolo Aloise - Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 597/99 
Dispõe sobre o encaminhamento de relatório semestral de 

atividades desenvolvidas pelos órgãos e pelas entidades 
componentes da administração pública direta e indireta dos Poderes 
do Estado, do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 ° - Os órgãos e as entidades da administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado, o 
Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado encaminharão, 
semestralmente, à Assembléia Legisla(iva do Estado de Minas Gerais, 
relatório de suas atividades desenvolvidas nos períodos de 1° de 
janeiro a 30 de junho e de 1° de julho a 31 de dezembro de cada ano. 

§ 1° - O relatório deverá ser encaminhado no prazo de até 
noventa dias após o término de cada semestre. 

§ 2°- Para os fins desta lei, consideram-se: 
I- órgãos: . 
a) as Secretarias de Estado; 
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b) a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais- PMMG-

c) os_ Tribunais de Justiça, de Justiça Militar e de Alçada; 
d) o Tribunal de Contas; 
e) o Ministério Público; 
f) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 

li - entidades: 
a) as sociedades de economia mista; 
b) as empresas públicas; 
c) as autarquias; 
d) as fundações; 
e) as demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pelo Estado. 
Art. 2° - O relatório, que deverá ser assinado pelo 

responsável pelo órgão ou pela entidade, deverá conter os seguintes 
dados e informações : 

I - denominação, endereço, telefone e síntese das 
competências do órgão ou da entidade; 

11 - nome do responsável ou responsáveis pelo órgão ou 
pela entidade; 

111 - número total aproximado de agentes públicos na ativa 
lotados e à disposição do órgão ou da entidade, bem como o total de 
agentes terceirizados; 

IV - número total aproximado de agentes públicos à 
disposição de outros órgãos e entidades das três esferas de governo, 
bem como da iniciativa privada, especificamente; 

V - número total de cargos comissionados e de funções de 
confiança, especificando-se, na forma percentual, a natureza jurídica 
desses cargos, se de recrutamento amplo ou de recrutamento 
limitado; •*' 

VI - síntese dos programas, dos projetos e das obras a 
cargo do órgão ou da entidade, constando: 

a) estágio de desenvolvimento; 
b) motivo da paralisação, se for o caso; 
c) custo total das obras, dos projetos ou dos programas 

em execução pelo órgão ou pela entidade e valor efetivamente 
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alocado no semestre a que se referir o relatório. 

§ 1° - As sociedades de economia mista deverão informar, 
na forma percentual, a participação acionária do Estado nas ações 
com direito a voto. 

§ 2° - As empresas públicas deverão informar, na forma 
percentual, a composição do capital social do Estado na entidade, 
bem como a dos demais sócios. 

§ 3° - As informações de que tratam os parágrafos 
anteriores serão feitas com base nos dados do último dia do mês de 
cada semestre. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 607/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de 

lei em pauta autoriza o Estado a dar incentivo ao município que 
implantar o programa de aleitamento materno. 

No 1° turno, a proposição foi aprovada com as Emendas 
n°s 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Saúde. 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° 
turno e elaborar a red::v:ão do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, 

o projeto de lei em tela objetiva a criação de mecanismos de incentivo 
aos municípios que se empenharem na promoção do aleitamento 
materno, trabalho esse que se consubstancia na forma de um 
programa, cujas principais ações se encontram enumeradas na peça 
vestibular. 

Dispõem as Constituições Federal e Estadual que a 
assistência à saúde é dever do Estado, cabendo a este a adoção das 
medidas necessárias para a erradicaç:f~o de doenças. 

Daí deriva a relevância da i)roposição em tela. Cria-se um 
programa que conscientiza a população sobre os benefícios do leite 
materno como inibidor de moléstias e, conseqüentemente, 
fortalecedor do organismo dos bebês e crianças de pouca idade. 

Quanto à repercussão financeira da proposição, ela 
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praticamente inexiste, pois as providências necessanas à sua 
consecução pelo Estado se resumem à flexibilização dos recursos 
materiais e humanos disponíveis na rede pública de saúde .. , 

Ademais, em consonância com a legislação pertinente, a 
Emenda n° 4, oferecida pela Comissão de Saúde, estabelece que os 
eventuais recursos necessários serão previstos na Lei Orçamentária 
Anual. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 607/99 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. •· 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rêmolo 

Aloise - Rogério Correia. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 607/99 
Autoriza o Estado a dar incentivo ao município que 

implantar o programa de aleitamento materno. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - O Estado concederá incentivos especiais ao 

mumc1p1o que criar e implementar o programa de aleitamento 
materno, nos termos desta lei. 

Art. 2° - O programa a que se refere o art. 1 o compreende 
as seguintes ações, entre outras: 

I - manter equipes de estímulo ao aleitamento materno, 
que orientem mães e gestantes em salas de espera de exames pré-
natais, maternidades, berçários, ambulatórios e UTis de neonatologia 
e hospitais pediátricos; 

li - oferecer treinamento e reciclagem aos profissionais de 
saúde para a atuação no programa de aleitamento materno; 

111 - visitar residências onde haja lactentes, orientando as 
mães quanto ao manejo da am~mentação e aos eventuais problemas 
fisioterápicos relacionados com·o ato de amamentar; 

IV - editar norma municipal que integre a amamentação na 
vida produtiva da servidora do município; 

V - permitir que mães e bebês permaneçam juntos 24 
horas por dia nas maternidades gerenciadas pelo poder público 
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municipal; 

VI - criar grupos de apoio à amamentação para os quais 
as mães possam ser encaminhadas logo após a alta na maternidade; 

VIl - fortalecer e coordenar as atividades de estímulo ao 
aleitamento materno já implementadas no município; 

VIII -criar e manter banco de leite humano no município; 
IX - produzir e distribuir material educativo com vistas a 

promover o aleitamento materno. 
Art. 3°- Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos 

especiais: 
I - a obtenção de apoio financeiro oficial, por meio da 

concessão de financiamento destinado à promoção da saúde; 
11 - a preferência na prestação de serviços oficiais de 

cooperação técnica, por meio dos órgãos competentes. 
Art. 4° - Os recursos necessários à implementação do 

programa de que trata esta lei serão previstos na Lei Orçamentária 
Anual. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 830/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Alberto Bejani, a proposição em 

epígrafe dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do produto 
da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios de que trata o 
inciso 11 do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal e dá 
outras providências. 

Aprovado em 1° turno com a Emenda n° 17 e a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 12, o projeto vem a esta Comissão 
para receber parecer de 2° turno. Segue, anexa, a redação do 
vencido, que integra este parecer. 

Fundament~:cão 

O projeto de lei sob comento tem o objetivo de consolidar 
a legislação que trata da. distribuição da quota-parte de ICMS 
pertencente aos municípios e corrigir pequenas impropriedades que 
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surgiram após sucessivas alterações na lei original. 

As modificações aprovadas no 1 o turno revelam-se 
oportunas, pois __ garantem maior transparência na publicação dos 
dados constitutivos dos índices de cada município. Estabelecem, 
ainda, prazos para interposição de recursos pelas municipalidades 
que constatarem quaisquer incorreções em seus índices. 

Outra medida inovadora em relação ao projeto é o retorno 
do critério "compensação financeira por emancipação de distrito", que 
deve vigorar nos termos da Lei n° 11.042, de 1993, que previa a 
concessão desse benefício durante 13 anos. A queda gradativa no 
percentual também estava prevista na referida lei. 

Conclusão 
Por essas razões, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 830/2000 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Rêmolo Aloise -

Rogério Correia - Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 830/2000 

Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do 
produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de que 
trata o inciso 11 do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 ° - A parcela da receita do produto da arrecadação do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso 11 do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição Federal, será distribuída nos percentuais indicados no 
Anexo I desta lei, conforme os seguintes critérios: 

I - Valor Adicionado Fiscal - VAF -, valor apurado com 
base nos critérios para:cálculq -da parcela de que trata o inciso I do 
parágrafo único do art. 158 d~{Constituição Federal; ' 

11 - área geográfica: relação percentual entre a área 
geográfica do município e a área total do Estado, informada p~lo 



Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, da Fundação Centro 
Tecnológico do Estado de Minas Gerais- CETEC -; 
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111 - população: relação percentual entre a população 
residente no município e a população total do Estado, medida 
segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística- IBGE -; 

IV- população dos cinqüenta municípios mais populosos: 
relação percentual entre a população residente em cada um dos 
cinqüenta municípios mais populosos do Estado e a população total 
destes, medida segundo dados fornecidos pelo IBGE; 

V - educação: relação entre o total de alunos atendidos, 
inclusive os alunos da pré-escola, e a capacidade mínima de 
atendimento pelo município, publicada pela Secretaria de Estado da 
Educação até o dia 30 de abril de cada ano, relativamente aos dados 
do ano civil imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo 
li desta lei, observado o disposto no§ 1°; 

VI - produção de alimentos: os valores decorrentes da 
aplicação dos percentuais à frente de cada item serão distribuídos aos 
municípios segundo os seguintes critérios: 

a) parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será 
distribuída de acordo com a relação percentual entre a área cultivada 
do município e a área cultivada do Estado, referentes à média dos 
dois últimos anos, incluindo-se na área cultivada a área destinada à 
agricultura de pequeno porte; 

b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será 
distribuída de acordo com a relação percentual entre o número de 
pequenos produtores rurais do município e o número de pequenos 
produtores rurais do Estado; 

c) parcela de 15% (quinze por cento) do total será 
distribuída entre os municípios onde exista programa ou estrutura de 
apoio à produção e à comercialização de produtos agrícolas, que 
atenda especialmente aos pequenos produtores rurais, de acordo com 
a relação percentual entre o número de pequenos produtores rurais 
atendidos e o número total de pequenos produtores rurais existentes 
no município; 

d) parcela de 1 Q% (dez por cento) do total será distribuída 
aos municípios que tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura, 

1 
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órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuano, respeitada a 
mesma relação percentual estabelecida na alínea "b" deste inciso; 
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VIl - patrimônio cultural: relação percentual entre o Índice 
de Patrimônio Cultural do município e o somatório dos índices de 
todos os municípios, fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico - IEPHA -, da Secretaria de Estado da Cultura, 
que fará publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados 
apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior, observado o 
disposto no Anexo 111 desta lei; 

VIII- meio ambiente: observado o seguinte: 
a) parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do 

total será distribuída aos municípios cujos sistemas de tratamento ou 
disposição final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação 
licenciada pelo órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a, 
respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) 
da população, sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada 
município não excederá o respectivo investimento, estimado com base 
na população atendida e no custo médio "per capita", fixado pelo 
Conselho Estadual de Política Ambiental, dos sistemas de aterro 
sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de 
esgotos sanitários; 

b) o restante dos recursos será distribuído com base no 
Índice de Conservação do Município, calculado de acordo com o 
Anexo IV desta lei, considerando-se as unidades de conservação 
estaduais, federais e particulares, bem como as unidades municipais 
que venham a ser cadastradas, observados os parâmetros e os 
procedimentos definidos pelo órgão ambiental estadual; 

c) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável fará publicar, até o último dia do 
trimestre civil, os dados apurados relativos ao trimestre imediatamente 
anterior, com a relação de municípios habilitados segundo as alíneas 
"a" e "b", para fins de distribuição dos recursos no trimestre 
subseqüente; 

IX - saúde: os valores decorrentes da aplicação dos 
percentuais constantes no Anexo I serão distribuídos aos municípios 
segundo os seguintes critérios~ 

a) um valor de incentivo para os municípios que 
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desenvolverem e mantiverem em funcionamento programas 
específicos voltados para o atendimento à saúde das famílias, 
mediante comprovação junto à Secretaria de Estado da Saúde, 
limitado a 50% (cinqüenta por cento) do percentual relativo a saúde 
previsto no Anexo I, que serão distribuídos e ponderados conforme a 
população efetivamente atendida; 

b) encerrada a distribuição conforme a alínea "a", o saldo 
remanescente dos recursos alocados a essa variável será distribuído 
tendo em vista a relação entre os gastos de saúde "per capita" do 
município e o somatório dos gastos de saúde "per capita" de todos os 
municípios do Estado, calculada com base nos dados relativos ao 
segundo ano civil imediatamente anterior, fornecida pelo Tribunal de 
Contas do Estado; 

X - receita própria: relação percentual entre a receita 
própria do município oriunda de tributos de sua competência e as 
transferências de recursos federais e estaduais recebidas pelo 
município, baseada em dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

XI - cota mínima: parcela a ser distribuída em igual valor 
para todos os municípios; 

XII - municípios mineradores: percentagem média do 
Imposto Único sobre Minerais - IUM - recebido pelos municípios 
mineradores em 1988, com base em índice elaborado pela Secretaria 
de Estado da Fazenda, demonstrando a efetiva participação de cada 
um na arrecadação do IUM naquele exercício; 

XIII -compensação financeira por emancipação de distrito: 
compensação financeira aos municípios remanescentes de Mateus 
Leme e Mesquita, devido à emancipação de distritos deles 
desmembrados. 

§ 1 o - Para o efeito do disposto no inciso V do art. 1°, ficam 
excluídos os municípios cujo número de alunos atendidos pela rede 
municipal não corresponda a, pelo menos, 90% (noventa por cento) 
de sua capacidade mínima de atendimento. 

§ 2°- Os dados referentes ao inciso VI do art. 1° desta lei, 
relativos à produção de alimentos, serão fornecidos pela Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará publicar, a 
cada trimestre civil, no órgão oficial do Estado, as informações 
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pertinentes às alíneas enumeradas no referido inciso, para fins de 
distribuição no trimestre subseqüente. 
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§ 3~.-- A Secretaria de Estado da Saúde fará publicar, na 
primeira segunda-feira de cada mês, as modificações ocorridas no 
mês anterior relativamente às alíneas "a" e "b" do inciso IX deste 
artigo, para fins de distribuição no mês subseqüente. 

§ 4° - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até a 
segunda segunda-feira de cada mês, os índices de que tratam os 
incisos 11 a XIII, relativos ao mês anterior, bem como a consolidação 
destes por município. 

§ 5° - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar até 
o dia 30 de junho de cada ano o índice provisório de que trata o inciso 
I deste artigo. 

§ 6° - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, 
os Prefeitos Municipais e as associações de municípios ou seus 
representantes poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados de 
sua publicação, os dados e os índices relativos aos critérios de 
apuração anual e, no prazo de cinco dias úteis, os demais. 

§ 7° - A Fundação João Pinheiro fará publicar, no prazo de 
15 dias contados do recebimento das impugnações previstas no 
parágrafo anterior, o resultado do julgamento destas. 

§ 8°- A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar até 
o dia 31 de agosto de cada ano o índice definitivo de que trata o inciso 
1 deste artigo, após o julgamento das impugnações previstas no § 6°, 
para fins de distribuição dos recursos no exercício subseqüente. 

§ 9° - A participação de município em razão de critério 
previsto em determinado inciso não prejudica sua participação na 
distribuição na forma dos demais dispositivos. 

§ 1 O - As publicações de ·índices previstas nesta lei 
deverão apresentar os dados constitutivos e os respectivos 
percentuais para cada critério, previstos nos incisos I a XIII do art. 1°. 

§ 11 O critério "compensação financeira por 
desmembramento de distrito" previsto no inciso XIII extingue-se no 
exercício de 2005, sendo que os resíduos apurados em razão de 
perda anual serão incorporados ao índice de que trata o inciso I do art. 
1°, observado o disposto no Anexo I desta lei. 

Art. 2° - A apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF -
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compreenderá o montante global da apresentação do movimento 
econômico, observado o disposto no § 4° do art. 3° da Lei 
Complementar Federal n° 63, de 11 de janeiro de 1990. 

Art. 3° - Para se estabelecer o valor adicionado relativo á 
produção e á circulação de mercadorias e à prestação de serviços 
tributados pelo ICMS, quando o estabelecimento do contribuinte do 
imposto se estender pelos territórios de mais de um município, a 
apuração do valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante 
acordo celebrado entre os municípios envolvidos e homologado pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

§ 1 ° - Com relação às operações de circulação de energia 
elétrica, entendem-se como estabelecimento de usina hidrelétrica as 
áreas ocupadas pelo reservatório de água destinado à geração de 
energia, pela barragem e suas comportas, pelo vertedouro, pelos 
condutos forçados, pela casa de máquinas e pela subestação 
elevatória. 

§ 2° - O valor adicionado relativo a usina hidrelétrica cujo 
estabelecimento ocupe território de mais de um município será 
creditado conforme os seguintes critérios: 

I - 50% (cinqüenta por cento) ao município onde se 
localizarem a barragem e suas comportas, o vertedouro, os condutos 
forçados, a casa de máquinas e a estação elevatória; no caso de um 
ou alguns desses componentes se situarem em território de mais de 
um mun1C1p1o, o percentual será dividido em tantas partes iguais 
quantos forem os municípios envolvidos, a cada qual atribuindo-se 
uma delas; 

11 - 50% (cinqüenta por cento) aos demais municípios, 
inclusive ao município-sede a que se refere o inciso anterior, 
respeitada a proporção entre a área do reservatório localizada em 
território do Estado e a localizada em cada município, de acordo com 
o levantamento do Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica - DNAEE -, do Ministério de Minas e Energia, sem prejuízo de 
termo de acordo a ser celebrado entre os municípios. 

Art. 4° - Para os efeitos desta lei, considera-se pequeno 
produtor rural aquele que satisfizer os seguintes requisitos: 

I - mantiver até dois empregados permanentes, permitida a 
contratação eventual de terceiros; 
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11 - não detiver, a nenhum título, área superior a quatro 

módulos fiscais, sendo que cada município possui seu próprio módulo 
fiscal, cuja extensão varia entre o limite mínimo de cinco hectares 
(Belo Horizonte) e o máximo de setenta hectares (São Romão); 

111 - ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda 
bruta anual proveniente de exploração agropecuária; 

IV - residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano 
próprio. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano 
subseqüente ao da data de sua publicação. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente a Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995; a Lei n° 
12.428, de 27 de dezembro de 1996; o art. 26 da Lei'n° 12.581, de 17 
de julho de 1997; a Lei n° 12.734, de 30 de dezembro1997, e a Lei n° 
12.970, de 27 de julho de 1998. 

* - O qudro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário 
do Legislativo" de 7.12.2000. 

Anexo 11 
Índice de Educação- PEi 

(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei n°, de de de 2000) 
PEi = ICMAi x 100 , considerando-se: 

2: ICMAI 

a) ICMAI = 
C MAl 

MRMI, onde 

a.1) MRMi é o número de matrículas na rede municipal de 
ensino do município. . 

a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do 
município, calculada pela relação entre 25% (vinte e cinco por cento) 
da receita de impostos do município, compreendida a proveniente de 
transferências e o custo por aluno estimado pela Secretaria de Estado 
da Educação. 

b) 2: ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os 
municípios. 

Anexo 111 
Índice de Patrimônio Cultural - PPC 
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(a que se refere o inciso VIl do art. 1° caLei n°, de de de 2000) 
PPC = Somatório das notas do município 
Somatório das notas de todos os municípios 
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* - O quadro do Anexo 111 forma publicados na edição do 
"Diário do Legislativo" de 7.12.2000. 

Notas: 
1 - Os dados relativos aos bens tombados em nível federal 

são os constantes no "Guia de Bens Tombados em Minas Gerais", 
publicado anualmente pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional- IPHAN. 

2 - Os dados relativos aos bens tombados em nível 
estadual são os constantes na "Relação de Bens Tombados em Minas 
Gerais", fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais- IEPHA- MG -, e no art. 84 da Constituição 
do Estado de Minas Gerais. 

3 - O número de domicílios a que se refere a tabela foi 
obtido a partir do somatório do número total de domicílios dos setores 
censitários integrantes dos perímetros de tombamento. 

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos 
pelos respectivos dossiês de tombamento ou originários de estudos e 
resoluções da 13a Coordenação Regional do IPHAN. 

5 - O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE. 
6 - Os dados relativos aos tombamentos e às políticas 

municipais são os atestados pelo Conselho Curador do IEPHA-MG, 
mediante a comprovação, pelo município: 

a) de que os tombamentos estão sendo realizados 
conforme técnica e metodologia adequadas; 

b) de que possui política de preservação de patrimônio 
cultural, devidamente respaldada por lei; 

c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus 
bens culturais. 

Anexo IV 
Índice de Conservação do Município- IC 

(a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 1° da Lei n°, de de de 
2000.) 

I - Índice de Conservação do Município "I" 
IC = FCMi , onde: 
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FCE r 
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I" 
b) FCE =Fator de Conservação do Estado 
11- FCE: Fator de Conservação do Estado 
FCE = L FCMI, onde 
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I" 
FCMi = l: FCM i, I 

419 

b) FCM l,j = Fator de Conservação da Unidade de 
Conservação "j " no Município "1". 

111- FCMi,j =Área UCi,j x FC x FQ, onde 
Área Mi 
a) Área UC i,j = Área da Unidade de Conservação " j no 

Município "i" 
b) Área Mi =Área do Município "i" 
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de 

Unidade de Conservação, conforme tabela 
d) FQ- Fator de Qualidade, variável de O, 1 (um décimo) a 

1 (um), relativo à qualidade física da área, plano de manejo, infra-
estrutura, entorno protetivo, estrutura de proteção e fiscalização, 
dentre outros parâmetros, conforme deliberação normativa do 
Conselho Estadual de Políticá Ambiental - COPAM. (1) 

Nota: 1 - O Fator de Qualidade será igual a 1 até que 
sejam ponderadas as variáveis e disciplinada sua aplicação, por meio 
da deliberação normativa do COPAM. 

TABELA 
FATOR DE CONSERVAÇÃO PARA CATEGORIAS DE MANEJO 

DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
* - O quadro da tabela foi publicado na edição do "Diário 

do Legislativo" de 7.12.2000. 
Notas: 
1 - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; 

APA li não dispõe de zoneamento. 
2 - APE: declarada com base nos arts. 13, incisos I e 14 

da Lei Federal n° 6. 766, de 19/12/79, para proteção de mananciais ou 
do patrimônio paisagístico e arqueológico. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.165/2000 

Comissão de Administração Pública 
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Relatório 

De autoria da Bancada do PT, o projeto de lei em análise 
dispõe sobre o Conselho Deliberativo do !PSEMG - CODEI. 

A proposição foi aprovada em 1 ° turno na forma do 
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Administração 
Pública, sendo rejeitada a Emenda n° 1 e ficando prejudicada a 
Emenda n° 2, ambas apresentadas pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Cabe-nos, agora, emitir parecer para o 2° turno, e ainda a 
elaboração da redação do vencido em 1 o turno, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe tem por finalidade acrescentar 

dispositivos à Lei n° 13.414, de 23/12/99, que cria o Conselho 
Deliberativo do IPSEMG - CODEI. 

O Governador do Estado apresentou o Projeto de Lei n° 
295/99, que instituiu o Conselho Deliberativo do IPSEMG, o qual e 
resultou na Lei n° 13.414. Entretanto, o inciso I do art. 3° foi vetado 
sob a alegação de restrição demasiada do poder do Chefe do 
Executivo. 

Tal veto incidiu sobre alteração promovida por emenda 
parlamentar que mudou a composição do referido Conselho 
determinando que este teria a seguinte composição: dois 
representantes do Poder Executivo, indicados pelo Governador do 
Estado, um representante da Assembléia Legislativa, indicado por seu 
Presidente, um representante do Poder Judiciário, indicado pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, um representante do Ministério 
Público, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça, um representante 
do Tribunal de Contas, indicado por seu Presidente. 

A Comissão Especial incumbida de apreciar o veto opinou, 
naquela oportunidade, pela sua manutenção, o que foi referendado 
pelo Plenário. 

Desse modo, a política previdenciária proposta pela CPI 
do IPSEMG ficou prejudicada em razão da não-implementação do 
CO DEl. 

Nesse sentido, reafirmamos que o CODEI precisa ter uma 
composição paritária, abriga.ndo representantes de todos os Poderes 
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e ainda do Tribunal de Contas e do Ministério Público, visto que o 
IPSEMG presta atendimento a·lodos ds servidores públicos estaduais. 

~conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2° turno, 
do Projeto de Lei n° 1.165/2000 na forma do vencido em 1 o turno. 

Sala das Comissões, de dezembro de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, 

relator- Chico Rafael -Agostinho Patrús - Cristiano Canedo. 
Redação do Vencido no 1° Turno. 
PROJETO DE LEI N° 1.165/2000 

Acrescenta dispositivos à Lei n° 13.414, de 23 de 
dezembro de 1999, que cria o Conselho Deliberativo do Instituto dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais - CODEI 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - O art. 3° da Lei n° 13.414, de 23 de dezembro de 
1999, fica acrescido do seguinte inciso 111: 

"Art. 3°- .... 

111 - dois representantes do Poder Executivo, um do Poder 
Legislativo, um do Poder Judiciário, um do Ministério Público e um do 
Tribunal de Contas, indicados, respectivamente, pelo Governador do 
Estado, pelo Presidente da Assembléia Legislativa, pelo Presidente 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 de dezembro de 1999, fica 
acrescida do seguinte art. 1 O, renumerando-se os demais: 

"Art. 1 O - Fica extinto o Conselho Diretor do IPSEMG, 
previsto no inciso I do art. 37 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 
1986.". 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI No 
1.172/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto. de 
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lei em tela pretende alterar a redação do art. 2° da Lei n° 12.644, 
de 17/10/97. 

Encerrada a discussão em 1° turno, foi apresentada, em 
Plenário, a Emenda n° 1 ao projeto, a qual foi enviada a esta 
Comissão para receber parecer. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o 
assunto. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob comento, na forma original, pretende 

alterar dispositivo da Lei n° 12.644, de 17/10/97, elevando de três para 
cinco anos o prazo para o imóvel objeto da autorização contida na 
referida lei, caso não tenha sido cumprido o objetivo da doação, 
reverter ao patrimônio da entidade doadora. 

A Lei n° 12.644, de 17/10/97, autoriza o Poder Executivo a 
alienar imóvel pertencente ao patrimônio da Companhia de 
Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais - CODEURB - à 
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB - para 
a construção de unidades residenciais destinadas a policiais civis e 
militares do Estado. 

Já a Emenda n° 1, objeto da presente análise, foi 
apresentada em Plenário durante a apreciação da matéria no 1° turno. 
Por seu intermédio, pretende-se também é1utorizar o Poder Executivo 
a doar à COHAB-MG o imóvel constante na matrícula n° 34.767 do 
livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Contagem, destinado ao 
atendimento prioritário das famílias de policiais civis, militares e 
servidores públicos civis. 

Propõe-se, temos convicção, um projeto de grande 
alcance social, que concorrerá para diminuir a demanda por casas 
populares no Estado. Não gerando despesas para os cofres públicos, 
merece prosperar nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda 

n° 1 ao Projeto de Lei n° 1.172/2000. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000 . 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise - Mauro Lobo -

Rogério Correia. 
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 
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- O Sr. Presidente despachou, em 5/12/2000, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do 
falecimento da Sra. Maura Dias da Costa, ocorrido em 24/11/2000, no 
Município de Pirapora. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência à 
Casa do falecimento do Sr. Luiz Cézar Batista Duarte, ocorrido em 
26/11/2000, no Rio de Janeiro, RJ. (-Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 202a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 6/12/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo, José 

Henrique e Eduarclo Brandão 
Sumário: Comparecimento . Abertura - 1 a Parte: 1 a F as e 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos 
de Lei n°s 1.315 a 1.319/2000 - Requerimentos n°s 1.806 a 
1.815/2000 - Requerimentos dos Deputados Doutor Viana e outros, 
José Henrique e Dalmo Ribeiro Silva e outros - Comunicações: 
Comunicações da Comissão de Direitos Humanos e da Deputada 
Maria Olívia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo 
Rezende, Marcelo Gonçalves, Ivo José, Márcio Cunha, Carlos 
Pimenta e João Leite- 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de 
Inscrições - Questões de ordem; chamada para recomposição de 
"quorum"; existência de número regimental para a continuação dos 
trabalhos - Questão de ordem - Decisão da Presidência - Questão de 
ordem; decisão da Presidência - Questões de ordem - Designação de 
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição n° 46/2000 - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva e outros e Doutor Viana e outros; deferimento - Votação 
de Requerimentos: Requerimento do Deputado José Henrique; 
aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum" para 
votação; anulação da votação; chamada para recomposição de 
"quorum"; existência de número regimental para discussão -
Discussão de Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.159/2000; discurso do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior; encerramento da discussão; 
chamada para verificação de "quorum"; existência de número 
regimental para discussão - Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.264/2000; discurso do 
Deputado Ambrósio Pinto; _encerramento da discussão - 2a Fase: 
Discussão de Proposições: Discussão, em 1° turno, da Proposta de 
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Emenda à Constituição no 39/2000; apresentação ·das Emendas 
n°s 3 a 5 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 2; encerramento da 
discussão; encaminhamento da proposta com as emendas e a 
subemenda à Comissão Especial - Discussão, em 2° turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 23/99; encerramento da 
discussão - Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 26/99; aprese~jação da Emenda n° 1; encerramento 
da discussão; encaminhamento da proposta com a emenda à 
Comissão Especial- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução 
n° 754/99; encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.093/2000; encerramento da discussão- Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 545/99; encerramento da discussão -
Discussão, em 2° turno, ·do Projeto de Lei n° 1.006/2000; 
encerramento da discussão - Questões de ordem - Requerimento do 
Deputado Márcio Kangussu; deferimento; discurso do Deputado 
Márcio Kangussu - Requerimento do Deputado Ivo José; deferimento; 
discurso do Deputado Durval Ângelo - Requerimento do Deputado 
Chico Rafael; deferimento; discurso do Deputado Chico Rafael -
Prorrogação da reunião - Requerimento do Deputado Paulo Pettersen; 
deferimento; discurso do Deputado Paulo Pettersen - Questão de 
ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

o 

Coll)parecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta 
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar- Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio -
lrani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - 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 Régi~ -

1 
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Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza 
Cruz- Sebastião Costa -Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo)- Às 14h07min, 

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

13 Parte,, 
13 Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede 

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

-O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", 
lê a seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Vanderlei Macris, Presidente da Assembléia 

Legislativa de São Paulo, agradecendo o convite para o IV Diálogo 
lnteramericano de Gerenciamento das Águas. (- À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

Dos Srs. Luís Márcio Vianna, Secretário de Minas e 
Energia; Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado; Celso Castilho de 
Souza, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM 
- e Secretário Adjunto de Meio Ambiente (2), e Wellington Gaia, 
Delegado r.::egional do Trabalho em Minas Gerais, agradecendo o 
convite para a reunião especial em homenagem à Unidade Ciminas -
Pedro Leopoldo - do Grupo Holdercim Brasil S.A. 

Dos Srs. Paulino Cícero de Vasconcellos, Secretário de 
Meio Ambiente; Luís Márcio Vianna, Secretário de Minas e Energia; 
Celso Castilho de Souza, Diretor-Geral do lnstituto Mineiro de Gestão 
das Águas - IGAM -; José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do 
BDMG; Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho em Minas 
Gerais, e Armando Cos!a, Presidente Estadual do PMDB, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem ao 
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jornal "O Tempo". 

Dos Srs. Francisco José de Oliveira, Secretário de 
Indústria e Comércio, e Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, 
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração dos 
50 anos da Legião da Boa Vontade - LBV. 

Dos Srs. Paulino Cícero de Vasconcellos, Secretário de 
Meio Ambiente; Francisco José de Oliveira, Secretário de Indústria e 
Comércio; Wellington Gaia, Delegado Regional d9 Trabalho em Minas 
Gerais; Ten. Cel. PM James G:erreira Santos, Secretário Executivo da 
CEDE C; e Armando . Costa, Presidente Regional do PMDB, 
agradecendo convite para a reunião especial em comemoração do Dia 
Internacional da Solidariedade ao Povo Palestino. 

Do Sr. Luís Márcio Vianna, Secretário de Minas e Energia 
(2), agradecendo convites para os Debates Públicos Incentivo à 
Apicultura e Lazer, Trabalho e Qualidade de Vida. 

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da 
Saúde, prestando informações solicitadas pela Comissão de Direitos 
Humanos por meio do Requerimento n° 1.641/2000. 

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da 
Saúde, encaminhando documento e prestando informações 
solicitadas pela CPI da Saúde por meio de requerimento enviado com 
o Ofício n° 2.030/2000/DLE. (-À CPI da Saúde.) 

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de 
Transportes e Obras Públicas, em atenção ao Requerimento n° 
1.436/2000, do Deputado Arlen Santiago, prestando informações 
referentes à realização de melhorias nas rodovias BR-251, BR-135 e 
BR-365. 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, 
encaminhando os Demonstrativos Contábeis da Administração Direta, 
Indireta Fundos e Fiscal referentes ao mês de outubro de 2000 e 
relatóri~s que menciona referentes ao mês de setembro de 2000. (-À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da 
Saúde, em atenção ao Requerimento n° 835/99, do Deputado Arlen 
Santiago, informando das providências adotadas pela Secretaria da 
Saúde sobre a auditoria realizada no Fundo Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Montes Claros, no período de janeiro de 1 ~98 
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a junho de 1999. 

Do Sr. Tarcísio Delgado, Prefeito Municipal de Juiz de 
Fora, agradecendo o convite para participar da solenidade de 
formatura da primeira turma do Curso de Especialização em Poder 
Legislativo. 

Do Sr. José Magalhães Mauro, Vereador à Câmara 
Municipal de ltanhandu, apresentando sugestão a ser proposta numa 
futura reforma da Constituição Federal. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Dos Srs. Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho 
em Minas Gerais, e Marcos Barato \/iana, Diretor da Faculdade de 
Medicina da UFMG, agradecendo o convite para a reunião especial 
em comemoração dos 30 anos da criação do Sindicato dos Médicos. 

Dos Srs. Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho 
em Minas Gerais; e Armando Costa, Presidente Regional do PMDB, 
agradecendo o convite para o Ciclo de Debates 70 Anos da 
Revolução de 30. 

Do Sr. Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho 
em Minas Gerais (2), agradecendo convites para a reunião especial 
em homenagem à Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher 
e para o Debate Público Obras Públicas: Perspectivas de 
Desenvolvimento com Geração de Emprego e Renda em Minas 
Gerais. 

Da Sra. Maria Luísa Celani, Secretária Executiva da 
Câmara Municipal de Guaxupé, agradecendo o convite para a 
inauguração da TV Assembléia no Município de Muzambinho. 

Do Sr. Armando Costa, Presidente Regional do PMDB, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem aos 
150 anos de nascimento do Cel. Inácio Carlos Moreira Murta. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; Ademir 

Lucas, Deputado Federal; e Flávio Menicucci, Diretor-Geral do DER-
MG, agradecendo o convite para o Seminário Legislativo Dez Anos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado, e Marcelo 
Araújo Rodrigues, Diretor dqs Correios de Minas Gerais, agradecendo 
o convite para a reunião especial em homenagem ao jornal "O 
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Tempo". 

Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem ao 
Grupo Holdercim Brasil S.A. 

Do Sr. Gilmar Knaesel, Presidente da Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina, agradecendo o convite para a reunião 
em que se apresentarão propostas para o IV Diálogo lnteramericano 
de Gerenciamento das Águas. 

Do Sr. Ademir Lucas, Deputado Federal (2), agradecendo 
os convites para a formatura da primeira turma do Curso de 
Especialização em Poder Legislativo e para a reunião especial em 
homenagem a Dom João de Rezende Costa. 

Dos Srs. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil; 
Marcelo Araújo Rodrigues, Diretor dos Correios de Minas Gerais; e 
Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG, agradecendo o convite 
para a reunião especial em comemoração do Dia Internacional de 
Solidariedade ao Povo Palestino. 

CARTÕES 
Dos Srs. Gen.-de-Brigada América Salvador de Oliveira, 

Comandante da 43 Bda. lnf. Mtz.; Carlos Patrício Freitas Pereira, 
Secretário da Saúde; e Moema Guaraciaba Gomes Pereira, 
Procuradora-Chefe da Defensoria Pública do Estado, agradecendo o 
convite para a reunião especial em comemoração dos 150 anos de 
nascimento do Cel. Inácio Carlos Moreira Murta. 

Do Sr. Gen.-de-Brigada América Salvador de Oliveira, 
Comandante da 43 Bda. lnf. Mtz., agradecendo o convite para a 
reunião especial em comemoração dos 30 anos de criação do 
Sindicato dos Médicos. 

Dos Srs. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da 
Saúde; Orlando Adão Carvalho, Vice-Presidente do TRE-MG; e Axel 
Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem ao 
Grupo Holdercim Brasil S.A. 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, 
agradecendo o convite para o debate público sobre cooperativas de 
trabalho. 

Dos Srs. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da 
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Saúde; e Ana Maria Gomes, Diretora da 33a SRE, de Ponte Nova, 
agradecendo o convite para o Seminário Legislativo Dez Anos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Vice-Presidente do TRE-
MG, agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem 
ao jornal "O Tempo". 

Dos Srs. Orlando Adão Carvalho, Vice-Presidente do TRE-
MG, e Moema Guaraciaba Gomes Pereira, Procuradora-Chefe da 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, agradecendo o convite 
para a reunião especial em comemoração do Dia Internacional de 
Solidariedade ao Povo Palestino. 

Do Cei.-Aviador Francisco José da Silva Lobo 
Comandante do CIAAR, agradecendo o convite para a reuniã~ 
especial em comemoração dos 50 anos de existência da Legião da 
Boa Vontade. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.315/2000 
Declara de utilidade pública a Missão de Apoio Social, com 

sede no Município de Frutal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
. Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Missão de 

Apoio Social, com sede no Município de Frutal. 
Art. 2 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 ° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2000. 
Paulo Piau 
Justificação: A Missão de Apoio Social, fundada em 

28/4/98, é uma sociedade religiosa, sem fins lucrativos, reconhecida 
como de utilidade pública pelo Município de Frutal, por meio da Lei n° 
4. 737, de 8/1 0/98, a qual realiza reuniões semanais abertas à 
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comunidade, com apresentações individuais, terapia de grupo, 
testemunhos de vida, discussões acerca dos problemas levantados e 
aconselhamento§. No final das reuniões, que têm a duração de 
aproximadamente duas horas e contam com presença média de. 30 
pessoas por reunião, é lido e explicado um trecho da Bíblia. · · 

A entidade desenvolve várias atividades sociais, como 
encaminhamento de pessoas envolvidas com o vído para casas de 
recuperação; assistência a familiares; distribuição de cartazes, 
panfletos e informativos educativos sobre drogas; apresentação de 
programas educativos sobre drogas, álcool, tabaco e dependências 
análogas, semanalmente, em emissoras de rádio do município 
(Hosana FM e Boas Novas FM, comunitárias, e Rádio Nova Frutal 
AM); realização de palestras em lugares públicos; oferecimento de 
página na Internet, com informações abrangentes sobre drogas, 
histórico da Missão, contatos, testemunhos e comentários, no 
endereço: www.missaoapoio.org.br; visitas domiciliares a pessoas que 
necessitem de ajuda mais intensiva por terem voltado ao vício; e 
participação em movimentos comunitários. 

Tendo a enticJa .. d~ elevada atuação na comunidade, 
realizando ela um importante trabalho na área de orientação e 
tratamento a dependentes químicos e de assistência social e 
cumprindo todos os requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.316/2000 
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores 

Rurais de Sacramento, com sede no Município de Sacramento. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos 

Produtores Rurais de Sacramento, com sede no Município de 
Sacramento. 

Art. 2 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 ° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2000. 
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Paulo Piau 
Justificação: O Sindicato dos Produtores Rurais de 

Sacramento, constituído em 9/2/58 como Associação Rural de 
Sacramento, é uma entidade que defende o produtor rural em seus 
inte;-esses sócio-econômicos; busca otimizar seu trabalho, por meio 
de treinamentos de mão-de-obra; visa melhorar sua qualidade de vida, 
assim como a de suas famílias e da própria comunidade, por meio da 
prestação de serviço técnico contábil e da emissão de notas fiscais de 
produtor rural (convênio com a Secretaria da Fazenda); do 
oferecimento de planos de saúde e programas de inseminação 
artificial, treinamento e qualificação de mão-de-obra rural (convênio 
com o SENAR-MG); da informação, orientação e defesa do produtor 
rural (convênio com a FAEMG e núcleo de assessoria jurídica), e de 
outros trabalhos em benefício do produtor rural, como o fomento da 
agricultura familiar e diversificada, gerando renda e empregos e, 
principalmente, tentando manter o homem que é do campo no campo. 

Atualmente, o Sindicato Rural de Sacramento, 
caminhando lado a lado com seus associados, com outras entidades 
de classe e com a sociedade sacramentana, mantendo firmes os elos 
com a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG 
-e a Confederação Nacional da Agricultura- CNA -, bem como com o 
SENAR-MG e outras organizações direta ou indiretamente ligadas à 
agropecuária, promove eventos de incentivo ao pequeno, médio e 
grande produtor rural, a fim de manter o homem no campo e otimizar 
seu trabalho, buscando a qualidade de vida que todo cidadão merece. 

O Sindicato, na execução de seus trabalhos, tem por 
finalidade pleitear e adotar medidas em defesa dos interesses dos 
associados, constituindo-se em defensor e cooperador ativo e 
vigilante em tudo quanto possa concorrer para a prosperidade da 
categoria que representa; estudar e buscar soluções para as questões 
e os problemas relativos às atividades rurais; estimular procedimentos 
que objetivem elevar os índices de produtividade da atividade rural, 
pelo aperfeiçoamento dos métodos de trabalho e dos processos de 
comercialização, assim como elevar o bem-estar sociocultural dos 
produtores rurais; promover, quando couber, a solução, por meios 
conciliatórios, dos dissídios ou litígios concernentes às atividades 
compreendidas em seu âmbito de representação; e organizar e 
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manter serviços úteis aos associados, prestando"'-lhes assistência e 
apoio, em consonância com os interesses gerais da categoria. 

Pelos trabalhos por ele prestados à comunidade rural e 
por cumprir os requisitos da legislação estadual que disciplina a 
concessão do título de utilidade pública, conclamamos os nobres 
pares a aprovarem este projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.317/2000 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Vigilantes da 

Colina de Bom Sucesso n° 068, com sede no Município de Bom 
Sucesso. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Loja 
Maçônica Vigilantes da Colina de Bom Sucesso n° 068, com sede no 
Município de Bom Sucesso. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2000. 
Paulo Piau 
Justificação: A Loja Maçônica Vigilantes da Colina de Bom 

Sucesso n° 068, fundada em 31/10/95, é uma sociedade sem fins 
lucrativos que tem por objetivo o aperfeiçoamento moral, espiritual, 
intelectual e social de seus membros e das pessoas assistidas. Para 
tanto, reivindica junto às esferas governamentais maior assistência à 
comunidade nos aspectos básicos de educação, saúde, esportes e 
atividades que possibilitem proteção da família, da maternidade, da 
infância e da velhice; combate à fome e à pobreza; integração de 
pessoas no mercado de trabalho, auxílio a portadores de deficiência, 
divulgação da cultura e proteção do meio ambiente. . 

Tendo a entidade elevada atuação na comunidade, 
realizando ela um importante trabalho na área de assistência social e 
cumprindo todos os requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto .. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Just1ça, para 
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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° 1.318/2000 
Declara de utilidade pública o Núcleo Espírita Paulo de 

Tarso, com sede no Município de Timóteo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo 

Espírita Paulo de Tarso, com sede no Município de Timóteo. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2000. 
Paulo Piau 
Justificação: O Núcleo Espírita Paulo de Tarso, fundado 

em 9/10/90, é uma sociedade civil, religiosa, de orientação espírita-
cristã, sem fins lucrativos. Foi reconhecida de utilidade pública 
municipal pela Lei n° 1.396, de 27/5/94, e realiza diversas atividades 
de cunho filantrópico. 

A entidade desenvolve seus trabalhos sociais por meio do 
Departamento Maria João de Deus, que distribui alimentos e cestas 
básicas para a comunidade carente, realiza empréstimo de enxovais 
para recém-nascidos e distribuição de brinquedos para as crianças 
carentes. 

A creche da entidade (Educandário Amélie Gabrielle 
Boudet) é um departamento de assistência à criança e ao 
adolescente, que desenvolve atividades didático-pedagógicas, com 
acompanhamento escolar e aulas de reforço, lazer, oficinas e 
refeições para as crianças assistidas. 

O Núcleo Espírita realiza re::.miões públicas, de assistência 
espiritual, de estudos do evangelho .:;.; luz da doutrina espírita e 
tratamentos com fluidoterapia, além de desenvolver aulas de moral 
cristã (estudo do evangelho) para crianças de variadas faixas etárias. 

Campanhas do quilo e feiras nos bairros de Timóteo são 
atividades freqüentes, promovidas pela entidade no intuito de 
arrecadar mantimentos e recursos para a manutenção dos trabalhos 
assistenciais. 

Por realizar trabalhos de suma relevância na comunidade 
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onde atua e por preencher todos os requisitos dispostos na Lei 
Estadual n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares 
à aprovação do projeto apresentado. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 
188, c/c o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.319/2000 
Dispõe sobre a utilização, por municípios, de imóveis 

pertencentes ao Estado e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - Os imóveis pertencentes ao Estado que se 

encontrarem desocupados e em situação de abandono serão cedidos, 
a título de comodato, para utilização pelos municípios onde estiverem 
situados. 

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por 
situação de abandono o imóvel que esteja: 

I- desocupado por tempo superior a um ano; 
li - em estado de deterioração e má conservação; 
111- suscetível a dilapidação e depredação. 
Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei serão utilizados, 

por tempo indeterminado, para fins de instalação de órgãos da 
administração pública municipal direta e indireta. 

Art. 3° - O município beneficiado promoverá as reformas 
necessárias e zelará pela conservação do imóvel. 

Art. 4° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e 
vinte dias contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2000. 
Ronaldo Canabrava 
Justificação: A proposição que ora apresentamos constitui-

se em matéria de grande interesse tanto para o Estado quanto para os 
municípios, tendo em vista as inúmeras vantagens que deverão 
beneficiar as administrações. 

É de todos sabido que imóveis públicos em condições de 
abandono, além de constituírem um escoadouro de verbas 
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absolutamente estéril, também expõem à depredação o patrimônio 
público, haja vista que tais edificações ficam à mercê do vandalismo e 
da dilapidação, podendo até se constituir em abrigo para delinqüentes 
e malfeitores, comprometendo, dessa forma, a segurança pública. 

Se aprovada, nossa proposição beneficiaria tanto o 
Estado, que se veria desobrigado das despesas de manutenção, 
policiamento e possíveis reparos a serem executados nos imóveis em 
questão, quanto os municípios, que não mais precisariam arcar com 
os custos da construção de novas edificações para abrigar órgãos da 
administração pública municipal. 

Ressalte-se ainda que as Prefeituras Municipais se 
comprometeriam a reformar, manter e ocupar tais imóveis, 
beneficiando principalmente os cidadãos, que não estariam mais 
obrigados a conviver com os riscos e os incômodos que representam 
tais construções abandonadas no meio urbano. 

Pela relevância de nossa proposta, esperamos contar com 
o apoio de nossos ilustres pares para a sua aprovação. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.806/2000, da Comissão de Política Agropecuária, 

solicitando seja formulado apelo ao Presidente do Banco Central do 
Brasil com vistas à reavaliação dos prazos de pagamento estipulados 
na Resolução n° 2.730. 

N° 1.807/2000, da Comissão de Política Agropecuária, 
solicitando seja formulado apelo ao Presidente da EMATER-MG com 
vistas à instalação de mercados de produtos agrícolas em todas as 
regiões do Estado. 

N° 1.808/2000, da Comissão de Política Agropecuária, 
solicitando seja parabenizado o Diretor-Geral do IMA pelo trabalho de 
assistência técnica desenvolvido em div;;.•rsas regiões do Estado. 

N° 1.809/2000, da Comissão de Política Agropecuária, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas 
à indicação dos nomes que deverão compor a Presidência e os 
demais cargos da diretoria da EMA TER-MG. 

N° 1.810/2000, ·do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
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solicitando seja formulada manifestação de congratulações com a 
EMATER-MG pelos seus 52 anos de criação. (- Distribuídos à 
Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 1.811/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
solicitando seja formulada manifestação de congratulações com a 
Paróquia Bom Jesus, no Município de Bueno Brandão, por seus 150 
anos de criação. (-À Comissão de Educação.) 

N° 1.812/2000, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando 
seja formulada manifestação de congratulações com o Prefeito 
Municipal de Jacinto, pelo aniversário de emancipação político-
administrativa do município. 

N° 1.813/2000, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando 
seja formulada manifestação de congratulações com o Prefeito 
Municipal de Joaíma, pelo aniversário de emancipação político-
administrativa do município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 1.814/2000, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
solicitando seja encaminhado pedido de informações ao Presidente do 
IPSEMG sobre a existência de débito do Município de Oliveira Fortes 
com o órgão. (- À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.815/2000, do Deputado Alberto Bejani, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas ao 
esclarecimento de dúvidas sobre propaganda veiculada pelo Governo 
do Estado que trata do Programa Saúde da Família. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Doutor Viana e outros, José Henrique e Dalmo Ribeiro 
Silva e outros. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da 

Comissão de Direitos Humanos e da Deputada Maria Olívia. 
Oradmes Inscritos 

O Sr. Presidente'"- Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Rezende. 

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, aproveito este momento para falar sobre um assunto que 
para muitos é polêmico e para outros, a solução para o 
enriquecimento de alimentos que ajudam a prevenir doenças e podern 
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solucionar o problema da fome no mundo. Falo sobre os alimentos 
transgênicos, desenvolvidos pela biotecnologia. Dou meu parecer 
favorável a essa questão, pois a tecnologia alimentar será 
extremamente importante para o futuro da humanidade. 

Para se ter uma idéia, os alimentos transgênicos já 
receberam centenas de apoios de entidades de pesquisas, inclusive 
de dois Prêmios Nobel, Srs. James Watson e Norman Borlag. Eles 
endossaram o manifesto a favor da engenharia genética na 
agricultura, assinado por mais de mil cientistas. 

Cito também países, como o Canadá e os Estados Unidos, 
que estão convencidos de que os produtos alimentares transgênicos 
no mercado são seguros. Recentemente, quando estive em Cuba, em 
missão por esta Casa, presenciei a realização de estudos para a 
implantação de substâncias em alimentos com o objetivo de prevenir 
doenças, como, por exemplo, o ácido fenólico, que tem um papel 
importante na prevenção do câncer no esôfago. 

Neste momento, em que os agricultores já plantaram e 
esperam a próxima safra de verão, é imperioso abrir um amplo debate 
em Minas Gerais sobre os avanços necessários para que nossos 
produtos agrícolas ganhem competitividade no mercado internacional 
e o Brasil se torne realmente o celeiro do mundo, uma meta 
apregoada há décadas, mas que, infelizmente, ainda não se cumpriu. 
Para isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, precisamos discutir uma 
das tecnologias que mais poderão auxiliar o agricultor mineiro e do 
Brasil no futuro: a biotecnologia. 

A biotecnologia é uma técnica que emprega genes em 
processos produtivos, com a finalidade de obter produtos úteis ao 
homem e ao meio ambiente. Ela viabiliza o surgimento de produtos de 
ponta em todas as áreas da biologia, consumidos em todo o mundo, 
como plantas geneticamente modificadas para se tornarem tolerantes 
a herbicidas e resistentes a pragas, insetos, medicamentos, vacinas, 
hormônios e anticorpos e outros produtos da mais alta importância. 

A primeira aplicação comercial dessa tecnologia data de 
1982, com a produção de insulina para o tratamento de diabetes. Os 
cientistas, hoje, dedicam-se a c:~senvolver alimentos com 
características que possibilitam maior produtividade, menos danos ao 
meio ambiente e maior valor nutritivo. 
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Atualmente estamos na primeira onda da biotecnologia, 

fase em que as plantas são geneticamente modificadas para serem 
tolerantes a her:bicidas e resistentes a pragas e insetos, gerando 
ganhos específicos para a fase de produção. Em diversos países do 
mundo já são comercializados soja, milho,· canola, batata e algodão, 
entre outras culturas, com o uso da biotecnologia. 

No futuro próximo virá a segunda onda da biotecnologia, 
quando os alimentos serão nutritivos e benéficos para a saúde. Já foi 
desenvolvido, por exemplo, um arroz geneticamente modificado para 
se tornar capaz de sintetizar o betacaroteno, que é o precursor da 
vitamina A. Com isso, a carência dessa vitamina, que provoca 
cegueira e acomete cerca de 124 milhões de crianças em to.do o 
mundo, poderia ser combatida facilmente, bastando uma dieta rica em 
arroz, cereal que é a principal fonte de nutrientes em diversos países, 
notadamente no Sudeste Asiático. 

Num futuro um pouco mais distante, na chamada terceira 
onda, serão desenvolvidas plantas com vários diferenciais, capazes 
de imunizar os organismos contra doenças. 

Várias entidades e institutos de pesquisa não só já 
declararam seu apoio à biotecnologia aplicada à agricultura como vêm 
desenvolvendo plantas geneticamente modificadas com as mais 
variadas características. A nossa UFMG, em parceria com a 
EMBRAPA, por exemplo, acaba de anunciar seus avanços no sentido 
de modificar geneticamente uma variedade de alface para transformá-
la numa vacina contra a leishmaniose. A Universidade do Norte 
Fluminense também já anunc.iou estudos em relação a uma alface 
geneticamente modificada, que induzirá o organismo humano a 
produzir anticorpos contra o vírus ca_usador da Hepatite B. A 
Universidade Federal de Viçosa, o Instituto Agronômico do Paraná -
IAPAR -, a COPERSUCAR, a UNICAMP e a Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ -, da USP, também realizam 
pesquisas no sentido de desenvolver plantas geneticamente 
modificadas de maior valor nutritivo, de melhor qualidade, de cultivo 
menos agressivo ao meio ambiente e de maior rentabilidade no 
campo. Essas são apenas algumas das 120 instituições cadastràdas 
na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio -, que 
desenvolvem pesquisas na área de biotecnologia. 
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A renomada Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - EMBRAPA- também desenvolve várias pesquisas no 
campo da biotecnologia aplicada à agricultura, criando produtos como 
o feijão resistente ao vírus do mosaico dourado e o mamão papaia 
resistente ao vírus da mancha anelar. Essas pragas são responsáveis 
por enormes perdas em nossas lavouras, prejudicando não só a 
quantidade produzida como a qualidade dos produtos brasileiros, que 
ficam de fora do mercado internacional. Ficam de fora não só por 
conta da menor produtividade e dos custos mais altos, que encarecem 
o produto final, mas também devido aos maiores danos que as 
culturas convencionais causam ao meio ambiente, pela necessidade 
de maior número de aplicações de agroquímicos. Pesquisa divulgada 
pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostra que a 
aplicação de agroquímicos nos campos de milho, soja e algodão foi 
reduzida em 1.135t em 1998, se comparada à de 1997. 

O debate apaixonado que acontece em alguns países do 
mundo faz com que, muitas vezes, a opinião pública sinta-se perdida 
em relação ao tema biotecnologia. Nossa função, como cidadãos e, 
mais que isso, representantes legítimos do povo, que depositou em 
nós sua confiança, é lutar para que a população tenha acesso a todas 
as informações referentes ao assunto, sem parcialidades e sem 
levantar bandeiras que não se sustentem cientificante. 

Recentemente, quando indagado sobre sua opinião a 
respeito dos organismos geneticamente modificados, um dos 
fundadores do movimento ambientalista Greenpeace, Patrick Moere, 
disse acreditar que eles "têm um grande potencial de benefícios reais 
e pouquíssimos impactos negativos". Moere foi Presidente do 
Greenpeace, no Canadá, por nove anos e Diretor do Greenpeace 
Internacional por sete anos. 

É importante ressaltar que nunca, em toda a história do 
desenvolvimento e consumo de alimentos originários da biotecnologia, 
houve qualquer problema de segurança alimentar ou ambiental 
relacionado com esse consumo. Hoje em dia, mais de 2.500.000.000 
de pessoas consomem, por exemplo, a soja geneticamente 
modificada, diretamente ou em produtos da cadeia alimentar. 

í 

Países onde o controle aF11entar é bastante rígido, como 
os Estados Unidos, já aprovaram a: 'ersas variedades de plantas 
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geneticamente modificadas para consumo humano e animal. · ~ 

Hoje 12 países já adotaram o plantio geneticamente 
modificado, entre eles, grandes produtores de grãos, como os Estados 
Unidos, a Argentina, o Canadá~ a China e a Austrália. Para se ter uma 
idéia do crescimento desse mercado, em 1992 havia apenas um país 
a utilizar as plantas geneticamente modificadas. · Somente no ano 
passado, cerca de 40.000.000ha em todo o mundo foram cultivados 
com sementes geneticamente modificadas. 

o agricultor brasileiro acaba perdendo o mercado 
internacional, porque os países que já adotaram as plantas 
geneticamente modificadas produzem mais em menos espaço e com 
mais economia de insumos agrícolas, o que faz com que seus preços 
sejam bem mais competitivos que os brasileiros. 

É por tudo isso que devemos trabalhar para que~ uma 
decisão final seja tomada em relação às plantas geneticall}ente 
modificadas no Brasil. Em nosso País, negócios relacionados à 
agricultura, incluindo a indústria de alimentação, respondem por c:rca 
de 40% do PIB, cerca de 28% dos empregos e 36% das exportaçoes. 
Estima-se que cada real a mais obtido nessa atividade gere até 
R$1 32 de negócios em outras áreas. Não há motivos para 
conÚnuarmos a deixar o Brasil fora do mercado internacional, o 
agricultor brasileiro gastando mais para. produzir menos em nos:as 
terras, nosso País exportando menos e amda tendo de comprar graos 
de outros países, com todo o nosso potencial agrícola. . 

O Governo Federal jà fez sua parte ao elaborar uma le1 
específica sobre esse tema. Minas já desponta como o grande 
cinturão de biotecnologia na área de fármacos do Brasil, notadamente, 
a RMBH e Montes Claros, bem como na área agrícola, em pólo que já 
se consolida na região de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. 

Minas Gerais é um dos mais importantes Estados da 
Nação brasileira, mas é, acima de tudo, parte dess~ mesma ~ação. 
Se uma lei federal foi elaborada e versa sobre a b1otecnolog1a com 
toda propriedade, não há motivos para Minas ficar de for~. Minas de~e 
colaborar para que novas tecnologias sejam desenvolvidas e o Pa1s 
deslanche em direção ao crescimento científico e econômico, c_omo 
tão bem vêm fazendo nossas •universidades e centros de pesqu1sas, 
que estão fazendo de no'.'iso Estado o grande propulsor \do 
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desenvolvimento tecnológico brasileiro. Trabalhar para avançar, e 
não para dificultar a vida de nossos agricultores, de nossos cidadãos. 
Esse é o nosso papel. 

É isso que esperamos do povo mineiro, desta Casa e do 
Governo de Minas Gerais, para competirmos com aqueles que 
produzem alimentos geneticamente modificados, que não têm contra-
indicação alguma. Já são usados nos Estados Unidos e no Canadá. O 
Canadá é a nação mais evoluída do ponto de vista da biotecnologia e 
cuida do seu processo de vida sustentável. Não vemos motivo algum 
para ficarmos com o pé atrás. Será que o que é bom para os Estados 
Unidos e para o Canadá não é bom para os brasileiros? Vamos 
acabar com esse atraso de pensamento e acreditar na ciência e na 
tecnologia. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo 
Gonçalves. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Deputadas, público das galerias, imprensa, como estamos 
chegando ao final dos trabalhos da presente sessão legislativa, 
gostaria de dirigir minha mensagem ao Sr. Presidente, aos demais 
membros da Mesa e aos colegas Deputados. 

Em primeiro lugar, peço aceitarem as minhas palavras de 
agradecimento e felicitações. Meu agradecimento é pelo apoio que me 
foi dado no trabalho em Plenário e nas comissões. As felicitações são 
pela marca de coragem e de transparência que V. Exa. imprimiu em 
sua gestão. 

Seus companheiros de Mesa, Sr. Presidente, também 
merecem o meu reconhecimento. A harmonia e a dedicação com que 
trabalharam só fez engrandecer esta Casa. Isso muito ajudou a nós, 
demais Deputados, no exercício de nosso mandato. 

É importante registrar também a atuação do Colégio de 
Líderes. Na presente legislatura, o trabalho desta Assembléia se fez 
por meio de autêntico colegiado, sem prevalecer a vontade individual 
ou de grupos. E esse colegiado - nunca é demais lembrar - compõe-
se das lideranças de todos os partidos representados neste 
parlamento. 

Pessoalmente, e~ta sessão legislativa foi para mim difícil, 
mas motivadora. À frente da CPI do Narcotráfico e com a ajuda dos 
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colegas desenvolvi trabalho desgastante e até mesmo perigoso, 
mas de extrema importância .. para o povo mineiro, pois o pior câncer 
deste País é a- droga. As ameaças a· mim e a meus companheiros de 
CPI se estenderam as nossas famílias. As armações são do 
conhecimento de todos, do mesmo modo que as pressões contrárias 
ao nosso trabalho. Mas enfrentamos tudo e vamos continuar em 
frente. Para tanto, como já disse, temos contado com o apoio do 
Deputado Anderson Adauto, nosso Presidente, e da grande maioria 
dos colegas parlamentares. Estou certo de que vamos continuar 
sendo prestigiados pela nova Mesa, encabeçada pelo companheiro 
Deputado Antônio Júlio. 

Quero terminar desejando a todos meus melhores votos 
de boas festas. Meus votos e meus agradecimentos são extensivos 
aos servidores da Casa, à imprensa e ao povo mineiro, que aqui 
representamos. À nova Mesa da Assembléia - na pessoa do 
Deputado Antônio Júlio, futuro Presidente, e de seus companheiros -
formulo, desde já, votos de muito êxito. Reafirmo meu propósito de 
continuar colaborando para que esta Casa seja sempre a do povo 
mineiro. Muito obrigado. 

Sr. Presidente, com extrema felicidade, tive conhecimento 
de um projeto muito importante da Polícia Militar, que minimizará 
grande parte da sua atuação. É o Projeto Cadê. Quando a Polícia 
Militar prende alguma arma, esta é catalogada, com o apoio direto do 
Ministério Público. A Polícia fica sabendo o número de registro da 
arma. Recentemente, em Betim, ocorreu um assalto em uma firma. 
Um dos bandidos foi baleado, e descobriu-se que a arma que ele 
portava havia sido apreendida pela Polícia Militar, há um mês, e 
entregue à Polícia Civil. Vejam, em apenas um mês a arma já estava 
nas mãos de outro bandido. Esse projeto é justamente para que o 
Ministério Público, juntamente com a Polícia Militar, possa ter 
informações sobre as armas. 

Quero dar os parabéns a esse projeto encabeçado pela 
Polícia Militar, por intermédio do seu Comandante Mauro Lúcio. É um 
projeto que temos que apoiar e que já está começando a ter restrições 
por parte de algumas áreas , Sabem de quem poderiam ser essas 
restrições. Mas nós, parlamentares sem diferença de partido, temos 
que aprovar esse projeto. Com a palavra, o Deputado Sarg~nto 
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Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)- Gostaria de 
parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento, primeiro pela questão 
levantada sobre a CPI do Narcotráfico. Ao lado de V. Exa. também 
temos desempenhado um papel árduo, mas temos tido muita 
satisfação com o nosso trabalho, mesmo porque estamos aqui em 
nome da sociedade, que precisa dessa transparência. 

A outra questão levantada por V. Exa. também merece o 
nosso apoio. Sabemos que os organismos policiais precisam ser cada 
vez mais bem controlados, porque se trata de setores do Estado que 
merecem um acompanhamento e uma fiscalização maiores. O projeto 
de V. Exa. vem disciplinar o controle de materiais apreendidos, de 
armas e drogas. A Polícia Militar e o Ministério estão desenvolvendo 
esse projeto em parceria, e temos certeza de que esse projeto terá 
grande efeito, em especial para a sociedade. Os produtos 
apreendidos terão um controle e uma fiscalização direta do Ministério 
Público, que tem o dever constitucional de fiscalização e controle 
externo da polícia. 

A Polícia Militar, a Polícia Civil e, tenho certeza, a 
população de bem de Minas Gerais estão muito tristes com a morte do 
Soldado Luiz Carlos Cota, de 35 anos, há 16 anos na corporação e 
que fazia a segurança do Prefeito Jésus Lima, na cidade de Betim. 
Esse policial foi assassinado covardemente ainda quando se 
encontrava dentro do veículo Tempra do Prefeito Jésus Lima. O 
policial ali se encontrava para fazer a segurança do Prefeito de Betim, 
que já havia sofrido um atentado há anos, por questões políticas. 

Temos conhecimento de que o policial sempre teve um 
excepcional comportamento, com uma ficha ilibada, um cidadão de 
bem, um pai de família com esposa e três filhos. Estivemos em seu 
enterro e vimos a família enlutada. Deputado Marcelo Gonçalves, 
tenho certeza de que V. Exa. também está apoiando o nosso 
pronunciamento. Voltamos a essa tribuna para lamentar a perda de 
um companheiro. Estamos cobrando do Comando da Polícia Militar 
que se empenhe ao máximo, constituindo equipes para diligenciar o 
esclarecimento desse crime. 

A população de Minas Gerais está estarrecida e se 
questiona: se um Soldado do Batalhão de Missões Especiais, 
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altamente preparado para proteger a vida de um Prefeito, foi. morto 
covardemente, imagine a população como fica desprotegida, já que a 
pessoa que morre_u era um homem bem treinado. 

Sr. Presidente da CPI do Narcotráfico, nessa linha, 
encaminhamos o Ofício n° 1.729/2000 ao Secretário Adjunto da 
Segurança Pública, Márcio Barroso Domingues, solicitando a imediata 
destinação de uma equipe de policiais do DEOESP para auxiliar os 
trabalhos da Polícia Civil de Betim, para que possamos ter certeza de 
quem é a autoria do crime e por que aconteceu o fato. A população de 
Minas Gerais não pode assistir a esse tipo de atentado e ficar calada, 
e a polícia de mãos atadas. 

No enterro do Soldado Cota, disse ao Cel. Mauro Lúcio 
que a Polícia Militar e a Polícia Civil precisam urgentemente dar uma 
resposta à sociedade. Mesmo porque os homens de bem da polícia 
que estão na rua defendendo a sociedade não podem engolir esse 
tipo de fato sem dar uma resposta. Essa resposta é apuração rápida e 
imediata, com o esclarecimento da autoria do crime. O moral da tropa 
está cada vez mais baixo. 

Recentemente, tivemos notícia de que, no Rio de Janeiro, 
diversos policiais estão sendo assassinados em serviço. 

Agradeço ao Deputado Marcelo Gonçalves pela 
oportunidade e tenho a certeza de que concorda com nosso 
pronunciamento. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço as palavras do 
Deputado Sargento Rodrigues concedo aparte ao Deputado Rogério 
Correia. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Parabenizo o 
Deputado Marcelo Gonçalves, Presidente da CPI do Narcotráfico, da 
qual sou relator, por abordar t9ma tão importante para Minas, que é o 
combate à violência e ao crime organizado através do narcotráfico. V. 
Exa. lembrou bem que a Comissão teve e tem passado por momentos 
difíceis, ocorrendo um deles agora devido a uma armação feita contra 
a CPI, procurando atingir minha pessoa, mas a Comissão tem 
respondido a tudo com a firmeza necessária. Foi exatamente após a 
CPI começar a mexer num "vespeiro", com a solicitação da saída do 
Secretário da Segurança Pública, que começou a haver maior número 
de ameaças contra todos os membros da CP I. Agradeço a V. Exa .. e 
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aos demais Deputados da CPI o apoio que nos têm dado, dizendo 
à população mineira que não será isso que fará com que deixemos de 
terminar nosso trabalho, apontando as modificações necessárias, 
especialmente no quadro da segurança pública. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço as palavras do 
Deputado Rogério Correia. O povo mineiro conhece as pressões que 
todos os membros da CPI têm sofrido. Mas temos a certeza de que 
não vamos parar os trabalhos nem nos intimidar com as ameaças. 

Concedo aparte à Deputada Elaine Matozinhos. 
A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)* - Parabenizo 

V. Exa. pela fala relativa ao controle do Ministério Público, no que se 
refere às armas apreendidas e encaminhadas à Polícia Civil. Creio 
que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Poder Executivo, o Poder 
Legislativo, todos estamos precisando de controle. Como Delegada de 
Polícia, não poderia deixar de hipotecar a V. Exa. o nosso apoio, 
dizendo-lhe que o referido controle precisa ser ampliado aos 
companheiros da Polícia Militar e aos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. Obrigada. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte da 
Deputada Elaine Matozinhos, solicitando-lhe, já que é Delegada da 
Polícia Civil, que apóie o projeto da Polícia Militar e faça um apelo ao 
Governador Itamar Franco para que receba com carinho o projeto, 
aprovando-o. Hoje, o Comandante da Polícia Militar, Mauro Lúcio, 
esteve com o Governador para os devidos entendimentos. 

Sr. Presidente, em nome do PDT, partido do qual sou 
Líder, em nome de meus companheiros de bancada, digo que 
sentimos muito orgulho de V. Exa. no comando desta Assembléia 
Legislativa. Obrigado 

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

pessoas presentes às galerias, telespectadores da TV Assembléia, 
como Líder do PT, quero inicialmente agradecer a confiança e o 
reconhecimento do trabalho dos nossos Deputados, expressos na 
votação de meu nome para compor a próxima Mesa da Assembléia 
Legislativa. Reafirmamos nesse momento o nosso compromisso de 
continuar lutando pela independência do Poder Legislativo, pela 
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transparência e, principalmente, pela democracia e pela 
participação livre da sociedade. 

Estar:emos, ao lado do Presidente eleito, Deputado 
Antônio Júlio, e dos demais companheiros da Mesa, contribuindo para 
que o Poder Legislativo continue sendo exemplo de seriedade, 
autonomia e instrumento autêntico das transformações tão urgentes e 
necessárias a nosso Estado e País. 

Gostaríamos também de manifestar a nossa admiração e 
respeito ao nosso Presidente e amigo, Deputado Anderson Adauto, 
pelos dois anos que dirigiu essa Casa, com lisura e compromisso com 
os diversos movimentos sociais. Esta Casa, em todos os seus anos 
de existência, nunca debateu tanto os diversos temas sociais e nunca 
se abriu tanto à participação democrática da sociedade. Ficam, 
portanto, registrados nosso reconhecimento e gratidão pela condução 
séria deste Poder tão importante. 

Desejamos a todos os nossos colegas de Mesa, sob a 
coordenação do Deputado Antônio Júlio, muita sabedoria e 
criatividade para enfrentar os desafios deste Terceiro Milênio. E, entre 
esses desafios, estamos aqui também para denunciar e, ao mesmo 
tempo, discutir um dos temas que permaneceram em pauta neste final 
de século: as relações de trabalho. Se não bastassem toda a 
experiência acumulada e ãs marcas deixadas pelo autoritarismo, 
ainda continuamos a conviver com a arbitrariedade e a falta de 
respeito das empresas para com os trabalhadores. Em Timóteo, na 
região metropolitana do Vale do Aço, os trabalhadores metalúrgicos, 
através de seu sindicato - o Metasita, depois de tentarem negociar um 
acordo que pelo menos retomasse um pouco mais de dignidade para 
os empregados da Companhia de Aços Especiais, receberam como 
contraproposta o autoritarismo, o descàso e a pressão contra as 
famílias dos quase três mil trabalhadores, agora assustados com a 
possibilidade de perder seus empregos. 

A conjuntura do País, propiciada por um governo de 
desmandos, é altamente favorável às arbitrariedades das empresas, 
que usam e abusam dos trabalhadores, desrespeitando os sindicatos 
e impondo o seu poder de fogo contra a sociedade. Os metalúrgicos 
da Acesita, em greve desde 1 o de dezembro, encontram solidariedade 
na população e buscam o apoio dos outros movimentos sociais que 



insistem na luta pelos direitos mínimos dos cidadãos e exigem 
respeito por parte das empresas. 
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O movimento surgiu tamb~m em protesto contra outro 
desmando do Tribunal Regional do Trabalho que, distante da 
realidade dos trabalhadores, legislou a favor da Acesita, ao decidir a 
favor da mudança do regime de trabalho feita pela empresa em 1998, 
que acabou com a já conhecida "quinta letra", correspondente aos 
turnos de revezamento. Isso significa que os cinco turnos de trabalho, 
tradicionais em empresas metalúrgicas, onde o risco de acidentes é 
diário, foram reduzidos para quatro, e os empregados, que 
trabalhavam cerca de 36 horas por semana, passaram agora a 
cumprir a exigência de 39 horas de serviço semanal, ou seja, passam 
a trabalhar mais, isso sem contar as horas extras e as horas 
adicionais, sem receber um tostão a mais por isso. 

E está ocorrendo exatamente o inverso do que ocorre no 
país de origem dos gestores da Acesita: a França. Recentemente, o 
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, esteve lá e 
elogiou a questão da redução da jornada de trabalho. 

Em um País subdesenvolvido, do Terceiro Mundo, os 
setores internacionais, neste momento da globalização, tentam auferir, 
cada vez mais, os seus lucros, em vez de avançarem nas relações do 
trabalho, proporcionando aos trabalhadores melhores condições de 
trabalho, maior tempo para o lazer e melhores condições de vida para 
as suas famílias. 

Portanto, podemos ficar atentos, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas. Certamente o resultado desse julgamento precipitado do 
TRT repercutirá em mais acidentes de trabalho, em maior 
"precarização" das condições de trabalho e em menor garantia de 
emprego. 

O movimento dos metalúrgicos da ACESITA é pacífico, 
legal e visa à retomada das negociações em clima de igualdade e 
respeito entre as partes. A ACESITA privatizada - e agora, portanto, 
descompromissada com a cidade de Timóteo e com os trabalhadores 
- e<>tá agindo de forma ilegal, contratando novos funcionários, 
pressionando as famílias e tentando jogar a população contra a greve 
legítima, democrática e em defesa dos interesses dos trabalhadores 
metalúrgicos. 
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E, mais uma vez, agindo também ilegalmente, a 

empresa contrata seguranças para agir de forma autorit*ia, 
impedindo a livre manifestação':bos.sindicatos. . . . . 

É bom lembrar que, em recente entrev1sta aos Jornais, a 
ACESITA se vangloriava de faturar cerca de R$120.000.000,00 por 
mês. Essa quantia certamente não vem para ·· favorecer seus 
empregados nem mesmo para minimizar os efeitos da crise 
econômica na cidade de Timóteo. 

Por fim, para não perdermos a memória histórica do nosso 
País, lembramos que a ACESITA, privatizada pelo Governo F~deral 
em 1992, já provocou mais de 5 mil demissões, colocando em nsco a 
sobrevivência dos trabalhadores e lançando a cidade de Timóteo em 
uma crise social e econômica sem precedentes, além de trazer 
enormes prejuízos para toda a região do Vale do Aço. . . 

Neste momento, solicitamos desta Casa a sohdanedade 
com os companheiros metalúrgicos em greve, porque eles acreditam 
na democracia, acreditam em seus direitos legítimos e ousam levantar 
a voz contra o autoritarismo da empresa e contra a parcialidade da 
legislação trabalhista. Eles estão mostrando a todos nós que quer~m 
um novo País, onde quem trabalha e produz seja tratado com respeito 
e com dignidade. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio 
Cunha. o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Sec:etário, 
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, funcionários desta Casa e Ilustres 
visitantes, quem não se lembra desse feito no início da década de 80: 
(- Fala ao celular.) "Alô, mãe. Tudo bem? Aqui é o Márcio. Es~o~ te 
ligando para dizer que te amo muito. Um-grande abraço e um beiJO . 

Esse fato aconteceu no início da década de 80, com o 
então Deputado Federal Agnaldo Timóteo. Mas existe uma diferença: 
aquele Deputado usava um telefone fixo. Hoje, falei por meio de um 
telefone celular. Por um lado, a tecnologia avança mUlto, nos dando a 
tranqüilidade, a possibilidade_ -A como faz, agora, o nosso Vice~ 
Presidente, Deputado Durval Angelo, que, provavelmente, .. esta 
defendendo os interesses desta Casa, os interesses daqueles que 
aqui o colocaram - de encurtar distâncias e resolver problemas 
imediatos. 
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Por outro lado, temos a obrigação de denunciar o 

descaso para com os consumidores. Por isso, venho denunciar os 
problemas causados por este aparelho telefônico, que está em minhas 
mãos, porque a Nokia, empresa fabricante deste aparelho, não tem 
respeito para com os consumidores bra:;Heiros. 

A tecnologia do telefone celular já existe no mundo há 
mais de 30 anos, Foi nos Estados Unidos, na década de 70, que essa 
maravilha do mundo moderno nasceu com um futuro muito promissor. 
Para esse avanço fazer parte do nosso dia-a-dia foi uma lenta 
evolução. Somente 25 anos depois, os aparelhos que. dispensam fio 
aportaram por aqui. 

No início, uma tecnologia que atendia a uma pequena 
parcela dos brasileiros: somente os muito ricos e os empresários 
podiam arcar com seus custos e tinham a infra-estrutura disponível 
para falar neles. 

Com o passar dos anos, o ceiular foi se popularizando, e 
hoje, em Minas, mais de 1.500.000 pessoas fazem uso dele, desde 
adolescentes, que têm no celular uma extensão dos ouvidos e bocas 
dos pais, passando por profissionais, .como diaristas e autônomos 
que têm, nesse aparelho, o seu ganha-pão, chegando aos grande~ 
empresários, para quem o celular virou uma continuação de seus 
escritórios. Deixou de ser um artigo de luxo para ser componente 
importante da sociedade e da economia brasileira. 

A tecnologia dos celulares nos brinda, a cada dia, com 
aparelhos mais sofisticados e menores. Hoje, as fábricas colocam à 
disposição uma farta gama de modelos e preços, em que é possível 
adequar aparelhos a cada uma das necessidades. Infelizmente, 
existem fábricas que, na ânsia de vender, estão colocando no 
mercado nacional produtos com qualidade inferior, num total descaso 
para com seus clientes. 

Esse é o caso da Nokia. Com excelentes aparelhos, vinha 
atendendo às demandas dos brasileiros tanto no que tange ao 
consumidor quanto às especificações do órgão regulamentador da 
telefonia nacional, a ANATEL. Mas quando chegou ao mercado este 
modelo, que está em minhas mãos, o Crema, 8.860, que veio para ser 
o "top" de linha, com a promessa de ser um celular moderno, que 
atenderia aos clientes mais exigentes, o panorama se modificou. 
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Na realidade, depois de meses de comercialização 
desses aparelhos, o resultado foi outro, bem diferente do anunciado. 
Uma chuva de .[eclamações começou a chegar à fábrica, pois o 
aparelho - apesar de ser "top~ de linha e o preço acompanhar essa 
característica, sendo· o mais~ caro da marca - apresentou vários 
defeitos funcionais, como dificuldade para falar, baterias de curta 
duração, e também de ordem estética, pois seu material de 
acabamento é frágil e a tinta prateada que o recobre descasca com 
muita facilidade. 

O que nos deixa perplexo é que a empresa, num total 
descaso, confirma que os aparelhos realmente apresentam defeitos e 
deverão ser trocados, mas nega ao consumidor o direito de ter uma 
data fixada para efetuação das trocas. 

Questiono, em primeiro lugar, os quesitos usados para se 
avaliar o padrão de qualidade, os quais permitiram colocar no Brasil 
um produto de tão baixa qualidade, já que a Nokia é uma empresa 
transnacional, cujos produtos estão nos mercados mais exigentes do 
mundo. 

Também pondero o serviço de pós-atendimento, pois é 
sabido que o "recall" é uma prática usual em qualquer sociedade que, 
como no Brasil, preza o direito de ser bem-atendida. E, mais, o direito 
à informação não vem sendo respeitado por essa empresa, já que se 
nega a repassar aos clientes uma data precisa para a solução do 
problema. 

Mesmo que o aparelho em voga já tenha sido retirado do 
mercado nacional, agora o que falta à Nokia é um comprometimento 
maior com os clientes que, acreditando no nome da empresa, 
trocaram seus aparelhos por esse, que vem causando muitas dores 
de cabeça aos seus usuários. 

Por uma questão de direito do consumidor, como 
representante dessa sociedade, protocolei um requerimento junto à 
Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa, para que se registre 
esse assunto e se tome as providências cabíveis no que tange à 
imediata retirada de circulação desses aparelhos, substituindo aqueles 
que estão em uso por modelo similar. 

Fiz questão de vir a esta tribuna, porque, tenho certeza, à 
semelhança dos meus colegas, diversos consumidores têm vinpo 
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reclamar, porque não entendem o desrespeito dessa empresa para 
com nós, consumidores, não apenas mineiros, mas brasileiros. 

Então, Sr. Presidente, apresentei esse requerimento à 
Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa, que, espero, faça 
coro conosco, para que essa empresa seja responsável bastante para 
atender ao clamor dos consumidores mineiros, belo-horizontinos, 
brasileiros. 

Outro assunto nos alegra. O mundo inteiro, nesse final de · 
semana, se curvou diante de um brasileiro, diante de um desportista 
que enaltece e engrandece a nós, brasileiros. Refiro-me a Gustavo 
Kuerten, o nosso querido "Guga", que tive oportunidade de conhecer 
quando Vereador por Belo Horizonte, praticante do tênis, esporte que 
aprendi e a que hoje me dedico para que possa "agüentar o rojão", 
como se diz. Tive essa oportunidade por intermédio da Dinâmis 
Center, comandada pelo nosso Claudius Tenorius, que faz hoje o 
único torneio que disputa pontos na ATP, que é o "BH Tênis Open". O 
"Guga" estava tão-somente começando a jogar. Pude, então, apreciar 
a sua pessoa: um rapaz simples, que traz, acima de tudo, como 
característica básica, o brasileiro dócil, trabalhador, dedicado e, acima 
de tudo, de muita simpatia. E é assim que, como um dos 
representantes da comunidade mineira - tenho a certeza de que falo 
em nome dos meus 76 colegas desta Casa-, estamos apresentando 
uma moção de congratulações com esse brasileiro, esse catarinense, 
que, sem dúvida, dignifica a todos pela conquista do Campeonato 
Mundial da ATP. Parabéns, companheiro Gustavo Kuerten, o nosso 
"Guga"! 

Sr. Presidente, outro assunto que também me traz a esta 
tribuna é o projeto que apresentei nesta Casa, nesta semana, que 
prevê a realização da Semana de Conservação Escolar no calendário 
da Secretaria de Estado da Educação e dá outras providências. 

Sr. Presidente, em Minas, há 853 municípios, e, em cada 
município, há no mínimo uma escola, que, com a municipalização do 
ensino, passou para o município, mas ainda está em poder do 
Governo do Estado. Sem dúvida, todas carecem de uma reforma, 
carecem, enfim, de alguma atividade. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, é muito importante que a 
comunidade mineira saiba das dificuldades do poder público em fazer 
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a manutenção dessas escolas, a qual pode ser dividida com a -· 
comunidade escolar envolvida, não apenas com a associação de. pais 
e mestres e outras entidades, em virtude das eleições .diretas nas 
escolas, que foram um avanço democrático que conquistamos e que 
trazem a comunidade para dentro das escolas. A comunidade escolar 
hoje sabe que todos temos de!-dar a nossa cota de participação e de 
ter responsabilidade para com a conservação dos prédios escolares. 

Assim, Sr. Presidente, neste Plenário estamos 
apresentando esse projeto, que é um estímulo, mas, acima de tudo, 
visa a fazer com que a ·secretaria da Educação lidere uma campanha 
para que possamos conservar os nossos prédios escolares. Portanto, 
quero pedir aos meus pares que aprovem esse projeto. . 

O projeto é relativamente simples: a Secretana da 
Educação deverá prever, anualmente, a realização da Sem~~a de 
Conservação Escolar em todos os estabelecimentos da _rede ~f1?1al de 
ensino. Durante essa semana as escolas deverão realizar at1v1dades 
relativas à manutenção, à reconstituição do patrimônio escolar, 
contando, para tanto, com a participação dos alunos regularmente 
matriculados, dos professores, dos funcionários e da comunidade 
escolar. 

Os dias que atenderão ao programa mencionado serão 
tratados como dias letivos, de freqüência obrigatória. As escolas 
aceitarão ainda a colaboração voluntária da comunidade, apoio 
técnico e recursos. A escola deverá, durante o ano letivo, promover 
eventos para angariar materiais para promoção da Semana da 
Conservação. 

A Semana da Conservação Escolar será realizada antes 
do encerramento oficial do quarto bimestre do ano letivo. Essa é uma 
abertura que estamos dando aos colegas Deputados, para que 
possam nos ajudar a escolher essa dàta. . . . 

O patrimônio escolar do Estado de M1nas Gera1s encontra-
se em péssimo estado de conservação. A Secretaria da Educação 
não consegue distribuir recursos para todas as escolas que 
necessitam de reformas urgentes. 

Conversando com vários Deputados, pude constatar que 
todos temos numerosas demandas. No entanto, é importante que se 
diga e até que se registre que a Secretaria da Educação tem feito \Jm 
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esforço enorme para atender às demandas de nós, Deputados, e 
de todas as comunidades escolares, para resolver as questões, mas é 
evidente que, em 853 municípios, devem-se priorizar atendimentos, 
não se conseguindo, então, atender a todos. 

Portanto, essa semana no calendário escolar servirá até 
para divulgar essa dificuldade que existe hoje em atender a todos os 
municípios. Os pequenos reparos, as limpezas de calhas, os 
desentupimentos, etc. serão executados, ganhando a escola, na parte 
física, e a comunidade, na parte didático-educacional, sem nos 
esquecermos do nível de integração. · 

Antes de terminar, Sr. Presidente, gostaria de conceder 
aparte ao ilustre colega Dalmo, que faz parte da Comissão de 
Educação. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)- Gostaria de 
parabenizá-lo por essa reflexão que traz para esta Casa, num primeiro 
momento, tendo em vista o fato de termos iniciado, ontem o Ano 
Internacional do Serviço Voluntário; em segundo lugar, pelo fato de 
buscarmos, junto à sociedade, no seio do próprio município, essa 
parceria com a educação, esse restabelecimento das escolas nos 
municípios. 

Mas gostaria também de assinalar que houve um avanço 
muito grande do Governo Itamar Franco quanto à recuperação e à 
reforma de estabelecimentos de ensino. Com a devida vênia, quero 
destacar o trabalho do Secretário Murílio Hingel, desenvolvido em 
todas as regiões, construindo e reconstruindo escolas, dando 
demonstração inequívoca da preocupação do Governador Itamar 
Franco com a Secretaria da Educação. 

Parabenizo V. Exa. Conte comigo. 
O Deputado Márcio Cunha - Muito obrigado, Sr. 

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

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado 

Anderson Adauto, Srs. Deputados, imprensa, senhoras e senhores, 
ontem, integrando uma comitiva da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, em companhia do presidente da Casa, Deputado Anderson 
Adauto, e dos Deputados Márcio Kangussu e Gil Pereira, tivemos a 
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oportunidade de ter uma audiência extremamente import~n~e com 
os Ministros Pedro Parente e Aluísio Nunes, quando sollc1tamos ao 
Governo Federal a implantação imediata do maior projeto de combate 
à pobreza, de ajuda às pequenas comunidades e, principalmente, _aos 
cidadãos, que já se fez no País nos últimos anos e de que Mmas 
Gerais, à custa de uma ação coordenada, bem-feita, bem-exe~u_tada_ e 
objetiva, pôde participar. O IDH 14 pr~via, ini~ialmente,_ a part1c1p~çao 
única e simples dos Estados nordestinOs, de1xando M1_n_as Gera1s de 
fora e, com isso, o Norte de Minas, os vales do JeqUitmh?n~a e do 
Mucuri deixando cidades que possuem o mesmo 1 nd1ce de 
desen~olvimento humano dos Estados do Nordeste brasile_iro. 
Tivemos êxito nessa empreitada, obtivemos uma vitória expressiva, 
mostrando que seria uma injustiça que 270 municípios mineiros não 
pudessem participar desse programa do Governo Federal.. . 

Quando pensávamos que tudo estava resolvidO, e1s que 
tivemos a surpresa de verificar que apenas duas cidades, das 270, 
estavam marcadas para ingressar no projeto em 2001 e as outras 
cidades somente teriam acesso aos recursos do Governo Federal no 
ano 2002. Novo trabalho e nova mobilização foram executados s?b _a 
coordenação da bancada do Norte de Minas e do ~eputado Marc1o 
Kangussu, com o apoio dos parlamentares federais, en_tr~ ele~ _os 
Deputados Romeu Queiroz, Clêuber Carneiro, Fernand~ Dm1z e v~nos 
outros Deputados, e dos Senadores Francelino Pere1ra e Jose de 
Alencar, quando novamente recorremos a Brasília, mostrando a 
incoerência e a injustiça que se praticavam co~tr~ as 27~ outras 
cidades. Esse movimento culminou ontem, sob a eg1de e a liderança 
dos Deputados Anderson Adauto, Márcio Kangussu, ~il P~reira e de 
mim, com a nossa ida a Brasília. Trouxemos a conf1rmaçao de que 
141 municípios estariam participando dos recursos, que somam um 
valor de R$600.000.000,00, a partir do ano que vem. . 

Faço essa introdução também para fazer um conv1~e aos 
Srs. Prefeitos do Norte de Minas, do Jequitinhonha e d~ Mu~un, pa~a 
que estejam neste Plenário, nesta Casa, na s_egunda-fe1ra, d1a 11, as 
9 horas da manhã, porque tomaremos conhecimento do seu programa 
na totalidade. Iremos detalhar o Projeto Alvorada, o IDH 14. 

Queremos questionar os critérios que levaram à escolha 
de 141 municípios, deixando os outros 132 para uma segunda etapa, 
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a partir de 2002. 

Na relação dos municípios escolhidos, que me foi passada 
em Brasília, fiquei surpreso com o nome da fonte que informou o 
estado de desenvolvimento dos municípios mineiros: a Fundação 
João Pinheiro. Fiquei surpreso, porque essa fundação conhece 
profundamente os problemas das regiões de Minas Gerais. Não quero 
acreditar que a escolha partiu de Minas para Brasília sob a 
coordenação da FJP. Acredito que devemos encher este Plenário e 
questionar a Ora. Wanda Engel, que é a Coordenadora Nacional do 
programa, para mostrar que todos os municípios do Nordeste 
brasileiro entraram no programa. Não podemos aceitar a 
discriminação com Minas Gerais, priorizando 141 municípios e 
deixando os outros de fora, quando se sabe que todos estão no 
mesmo nível de IDH. Faço esse convite em meu nome e no da 
bancada dos Deputados do Norte de Minas, do Deputado Márcio 
Kangussu. 

Quero cumprimentar o Presidente da Casa pela sua 
firmeza e participação, mostrando que é responsável por Minas Gerais 
e não apenas pelo Triângulo Mineiro, região que representa muito 
bem nesta Casa. 

O outro assunto, Sr. Presidente, é um assunto de 
calamidade pública. Muitas vezes passamos nove meses do ano 
ocupando esta tribuna para falar da seca e das dificuldades climáticas 
do Norte de Minas, mostrando os atestados de calamidade pública 
dados pelos Prefeitos. Apesar de os norte-mineiros estarem 
agradecendo as orações pela vinda das chuvas, aquela região está 
absolutamente ilhada. 

A BR-135, que liga Belo Horizonte a Montes Claros, ao Sul 
da Bahia e ao Nordeste brasileiro, está intransitável. Estão ocorrendo 
dezenas de acidentes. Os motoristas que se aventuram a percorrer a 
BR-135, sem exceção, têm seus veículos quebrados. No trecho 
compreendido entre o trevão, entrocamento com Brasília, até Montes 
Claros, não passa, hoje, carro algum. Os ônibus, que costumam 
gastar de 6h30min a 7 horas para percorrer o trecho entre Belo 
Horizonte e Montes Claros, estão gastando 14 horas. Os acidentes 
têm vítimas fatais. E o engraçado - se é que há alguma graça nessa 
história - é que não se acha o responsável. 
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O DER alega dificuldades financeiras. Alega, .inclusive, 

que o DNER retirou a concessão da BR-135 do Estado, retirando, por 
conseguinte, a sua responsabilidade. É mais fácil ganhar na sena do 
que achar o Superintendente do DNER em Belo Horizonte. Já tentei, 
por diversas vezes, falar com o Dr. José Elton, mostrar a ele a 
responsabilidade do DNER e mostrar a ele que, se não for tomada 
uma providência urgente, o mais rápido possível, muitas vidas serão 
ceifadas. Quero, inclusive, elaborar um documento, com o apoio dos 
Deputados, e entregá-lo à justiça, mostrando que não se pode mais 
esperar um dia sequer para, pelo menos temporariamente, tampar 
esses buracos e tornar transitável a BR-135. 

Concedo um aparte~ao Deputado Chico Rafael. 
O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Nobre Deputado 

Carlos Pimenta, gostaria de reforçar as palavras de V. Exa em ra~ão 
do que está acontecendo na BR-459, que liga Poços de Caldas ao 
vale do Paraíba. Infelizmente, o Governo Federal não tem dado a 
atenção que merece o Sul de Minas. Há poucos dias ele iniciou uma 
operação tapa-buracos que sequer avançou alguns quilômetros. 
Lamentavelmente, a população que se utiliza dessa rodovia, a 
população de Pouso Alegre, de Poços de Caldas, de ltuiúna, de 
ltajubá, está sofrendo com o descaso relativo à recuperação da BR-
459. Infelizmente, essa é mais uma grande obra do nosso Governo 
Federal, que não tem olhado para os problemas de Minas e, em 
particular, para os problemas da região Sul-mineira, que clama pela 
recuperação da BR-459. 

Por isso, nobre companheiro, V. Exa. tem a solidariedade 
deste Deputado e a solidariedade do Sul de Minas. E, pertencendo ao 
PSDB, fará coro conosco para, junto aos Diretores do DNER e ao 
Ministro dos Transportes, reivindicarmos obras para Minas Gerais. 
Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Deputado Chico Rafael, 
agradeço o aparte de V. Exa., mas entendo que não é o momento de 
procurar culpados ou de pôr coloração político-partidária nesse 
quadro. Estou dizendo que vamos procurar o responsável e assinar 
um documento, a partir de hoje, dia 6 de dezembro, responsabilizando 
quem quer que seja. Se a culpa for do DER, a responsabilidade cairá 
sobre ele; se for do DNER, recairá sobre ele. Vamos mostrar que,, a 
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partir desse momento, a minha ação, a do Doutor Viana e a dos 
demais Deputados é deixar claro que, se não for tomada uma 
providência urgente, estará nas mãos da justiça um documento dos 
legítimos representantes do povo de Minas Gerais, mostrando que 
não aceitamos mais o descaso com a vida do povo Norte-mineiro e do 
povo do Sul de Minas. 

Concedo um aparte ao Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Nobre Deputado, 

quero reforçar suas palavras e assinar esse documento. Acho que 
deveríamos fazer uma comissão para mostrar que nos interessamos 
realmente pela BR-135, mas com a participação de outros Deputados. 
Temos conhecimento de que o Sul de Minas também padece do 
mesmo problema e vamos juntos ao D~JER e à justiça. As coisas não 
podem continuar do jeito que estão. Parr;béns, nobre Deputado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Concluindo, quero dizer que 
faço este pronunciamento com muita tristeza, com muita apreensão, 
mas consciente de que a voz e o poder do legislador são a caneta e a 
fala. A caneta para determinar os consertos necessários, não temos; 
mas a fala, a denúncia, estamos apresentando neste momento. E 
gostaria de repetir que a partir de hoje a justiça terá nas suas mãos 
esse documento, responsabilizando os órgãos pelas vidas que serão 
ceifadas e pelas lágrimas que serão derramadas devido à 
irresponsabilidade de deixar a BR-135 da forma como está. Muito 
obrigado. 

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

Sras. Deputadas, público presente, telespectador da TV Assembléia, 
antes de entrar no assunto que me traz à tribuna é interessante 
lembrar a denúncia recente que tivemos em relação às estradas. São 
os recursos já contratados junto ao Banco Mundial que o Governo do 
Estado está perdendo. Estamos vendo que esse Governo, que tanto 
faz propaganda enchendo as nossas cidades de "outdoor" está se 
esquecendo de administrar o Estado e aproveitar esses recursos 
garantindo a vida da nossa população que utilizará nossas estradas 
neste final de ano. 

No tempo que ainda me resta, gostaria de falar sobre os 
novos rumos da Prefeitura de Belo Horizonte, conforme tem sido 
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noticiado pela imprensa. Esses novos rumos foram discutidos entre 
o Prefeito reeleito, Dr. Célio de Castro, o Vice-Prefeito Pimentel e 
Patrus Ananias> Não temos dúvida de que essa grande -reforma 
administrativa proposta é para atender a compromissos de campanha. 
Essa Prefeitura, que se diz popular, não discute essa reforma com 
seus servidores. Aliás, não ,discute nem o aumento da contribuição 
previdenciária por parte dos servidores. 

O interessante é que parece que a Prefeitura atravessou 
um Jordão. Nada é questionado; tudo está correto."Estamos vendo os 
servidores totalmente distantes desse processo, mas ao mesmo 
tempo também não há resistência. Rapidamente, vejamos. Teremos a 
criação de 39 cargos de subsecretários, cujos salários, conforme o 
Projeto de Lei n° 1.775, serãó elevados dos atuais R$2.900,00 para 
R$4.900.00. O salário dos ·rl'ove administradores regionais será de 
R$4.900,00, conforme essa reforma administrativa. 

Há ainda uma grande "boquinha", se é que se pode 
chamar de "boquinha" algo grande. Nessa reforma administrativa 
vamos ter a "boquinha" da supersecretaria, em que o supersecretário 
receberá R$6.000,00 de salário. Essa reunião que houve foi para 
direcionar tudo isso. Agora, o custo é altíssimo porque aumentará 
também os subsídios dos Vereadores. 

Quem vai pagar essa "boquinha". Pagam os pobres de 
Belo Horizonte. Deputado João Paulo, agora teremos o aumento do 
ITBI, que de 1% passará para 2,5%, ou seja, 150% de aumento, nos 
imóveis que valem até R$30.000,00. Então, os pobres vão pagar. 
Antes, para regularizar o imóvel, pagavam-se dois salários mínimos, 
agora serão 5 salários mínimos, em Belo Horizonte. Para um imóvel 
até R$68.000,00, haverá um aumento de 0,5%; ou seja, vai-se pagar 
R$1.700,00, um ano de salário mínimo para ter um imóvel em seu 
nome_ Esse é o presente da Prefeitura_ Essa "boquinha" vai ser paga 
dessa maneira_ 

A Prefeitura beneficia a elite e os ricos de Belo Horizonte, 
que pagavam 3% e passarão a pagar 2%, devido à falta de 
regularização dos imóveis. Foi um grande presente para a região mais 
rica de Belo Horizonte, que votou na reeleição do Dr. Célio de Castro. 
Os pobres pagarão essa conta. Pagam os pobres, também, com o 
aumento de 11% da passagem de ônibus, ajudando a bancar os,_ 39 
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novos secretários e os 5 supersecretários. Os donos das empresas 
de ônibus terão a redução da alíquota de ISS de 5% para 3%. Que 
política popular é essa? Que Prefeitura popular é essa? E ainda 
estamos vendo o rombo de R$50.000.000,00, retirados do Fundo de 
Transporte Urbano. Disse um supersecretário que os empresários 
devolverão o referido montante. Os pobres estão pagando, em Belo 
Horizonte, a festa da reforma administrativa. Os perueiros estão 
dizendo que não lhes pertence a culpa do déficit na Câmara de 
Compensação Tarifária. Dizia-se que o problema da Câmara de 
Compensação Tarifária devia-se ao fato de que, em Belo Horizonte, o 
cidadão entrava pela porta traseira do ônibus. A BHTrans ensinou que 
deveríamos entrar pela porta da frente, saindo pela porta de trás, o 
que resolveria o problema. Mas a questão não foi resolvida. Retirou-se 
Belo Horizonte da Câmara de Compensação Tarifária da região 
metropolitana, e também não se resolveu o problema. Como pagar o 
rombo? Com a retirada da nossa Capitê:! da Câmara de Compensação 
Tarifária, vemos o aumento da favelização, porque aqueles que 
pagam passagem menor, em Belo Horizonte, não moram na região 
metropolitana, trabalhando na Capital. Estamos observando uma 
situação das mais terríveis: o empobrecimento da população e a 
deteriorização de sua moradia. 

Não mais temos restrição para localização de postos de 
gasolina em Belo Horizonte, podem ficar ao lado de escolas, hospitais, 
residências. Na região da Av. Bandeirantes, existe um posto pronto, 
ao lado de uma área residencial, na Rua Taiti, que poderá ser aberto 
agora. Tudo é possível em Belo Horizonte. 

Gostaria de conceder um aparte à Deputada Elaine 
Matozinhos, mas, como me resta muito pouco tempo, conto com a 
compreensão da colega para concluir minha fala. 

Tudo tem de ser votado neste ano. O orçamento municipal 
já foi votado para que essa reforma administrativa passe, essa grande 
"boquinha" criada, em Belo Horizonte, para atender aos interesses 
menores, da elite belo-horizontina, em detrimento das classes mais 
pobres. 

Para terminar, gostaria de dizer que, nessa reforma, não 
está contemplada a transp~rência. A Auditoria do município estará 
subordinada a um cargo de supersecretário, ou seja, o supersecretário 
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mandará no Auditor. Assim, teremos· a continuidade , desses 
contratos que passam pela BHTrans,· sem licitação, para contratar 
diretor de teatro- para o orçamento participativo, -com o apoio de 
muitos. Já não existe controle. Lamentavelmente, tudo é possível em 
Belo Horizonte. Mas estaremos, da tribuna, denunciando essa farsa 
que foi montada. Muito obrigado. 

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

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

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

Questões de Ordem 
O Deputado- Chico Rafael - Podemos verificar, Sr. 

Presidente, que não contamos com o número suficiente de Deputados 
para a continuação dos trabalh()S. Por isso, pedimos o encerramento 
dos trabalhos. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a 
recomposição de "quorum",- já que temos matérias importantes a 
serem votadas. Queremos votar. 

O Sr. Presidente - É regimental. 
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, justamente 

dada a importância das matérias, lembro que não podemos votar com 
o Plenário vazio. Digo isso apenas para que as galerias entendam que 
não há ninguém contra a votação da matéria hoje; precisamos, porém, 
de número suficiente de Deputados. 

O Sr. Presidente - A Presidência já havia tomado a 
decisão de determinar a recomposição de "quorum". A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, 
para recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado João Paulo) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 
Deputados, que, somados aos 13 em comissões, perfazem o total ~de 
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32 presentes. Há "quorum" para a continuação dos trabalhos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, diante das 

matérias importantes da pauta, e tratando-se de uma quarta-feira, dia 
em que, normalmente, todos os Deputados estão na Casa, sugiro a V. 
Exa. que proceda a uma nova chamada. Existem, aqui atrás, vários 
Deputados que não responderam à chamada anterior. Portanto, 
poderão vir completar o "quorum", a fim de procedermos à votação. 

O Sr. Presidente - Deputado Luiz Tadeu Leite, como ainda 
estamos na 13 Fase da Ordem do Dia, não vamos fazer a 
recomposição de "quorum" neste momento. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173, do 

Regimento Interno, determina a anexação do Projeto de Lei n° 
1.156/2000, de autoria do Deputado Carlos Pimenta, ao Projeto de Lei 
n° 1.268/2000, do Governador do Estado, por guardarem semelhança 
entre si. 

Mesa da Assembléia, 6 de dezembro de 2000. 
José Henrique, no exerciciu da Presidência. 

Questão de Ordem 
O Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, este 

Deputado suscita a seguinte questão de ordem nos termos do art. 
165, diante do fato, que passa a relatar. 

Em 25/2/2000 foi recebido em Plenário o Projeto de Lei n° 
821/2000, de autoria do nobre Deputado João Paulo, versando sobre 
a seguinte matéria. (- Lê:) 

"Altera os arts. 1° e 3° da Lei n° 12.789, de 17 de abril de 
1998, que torna obrigatória a afixação do preço em produto 
comercializado no varejo e dá outras providências. 

Art.1°- O art. 1°, "caput", da Lei no 12.789, de 17 de abril 
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescendo-se a 
ele os§§ 1 o , 2° e 4° e passando seu parágrafo único a§ 3°: 

"Art. 1°- É obrigatória a afixação do preço da mercadoria, 
expresso em moeda corrente nacional, na embalagem do produto 
destinado à venda ao consumidor no comércio varejista do Estado. 

§ 1 o - O dispost9 no "caput" deste artigo aplica-se às 
mercadorias à venda nos estabelecimentos varejistas, bem como aos 
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produtos expostos em vitrines, balcões, gôndolas, prateleiras e 
cabides. 

§ 2°-- Quando se tratar de produto em exposição, a 
etiqueta com o respectivo preço, à vista ou parcelado, deve ser 
afixada no próprio produto, em tamanho que permita fácil e imediata 
visualização. ' 

§ 3o - Sem prejuízo do disposto no "caput" deste artigo, é 
facultada ao comerciante a utilização de código numérico ou de barras 
para registro eletrônico do preço do produto. . . . 

§ 4°- Os estabelecimentos que operem com ma1s de.v1nte 
caixas eletrônicos e que comercializem verduras, legumes e frutas 
deverão manter serviço de pesagem, embalagem e etiquetação de 
preço no próprio setor em que tais produtos estiverem expo~tos.". 

Art. 2°- O art. 3o da Lei no 12.789, de 17 de abnl de 1998, 
passa a vigorar com a _seguinte redação: . . _ . 

"Art. 3° - E facultada ao comerciante, em subst1tu1çao a 
etiquetação individual dos produtos, a utiliza~ão de in?vações 
tecnológicas que garantam ao consumidor ma1o~ comod1d~de _e 
segurança na identificação do preço respectivo, med1ante autonzaçao 
judicial. 

Art. 4° - Fica vedada a coleta de dados pessoais de 
clientes ou não, em fichas ou formulários, para fins de sorteio. 

Parágrafo único - Os sorteios deverão ser realizados por 
meio de cupons numerados, ficando o concorrente de posse do 
canhoto respectivo, podendo, ainda, ser realizados por meio de 
processos eletrônicos e devendo ser dada ampla publicidade ao 
número contemplado. 

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário." 
Esse projeto, no decorrer das discussões foi alterado, 

recebeu emendas e um substitutivo e teve sua tramitação encerrada 
em 7/11/2000, ficando prejudicado o texto do projeto na forma em que 
foi apresentado. . 

Ocorre que em 28/10/2000, foi igualmente recebido em 
Plenário o Projeto de Lei n° 1.249/2000, também de autoria do nobre 
Deputado João Paulo, versando sobre a mesma matéria. (-Lê:) . 

"Dispõe sobre afixação de plaquetas com os respectivos 
preços nos produtos expostos em vitrines, balcões, gôndoi?S, 
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prateleiras e cabides, no comércio em geral, e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1° - É obrigatória a afixação de plaquetas com os 
respectivos preços nas mercadorias expostas em vitrines, balcões, 
gôndolas, prateleiras e cabides, no comércio lojista, ambulante ou 
eventual. 

Parágrafo único -O preço a que se refere o "caput" deste 
artigo, expresso em moeda corrente nacional, será registrado em 
plaquetas de papelão, acrílico, metal, vidro, madeira ou qualquer outro 
material, garantida sua fácil e rápida visualização pelo consumidor e 
mantida a observância da Lei n° 12.789, de 17 de abril de 1998. 

Art. 2° - Fica vedada a coleta de dados pessoais de 
clientes ou não, em fichas ou formulários, para fins de sorteio. 

Parágrafo único - Os sorteios serão realizados por meio de 
cupons numerados, ficando o concorrente na posse do canhoto 
respectivo, podendo, ainda, ser realizados por meio de processos 
eletrônicos, devendo ser dada ampla publicidade quanto ao número 
contemplado. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário." 
Preliminarmente, observando o texto do art. 1 o do Projeto 

de Lei n° 1.249/2000 e o art. 1° e o§ 1° do Projeto de Lei n° 821/2000, 
não só verificaremos a identidade e a semelhança, como também o 
idêntico objetivo das proposições. Se não, vejamos: 

Projeto de Lei n° 821/2000. (-Lê:) 
"Art. 1° - É obrigatória a afixação do preço da mercadoria, 

expresso em moeda corrente nacional, na embalagem do produto 
destinado à venda ao consumidor no comércio varejista do Estado. 

§ 1 o - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se às 
mercadorias à venda nos estabelecim 'Jtos varejistas, bem como aos 
produtos expostos em vitrines, balcões, gôndolas, prateleiras e 
cabides." 

Projeto de Lei n° 1.249/2000. (-Lê:) 
"Art. 1 o - É obrigatória a afixação de plaquetas com os 

respectivos preços nas mercadorias expostas em vitrines, balcões, 
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Parágrafo único - O preço a que se refere o "caput" deste 
artigo, expresso em moeda corrente nacional, será registrado em 
plaquetas de papelão, acrílico, metal, vidro, madeira ou qualquer outro 
material, garantida sua fácil e rápida visualização pelo consumidor e · 
mantida a observância da Lei n° 12.789, de 17 de abril de 1998." 

Pode-se facilmente observar que a essência dos artigos 
são: a obrigatoriedade de fixação de etiquetas ou plaquetas, de 
preços nas mercadorias destinada ao comércio varejista expostas em 
vitrines, balcões, gôndolas, prateleiras e cabides, ou seja, apenas a 
técnica legislativa usada entre eles é que torna a proposição diferente. 

Disciplina o art. 173 do Regimento Interno: 
"Art. 173 - O Presidente da Assembléia só receberá 

proposição que satisfaça os seguintes requisitos: 

111- não guarde identidade nem semelhança com outra em 
tramitação; 

IV - não constitua matéria prejudicada. 

§ 2° - Verificada, durante a tramitação, identidade ou 
semelhança, as proposições posteriores serão anexadas , por 
determinação do Presidente da Assembléia, de ofício ou a 
requerimento, à primeira proposição apresentada, que prevalecerá, 
salvo no caso de iniciativa privativa". 

Em obediência ao inciso 111, do art. 173, o Projeto de Lei n° 
1.249/2000 teria que ser, obrigatoriamente, anexado ao Projeto de Lei 
n° 821/2000, pois ambos são semelhantes e guardam identidade 
quando versam sobre a mesma matéria. 

Por outro lado, como se não bastasse, o inciso I do art. 
284 do Regimento Interno preceitua: 

"Art. 284 - Consid~ram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de proposição com objetivo 

idêntico ao de outra aprovada ou rejeitada na mesma sessão 
legislativa;". 

Assim podemos entender que tanto a discussão como a 
votação de proposição com objetivo idêntico ao da que tenha sido 
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aprovada ou rejeitada na mesma seção legislativa está 
prejudicada, friso "com objetivo idêntico", pois os Projetos de Lei n°s 
1.249/2000 e 821/2000 versam sobre formas de identificação de 
preços em produtos, tratam, explicitamente, de alteração da Lei n° 
12.789, de 17/4/98. 

À margem desta primeira interpretação, está o fato de que 
o texto contempla também as proposições que tenham sido aprovadas 
ou não. Observada essa linha de raciocínio, a proposição que tenha 
sido transformada em norma jurídica, também, constituiria 
impedimento para a tramitação de outra de idêntico objetivo na 
mesma seção legislativa. 

É de destacar que a Assessoria do Plenário me informou 
que a matéria votada em 2° turno já teve seu mérito apreciado e, em 
conseqüência disso, não estava incurso nos arts. 173 e 284 do 
Regimento Interno, mas não encontrei guarida para este entendimento 
no Regimento Interno. 

Reportando-me novamente ao § 2°, e ao inciso 111 do art. 
173 do Regimento Interno, em especial, a expressão do § 2° "durante 
a tramitação" , resta-nos, então, a pergunta: quando começa e quando 
termina a tramitação de uma proposição de lei, sem considerar a fase 
de oposição ou não de veto. 

Versam sobre tramitação os seguintes artigos do 
Regimento Interno: 32, 46, 73, 105, 132, 143, 173, 179, 180, 183, 186, 
192, 193, 201, 223, 232, 233, 244, 249, 272, 273, 282, 285, 286, 287, 
297, 301, 313 e 318, os quais não dizem que a tramitação de 
proposição se encerra no segundo turno. 

Assim, a tramitação dos Projetos de Lei n°s 821 e 
1.249/2000, de acordo com o Regimento Interno, salvo melhor juízo, 
começou com o recebimento das proposição e terminará com o 
arquivamento no decorrer dos turnos ou com a aprovação da redação 
final pelo Plenário, salvo oposição de veto. 

Quanto a outra justificativa, dada pela Assessoria de 
Plenário, de que o mérito da matéria já havia sido apreciado e, por 
conseguinte, outro projeto de lei podérrv tramitar, pois não tratava de 
matéria semelhante, então vejamos o texto comparativo do Projeto de 
Lei n° 821/2000 com a redação qo vencido em 2° turno do Projeto de 
Lei n° 1.249/2000. 
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"Art. 1 o - A afixação de preço em produto vend1do pelo 
comércio varejista no-Estado reger-se-á por esta lei, sem prejuízo do 
disposto no Código de Defesa do Consumidor. _ 

Art. 2° - São admitidas as seguintes formas de afixaçao de 
preço: 

I - no comércio em· geral: 
a) no bem exposto à venda, por meio de etiqueta ou 

similar; 
b) na vitrine, em listagem na qual conste, em caracteres 

legíveis, o preço à vista das mercadorias expostas; . • 
11 - em supermercado, mercearia ou estabelecimento 

comercial de auto-serviço, onde o consumidor tem acesso direto ao 
produto sem intervenção do comerciante, mediante a impressão ou _a 
fixação de código referencial ou de barras no _produto, desde ~ue seja 
apresentada, junto ao item exposto, rela_ç~o clara e leg1vel que 
contenha o preço à vista, o nome e a descnçao do produto, seu peso 
ou quantidade e o respectivo código, que será dispensado quan~o 
variar em função da cor, fragrância ou sabor do produto, sem que haja 
alteração de preço." 

Projeto de Lei n° 1.249/2000. (- Lê:) 
"Art. 1 o - É obrigatória a afixação de plaquetas com os 

respectivos preços nas mercadorias exp~st~s e~ vitrines, balcões, 
gôndolas, prateleiras e cabides, no comercio lojiSta, ambulante ou 
eventual. 

Parágrafo único- O preço a que se refere o "caput" deste 
artigo, expresso em moeda corrente. nacional, . será registrado em . 
plaquetas de papelão, acrílico, ~e~al, v1~ro, ~ad:1ra ou qualquer_ outro 
material, garantida sua fácil e rap1da v1suallzaçao p~lo consu~1dor e 
mantida a observância da Lei n° 12.789, de 17 de abnl de 1998 . 

Também é fácil notar que a diferença entre eles é apenas 
observada quanto a técnica legislativa e que os demais ~rtigos são 
acessórios do primeiro, pois, sem este, os dema1s perdem 
fundamento. ,::9 , . 

A despeito do que já foi dito, versam sobre mente de 
proposições os arts. 104, 182, 184, 191 e 210. 

Destes, o art. 1 04 é o único que dá por encerrada a 
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tramitação de propos1çao, pois aprecia em Plenário o mérito de 
matéria que já teve tramitação conclusiva das comissões, o que não é 
o caso. 

A propósito de se ancorar a decisão de recebimento do 
Projeto de Lei n° 1.249/2000, nos mesmos parâmetros da decisão de 
que não se poderia receber pedido de retirada de proposição pelo 
autor do Projeto de Lei n° 350/99, do Micro Geraes, em razão de que 
o mérito já está apreciado, não traduz, a meu alvitre, qualquer 
identidade de situação, visto que, primeiro, uma se refere a retirada de 
preposição pelo autor da matéria, ou seja, daquele que iniciou o 
processo legislativo da matéria, segundo, por que a outra se refere à 
provocação, pelo mesmo autor, de matérias com "objetivo idêntico", 
regulada pelo art. 284, e também à "identidade e semelhança", 
prevista no art. 173, 111, tramitando concomitantemente. 

Hão que se destacar os seguintes fatos: de um lado, que a 
autoria das proposições são do mesmo autor, e, de outro, que o 
Projeto de Lei n° 1.249/2000 foi recebido em Plenário quando ainda 
tramitava o Projeto de Lei n° 821/2000, contrariando, assim, o inciso 111 
combinado com o § 2° do art. 173, dando a entender, que mesmo 
vencido pelo principio democrático do processo legislativo desta Casa, 
o autor não aceita a vontade da maioria expressa em Plenário. 

O princípio democrático no processo legislativo se traduz 
na sua essência e nas prerrogativas que são asseguradas aos 
membros do Poder Legislativo. Nesse mesmo sentido, durante todo o 
processo de tramitação de proposições, estas se sujeitam à 
passividade de ser emendadas, modificadas no todo ou em parte. É 
daí que nasce a lei democrática. Não se pode permitir que seja 
m~culada a vontade da maioria, ainda que essa maioria não tenha 
contemplado os anseios da sociedade. 

Dessa forma, o texto constante do Projeto de Lei n° 
821/2000 foi rejeitado pela maioria, prevalecendo outro diferente 
daquele que nasceu de um só parlamentar, aí está o princípio 
democrático da elaboração das normas jurídicas. 

Há que se ressaltar que, se perdurar essa situação, todo 
Deputado que apresentar uma proposição, vendo-a, no decorrer da 
tramitação, sofrer alteração pela vontc.<~e da maioria, poderia recorrer 
deste precedente para fazer valer sua vontade, em detrimento da 
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vontade deste parlamento. ,. ") -
Dessa- forma, julgo perigosa e temerária a decisão de 

receber o Projeto-de Lei n° 1.249/2000, já que aqueles- cuja "vontade" 
seja maior que seu espírito democrático seguramente ·_terian:t u_~a 
arma poderosa e eficaz, capaz de atropelar o sagrado pnnc1p1o 
democrático no processo legislativo. 

Nestes termos, requer seja retificado o recebimento do 
Projeto de Lei n° 1.249/2000, de autoria do Deputado João Paulo, 
pelas razões aduzidas nest~ questão de ord_em. 

DECISAO DA PRESIDENCIA 
A Presidência vai decidir questão de ordem apresentada 

pelo Deputado Olinto Godinho, em que solicita a retificação do 
despacho de recebimento do Projeto de Lei n° 1.249/2000, do 
Deputado João Paulo, por ferir o disposto nos arts. 173 e 284 do 
Regimento Interno. 

Alega o nobre parlamentar que o referido projeto trata de 
matéria prejudicada, em razão da aprovação do Projeto de Lei no 
821/2000, cujo objetivo seria idêntico, visto que também versa sobre 
formas de identificação de preços em produtos. Proposições são 
semelhantes e guardam identidade quando versam sobre a mesma 
matéria. 

A Presidência passa ao exame de cada uma das normas 
citadas pelo ilustre suscitante da questão de ordem. O art. 173, em 
seu inciso 111, impede que o Presidente da Assembléia receba 
proposição idêntica ou semelhante a outra em tramitação. 

Idênticas as proposições não são, uma vez que seu texto 
não é literalmente o mesmo. Entretanto, assiste razão ao Deputado 
quando este afirma que foi recebida proposição semelhante, ferindo 
determinação regimental. Verificada a semelhança entre proposições 
em tramitação, cabe à Presidência determinar sua anexação, 
conforme o disposto no § 2° do referido artigo. Uma vez, porém, que o 
projeto foi sancionado e transformou-se em lei, não há mais 
providência a ser tomada quanto a sua semelhança com outro em 
tramitação. 

O art. 284, inciso I, por sua vez, determina· a 
prejudicialidade de "proposição com objetivo idêntico ao de outra 
aprovada ou rejeitada na mesn'la sessão legislativa". Esse dispositivo 
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não se aplica ao caso, uma vez que, embora os dois projetos 
disponham sobre o mesmo assunto, dão a ele tratamento distinto, 
como se pode constatar pela simples leitura do texto aprovado em 
redação final para o Projeto de Lei n° 821/2000 e do texto proposto 
para o Projeto de Lei n° 1.249/2000. 

Ao Plenário cabe, agora, deliberar sobre a matéria, 
ouvidas as comissões. 

Mesa da Assembléia, 6 de dezembro de 2000. 
José Henrique, no exercício da Presidência. 

Questões de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de 

uma explicação, porque anteriormente a essa resposta à questão de 
ordem, um projeto nosso foi anexado a um projeto do Governador, 
sendo que o nosso estava na Casa há mais tempo. Por que o projeto 
do Governador não foi anexado ao nosso ao invés de o nosso ser 
anexado ao do Governador? Qual é a preferência? Onde está a lógica 
dessa preferência pela matéria do Governador, sendo que o Poder 
Legislativo é que tem a prerrogativa de fazer as leis? Se estamos 
propondo as nossas leis, e o Governo vem com matéria idêntica, nada 
mais lógico que a matéria do Governador que foi apresentada 
posteriormente seja anexada à do Deputado. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Deputado 
Carlos Pimenta, por entendimento da Presidência e do Colégio de 
Líderes, no caso de algumas matérias que seriam de competência 
privativa do Executivo, o projeto deve ser recebido, tem iniciada a sua 
tramitação, entrando, então, num processo de negociação. Muitas 
vezes esse projeto tem a sanção do Governador, eliminando-se, 
então, o vício da iniciativa. 

No caso específico do § 2° do art. 173, diz-se que, 
verificada, durante a tramitação, identidade ou semelhança, as 
proposições posteriores serão anexadas por determinação do 
Presidente da Assembléia, de ofício ou a requerimento, e a primeira 
proposição apresentada prevalecerá, salvo no caso de iniciativa 
privativa. No caso específico, a assessoria da Mesa e a Presidência 
entenderam que é de competência privativa do Executivo. Exatamente 
por isso é que foi tomada a d~cisão anterior. 

O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, apresentei a esta I 
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Casa um projeto de lei propondo que esses sorteios que os 
"shopping centers" fazem, geralmente em ocasiões natalinas, como 
agora, não devassassem a vida privada de qu_em se candidata a 
ganhar um carro, um televisor ou outro objeto. O meu projeto trata de 
outros casos importantes e reitera a necessidade de se etiqu_etarem 
os produtos nos supermercados. _ 

Assim que o projeto foi publicado, comecei a receber 
pressões. Eu, que sou Presidente da Comissão de Defesa do 
Consumidor, que tenho um compromisso com Deus, em" primeiro 
lugar, com a minha consciência e com a população de Minas Gerais, 
não me demovi da idéia de levar o projeto às últimas conseqüências, 
ouvindo vários segmentos da sociedade, entre eles a AMIS -
Associação Mineira de Supermercados. Sr. Presidente, meu projeto 
tramitou com a aprovação da Comissão de Justiça, da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do Plenário. Quando chegC?u ~qui, recebeu 
emenda do Deputado Olinto Godinho, que, subseqüentemente ... 

O Sr. Presidente - Substitutivo, não emenda. 
O Deputado João Paulo - Exato. Esse substitutivo requeria 

que o projeto passasse pela Cbmissão de Fiscalização da Casa. Não 
sei por qual razão V. Exa. deferiu o pedido para que o projeto fosse 
"passear" na Comissão de Fiscalização Financeira, já que não tinha 
nada a ver com ela. Mas, nessa Comissão, o substitutivo apresentado 
foi reforçado e retornou, aprovado, a este Plenário. 

Realizamos gestões junto ao Sr. Governador para que o 
vetasse, mas, para enorme surpresa, o projeto foi sancionado por S. 
Exa., impondo um retrocesso, um recuo nas relações de consumo em 
nosso Estado, militando contrariamente ao que dispõe o CDC, 
impondo enorme perda ao consumidor deste Estado. 

Tinha outro projeto, Sr. Presidente, exatamente esse sobre 
o qual V. Exa. acaba de decidir, ao meu ver, com muita sabedoria, 
precisão e correção. 

O Deputado Olinto Godinho não quer que eu legisle sobre 
essa matéria. Contra tudo que atrapalha seus interesses pessoais, 
entra com vários requerimentos, tentando torpedear, fazendo com que 
a questão do consumidor, nesta Casa, seja apreciada pelo Plenário. 
Sim, mas que seja, então, respeitado e observado o direito do 
consumidor, e que essa relação no consumo possa ser otimizada; que 
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a transparência possa ser efetivamente restabelecida, como manda 
a lei maior, que é o Código de Defesa do Consumidor. 

Vem, agora, querer que um projeto meu, que guarda 
alguma semelhança com o projeto sancionado pelo Governador, não 
tramite, não prospere. Isso é um absurdo. Estou propondo agora, no 
rodapé do projeto que apresentei, a revogação dessa lei. Para mim, é 
surpreendente que venha atender a interesses da Associação Mineira 
dos Supermercados, contrariando interesse do consumidor da 
população humilde, carente. É um absurdo que isso possa acontecer 
dentro do Plenário. Desejamos restabelecer o dever de o 
supermercado etiquetar seus produtos. 

Na plena vigência da lei ·anterior, os supermercados já 
estavam com dificuldade de etiquetá-los e diziam que o consumidor 
sairia prejudicado, porque teria que pagar o preço da etiqueta. O 
consumidor paga. Falo em nome dele: o consumidor paga satisfeito o 
preço dessa etiqueta. O que não quer é pagar muito mais caro e ver o 
comércio praticando os preços que deseja praticar. 

Esse meu projeto, Sr. Presidente, prevê, inclusive, que 
sejam colocadas plaquetas nas vitrines dos "shopping centers", para 
que o consumidor não pague o preço de acordo com a cara que tem. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja saber se V. Exa. 
entendeu que a decisão o beneficia. 

O Deputado João Paulo - Sim, mas continuo, Sr. 
Presidente, já que tenho tempo. 

O meu projeto prevê que sejam colocadas plaquetas no 
comércio de vestuário, de calçados, porque percebemos, ao transitar 
pelos corredores dos "shopping centers", que as lojas não colocam 
preços, como o CDC exige que façam. Então, apresentei um projeto 
para que sejam colocadas plaquetas em todos os produtos expostos 
nas prateleiras, nas vitrines, nas gôndolas e nos cabides, para que o 
consumidor não tenha prejuízo, não pague o preço de acordo com a 
cara que tem ou com a disposição do vendedor, que relativiza preços 
em prejuízo do consumidor. 

O Deputado Olinto Godinho acha que esse projeto 
também contraria seus interesses e não o quer. Por isso está 
apelando, com todos os mei_os e modos, para que não legisle sobre 
essa matéria. Mas esse é um dever que tenho com Deus, com a 
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minha consciência e com o povo mineiro. Assim, não vou desistir 
desse caminho, ainda que eu saia da Comissão de Defesa do 
Consumidor, que. muito me honra presidir no momento, por uma 
deliberação desta Casa. Continuarei vigilante nessa matéria, 
veiculando minhas posições através da imprensa. Quero contar com o 
apoio institucional da Assembléia Legislativa e com o apoio de V. 
Exa., que acaba de emitir uma decisão sábia e primorosa a respeito 
de questão de ordem que levantou o Deputado Olinto Godinho. 

E digo mais: o Sr. Governador do Estado, 
involuntariamente, tenho a certeza, acaba de prestar um grande 
desserviço ao consumidor de Minas Gerais, sancionando esse projeto, 
sobre o qual tive oportunidade de conversar com o Deputado Luiz 
Tadeu Leite. Fizemos gestões junto ao Governo, por intermédio do Sr. 
Tales, pedindo ao Governador que não o sancionasse, que o vetasse. 
Mas, infelizmente, não fomos ouvidos e esperamos ser, dentro em 
breve. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Deputado João Paulo, imagine se 
minha decisão tivesse sido contrária aos interesses de V. Exa. Desejo 
esclarecer que o projeto foi, efetivamente, para a Comissão de 
Fiscalização Financeira, em virtude de um requerimento votado no dia 
3/5/2000, do próprio Deputado Olinto Godinho, solicitando a 
apreciação do projeto pela ·Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Foi aprovado em Plenário, portanto a Presidência 
solicitou o encaminhamento, conforme dispõe o art. 183 do Regimento 
Interno. Mas a Presidência tomou uma decisão que beneficia a V. 
Exa. e à sociedade mineira. Concordo com V. Exa. em que foi um 
equívoco do Plenário e do Colégio de Líderes termos votado aquele 
projeto e também um equívoco do Governador, não tê-lo vetado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, por 
termos matérias de fundamental importância e algumas propostas de 
emenda à Constituição aguardando votação há muito tempo, peço a 
V. Exa. a recomposição de "quorum" e, se possível, que pudesse 
solicitar, pelo alto-falante da Casa, a presença dos Deputados em 
Plenário. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer aos 
Deputados - claro que não ao Deputado Sargento Rodrigues, que 
conhece com profundidade o Regimento Interno- que ainda estamps 
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em outra fase, despachando matérias. Entraremos na fase de 
votação e, neste momento, não há opção, a não ser termos um 
número suficiente de Deputados. Portanto, a Presidência não fará a 
recomposição de "quorum" neste momento, porque não há 
necessidade. 

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

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 46/2000, de autoria do Deputado Fábio Avelar e 
outros, que acrescenta o § 3° ao art. 232 da Constituição do Estado 
de Minas Gerais. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Geraldo Rezende; 
suplente - Deputado Eduardo Brandão; pelo PSDB: efetivo - Deputado 
João Leite; suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PDT: efetivo -
Deputado Bené Guedes; suplente - Doutor Viana; pelo PFL: efetivo -
Sebastião Costa; suplente - Sebastião Navarro Vieira; pelo PTB: 
efetivo - Cristiano Canêdo; suplente - Ambrósio Pinto. Designo. À Área 
de Apoio às Comissões. 

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

comunicação apresentada nesta reunião pela Comissão de Direitos 
Humanos - aprovação, na 633 Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
n°s 1.774 a 1.781/2000, dessa Comissão (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo 

Ribeiro Silva e outros em que solicitam a realização de reunião 
especial em homenagem à PRODEMGE pela passagem de seus 33 
anos de fundação. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e 
oportunamente fixará a data. 

Requerimento do Deputado Doutor Viana e outros em que 
solicitam a realização de reunião especial em homenagem ao Grupo 
Aruanda, pela passagem de seus 40 anos de criação. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 232 
do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. President~ - Requerimento do Deputado José 

Henrique em que solicita, nos termos regimentais, que o Projeto de 
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Lei n° 805/2000 seja distribuído ·à Comissão de Assuntos 
Municipais. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Paulo Piau - Solicito verificação de votação, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A fim de proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita 
aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel 
eletrônico. 

O Sr. Presidente - Votaram apenas 13 Deputados; há 8 
Deputados nas comissões, perfazendo o total de 21 presentes, 
número insuficiente para votação, motivo por que a Presidência a 
torna sem efeito. Nos termos do § 6° do art. 249 do Regimento 
Interno, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados, para a recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Olinto Godinho) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 
Deputados. Não há "quorum" para votação, mas o há para a 
discussão da matéria em pauta. 

Discussão de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre 

a constitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.159/2000, do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a exploração e a 
fiscalização de loterias de bingo pela Loteria do Estado e dá outras 
providências. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. 
Em discussão, o parecer. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, 
esse projeto traz para Mina~ Gerais a fiscalização e a arrecadação 
dos bingos. Foi analisado primeiramente pelo Deputado Agostinho 
Silveira. Estou com o parecer favorável da Casa apresentado na 
Comissão. O Deputado Agostinho Silveira chegou atrasado e foi 
substituído pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, cujo parecer é pela 
inconstitucionalidade do projeto. 

Explico ao Plenário - está chegando neste momento, o 
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Deputado Agostinho Silveira , autor do relatório - que o Deputado 
ouviu entidades e todos os segmentos da sociedade para dar seu 
parecer. Há um ano, tivemos a CPI dos Bingos, a qual presidi. 
Denunciou 12 empresários, que estão presos. A dificuldade maior era 
a fiscalização e a arrecadação do Estado. 

Faço apelo aos Deputados para derrubar esse parecer. Da 
mesma forma que aconteceu comigo, aconteceu também com o 
Deputado Ambrósio Pinto, cujo projeto tem parecer pela 
inconstitucionalidade, que será votado. Peço a colaboração dos 
Deputados, para que continue tramitando nesta Casa esse projeto, 
que é importante, porque teremos condição de fiscalizar e arrecadar 
para Minas Gerais, sem deixar que o dinheiro vá para Brasília, para 
que o pessoal da SEL T tenha de ir lá e ficar esmolando recursos para 
nosso Estado. Isso é mais renda e fiscalização para o nosso 
município. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados, para a verificação de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Júnior) - (-
Faz a chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 
Deputados, que, somados aos 7 em comissões, perfazem o total de 
28 presentes, número insuficiente para votação, mas suficiente para a 
discussão da matéria em pauta. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre a 
constitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.264/2000, do Deputado 
Ambrósio Pinto, que dispõe sobre a obrigatoriedade nos hospitais da 
rede pública estadual de pontos de solução de gel e placas 
orientativas para a prevenção de infecções hospitalares. O parecer 
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o projeto. 
Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Ambrósio Pinto. 

O Deputado Ambrósio Pinto - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sras. Deputados, ocupamos esta tribuna pelo mesmo 
motivo do meu antecessor, Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
Apresentamos esse projeto, e acredito de suma importância, que 
apresentou dois pareceres .. o primeiro, pela aprovação; o segundo, 
pela inconstitucionalidade. 
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Quando elaboramos o Projeto de Lei n° 1.264/2000, -
tínhamos em mente dar uma contribuição modesta, porém 
significativa, para reduzir o número de mortes por. infecção hospitalar 
no Estado. -

Obrigar os hospitais da rede pública do Estado a instalar 
pontos com solução de gel e placas orientan~o. sobre a importânci~ .de· 
se lavarem as mãos sempre que for necessano manter contato f1s1co 
com um paciente, é, com certeza, uma medida muito simples, primária 
e de custo relativamente baixo para se preservar uma vida. 

O nosso projeto, amplamente divulgado na mídia mineira, 
foi acolhido positivamente pelos especialistas do setor, tendo, 
inclusive, sido elogiado pelo Secretário de Estado da Saúde, Carlos 
Patrício Freitas, através do Ofício SEC n° 551/2000, de 17/11/2000. 

O relator do projeto, Deputado Agostinho Silveira, 
considerou nossa proposta constitucional, através de uma primeira 
minuta, que, infelizmente, foi, durante a reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça, trocada por outra contrária. 

O parecer contrário alega que "o uso do produto para 
desinfecção constitui _.matéria estritamente técnica e sujeita às 
modificações impostas pelo avanço tecnológico, que ocorre cada. vez 
com maior rapidez e de maneira mais especializada". Enquanto 1sso, 
pessoas morrem, devido a falta de consciência e iniciativa do poder 
público. 

É muito triste saber que dos 11 milhões de pacientes 
internados no Brasil, por ano,' cerca de 550 mil a 1.100 milhão são 
acometidos por enfermidade causada pela falta desse cuidado e que 
desses, muitos chegam à morte. . 

Contudo, mais triste ainda é saber que, com um s1mples 
ato, poderíamos evitar tamanha aberração. Um ato, q_ue. pa~a muitos 
não significa nada, mas para outros simplesmente a propn~ v1da. 

Caros colegas, não podemos lavar as maos em se 
tratando de vida, mas para preservá-las é indispensável! . . 

Para se ter uma idéia, mais da metade dos hosp1ta1s 
brasileiros, ou seja, cerca de 58%, aplica menos de 30% das medi.d~s 
de controle e de preservação, executando apenas 3% dos hosp1t~1s 
pelo menos 70% das ações preventivas. Segundo dados d? .orgao 
norte-americano que controla os índices de infecção nos hosp1ta1s dos 
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EUA, o percentual evitável de infecção, através de programas de 
controle e prevenção, gira em torno de 32% a 50%. 

Para melhorar essa situação, é preciso que uma política 
de controle permanente seja adotada nos hospitais brasileiros, 
visando a enquadrá-los nos padrões considerados aceitáveis 
internacionalmente. De acordo com especialistas do setor, entre as 
muitas medidas capazes de evitar as chamadas infecções 
oportunistas, destaca-se uma muito simples, que é a lavagem das 
mãos, antes do contato com algum paciente. 

É preciso repensar o papel do homem público, que deve 
cumprir a sua obrigação de legislar voltado para o momento atual. O 
avanço tecnológico ocorre em todas as áreas, nem por isso devemos 
deixar de adotar medidas imediatas para salvar as muitas vidas que 
dependem de nossa atuação. 

Concedo aparte ao Deputado Agostinho Silveira. 
O Deputado Agostinho Silveira (em aparte) - Deputado 

Ambrósio Pinto, não poderia deixar de me manifestar, tentando 
restabelecer a verdade, chamando a atenção dos nobres pares desta 
Casa para a importância do projeto de lei trazido a este parlamento 
por V. Exa. Coube-me o encargo de exarar o parecer quanto à 
constitucionalidade, à jurisdicidade e à legalidade da matéria. 
Debrucei-me sobre ela, havendo recebido um apelo do Sr. Secretário 
da Saúde, Gen. Carlos Patrício, para que admitisse, em meu parecer, 
a extensão da proposição de V. Exa. à rede particular, tamanha a 
importância dos benefícios que o projeto oferecia à sociedade no 
combate à infecção hospitalar. Infelizmente, naquela tarde, quando se 
reuniu a Comissão de Constituição e Justiça, por falta de tempo, não 
pude comparecer. Quando lá cheguei, havia-se esgotado o prazo. De 
repente, foram reabertos os trabalhos. Lamentavelmente, na minha 
ausência, o projeto foi redistribuído a outro colega e, 
inadvertidamente, foi feito outro parecer, que concluiu pela 
inconstitucionalidade. Entretanto, na minha modesta condição de 
homem do direito, em momento algum notei nenhum laivo de 
inconstitucionalidade na proposta de V. Exa. Muito pelo contrário, 
encontra embasamento na Constituição, enquadrando-se na 
necessidade daqueles que cJamam por saúde, com segurança, na 
rede hospitalar do Estado e na rede particular. Portanto, deixo 
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registrado o nosso apelo para que o Plenário reveja esse parecer, 
dando-lhe seqüência, a fim de transformá-lo em lei, em benefício dos 
que se utilizam -do serviço hospitalar público. Parabéns, Deputado! 
Conte com meu voto favorável à queda do parecer exarado. · . · -

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Deputado 
Ambrósio Pinto, parabenizo-o pelo projeto, que, sem sombra de 
dúvidas, é extraordinário e constitui-se em um grande avanço. ., 

Recordo que a febre amarela e a dengue já estão 
voltando, apesar de já terem sido absolutamente banidas do País, por 
falta de cuidados, atenção e esclarecimentos. O projeto de V. Exa. 
vem a calhar, pois, daqui a pouco, estará voltando a varíola, a doença 
das mãos sujas. Sendo assim, é dever do Estado adotar tal projeto, 
que é de primeiríssima linha. 

Parabenizo V. Exa. e afirmo-lhe que pode contar com meu 
voto favorável, neste Plenário. Muito obrigado. 

O Deputado Berié Guedes (em aparte) - Deputado 
Ambrósio Pinto, V. Exa. bem conhece o respeito que tenho por seu 
trabalho e dedicação com relação à saúde. Disse que fui o relator que 
inviabilizou seu projeto. Ao substituir o Deputado Agostinho da 
Silveira, que não pôde estar presente, assim como V. Exa., tomei a 
orientação da Consultoria da Casa, cuja competência todos 
conhecem, para emitir o parecer. Além disso, contei com a 
cooperação do Deputado Adelmo Carneiro Leão, ex-Secretário da 
Saúde, que emitiu sua opinião. Assim, fui convencido de que estava 
dando um parecer técnico e correto; todavia, como já disse a V. Exa., 
cabe ao Plenário, dada a relevância da causa e o fato de eu não estar 
bem inteirado do projeto, já que, no momento, apenas substituía um 
colega, fazer justiça e fazer reverter a situação. Assumo a 
responsabilidade do parecer, porque, sendo orientado para emiti-lo, 
estribei-me na orientação técnica da Casa e na palavra de um homem 
ligado à saúde como o Deputado Adelmo Carneiro Leão, a quem 
respeitamos muito. 

Quanto ao projeto de V. Exa. e à atuação do Deputado 
Agostinho Silveira, lamento não tê-lo atendido naquele momento. 
Entretanto, tenho a consciência tranqüila, embora tenha desgostado 
V. Exa. Espero que tenha oportunidade de, no Plenário, ver reverter a 
situação, pois o Plenário é soberano. 

J( 
~----------------------------------------------------~ 
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O Deputado Ambrósio Pinto - Agradeço o aparte. 

Acredito que, devido à sua desinformação relativa ao projeto, V. Exa. 
nã~ _tenha tido outra opção, no momento em que foi convocado para 
emrtrr seu parecer. Mas gostaria de chamar a atenção para o fato de a 
Consultoria da Casa ter emitido dois pareceres, o que está errado: é 
c?nstitucional ou não é. Peço, portar.t_o, aos meus colegas que me 
~JUd~m a derru~ar o pare_cer pela inconstitucionalidade, pois o projeto 
e murto bom, nao para mrm, mas para o povo de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1 a Fase 

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

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, da Proposta de 

Emenda à Constituição n° 39/2000, do Deputado Antônio Júlio, que 
adapta a Constituição do Estado de Minas Gerais ao texto da 
~onstitu_ição da República, em decorrência das modificações 
rntroduzrdas pela Emenda à Constituição n° 19, de 4/6/98, e dá outras 
providências. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta 
com as Emendas de n°s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, a 
proposta. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 

39/2000 
EMENDA N° 3 

Acrescente-se onde convier: 
Art ..... -Os servidores públicos, inclusive os em exercício 

de cargos em comissão de qualquer órgão das administrações 
pú_blica_s direta e indireta de quaisquer dos Poderes constituídos que, 
ate o dra 15/12/98, tenham cumprido os requisitos constitucionais para 
aposentadoria e pensão, poderão, a qualquer tempo, requerê-la no 
órgão onde exerciam o cargo, assegurando-lhes a aposentadoria e 
pensão no cargo, desde qu~, até 16/12/98, tenham cinco anos ou 
mais de exercício na função. 
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Sala das Reuniões, de junho de 2000. , 
José Henrique - Sebastião Navarro Vieira - Cabo Morais -

Alberto Bejani- l:lely Tarqüínio- Maria Olívia - Ermano Batista - Chico 
Rafael - lvair Nogueira - Mauro Lobo - lrani Barbosa - Eduardo 
Hermeto - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Olinto:,Godinho - Fábio 
Avelar- Mauri Torres- Luiz Tadeu Leite -Alencar da Silveira Júnior-
Antônio Genaro - Ivo José - · ryl~rcio Kangussu - Dinis Pinheiro - José 
Braga - Ambrósio Pinto - Geraldo Rezende - Jorge Eduardo de 
Oliveira - João Paulo - Bené Guedes =- Aílton Vilela - João Pinto 
Ribeiro - Paulo Piau - Antônio Andrade - Sebastião Costa·- Glycon 
Terra Pinto - Marcelo Gonçalves - João Leite - Edson Rezende -
Márcio Cunha - Luiz Menezes - Luiz Fernando Faria - Arlen Santiago -
Amilcar Martins - Elbe Brandão :- Dinis Pinheiro. 

Justificação: A presente emenda visa a adaptar a 
Constituição do Estado no art. 3° da Emenda à Constituição n° 20, de 
16/12/98, que dispõe: "Art. 3° - É assegurada a concessão de 
aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e 
aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos 
seus dependentes que, até a data de publicação desta emenda, 
tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios , 
com base nos critérios da legislação então vigente". 

Ora, até a entradà em vigor da Emenda à Constituição n° 
20, o tempo mínimo de exercício de cargo em comissão, para efeito 
de aposentadoria no cargo, para a maioria dos servidores, é de cinco 
anos. Portanto, completados simultaneamente, o tempo para a 
aposentadoria e o tempo mínimo de cinco anos de exercício no cargo, 
justo torna-se assegurar a esses servidores, a qualquer tempo, o 
direito à aposentadoria e à pensão no cargo. 

EMENDA N° 4 
Dê-se ao art. 105, acrescido ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado pelo art. 9° do 
projeto, a seguinte redação: 

Art. 9°- ............................................................... . 
"Art. 105 - Aos servidores detentores de função pública 

que se encontram há oito anos no exercício de suas funções 
prestando serviços à administração direta e indireta do Estado, 
contratados, por tempo determinado ou indeterminado, ficam 
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assegurados os direitos, vantagens e concessões previstos para os 
ocupantes de cargo efetivo no art. 31 desta Constituição. 
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Parágrafo único - Os detentores de função pública de que 
trata este artigo passam a integrar um quadro suplementar 
permanente de pessoal a ser criado no respectivo Poder ao qual se 
acham vinculados.". 

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2000. 
Antônio Carlos Andrada - Rêmolo Aloise - Carlos Pimenta 

- José Henrique - Sebastião Costa - Eduardo Hermeto - Sebastião 
Navarro Vieira - Ermano Batista - lvair Nogueira - Fábio Avelar- Paulo 
Piau - Ambrósio Pinto - Pastor George - Agostinho Silveira - Paulo 
Pettersen - Arlen Santiago - Márcio Kangussu - Dalmo Ribeiro Silva -
Nivaldo Andrade - Dilzon Melo - Álvaro Antônio - Amilcar Martins -
Aílton Vilela - Marco Régis - Elaine Matozinhos - Miguel Martini - Chico 
Rafael. 

Justificação: Esta emenda tem por objetivo regularizar de 
vez a situação duvidosa dos detentores de função pública da 
administração direta e indireta do Estado, a qual perdura há muito 
tempo. Na verdade, faz-se necessário corrigir uma grande injustiça 
praticada contra essa considerável parcela de servidores, aos quais 
até hoje vêm sendo negados os direitos básicos atribuídos aos 
servidores públicos civis pelo art. 31 da Constituição do Estado, como 
13° salário, férias-prêmio, adicionais por tempo de serviço e outros. 

Com efeito, a Constituição Estadual (art. 20, I) estabelece 
que a atividade administrativa é exercida, " em qualquer dos Poderes 
do Estado, nas autarquias e nas fundações públicas, por servidor 
público, ocupante de cargo público, em caráter efetivo ou em 
comissão, ou de função pública". Já o art. 37, IX, da Constituição 
Federal, e o art. 22 da Constituição do Estado estabelecem que "os 
casos de contratação por tempo determinado, para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público", serão 
definidos em lei. Portanto, como se vê, os detentores de função 
pública são, inegavelmente, verdadeiros agentes públicos, que 
exercem atividade administrativa em caráter permanente, como 
autênticos profissionais da administração pública. A alegada 
"precariedade" do contrato çje direito administrativo, suscitado pelo 
Governo Estadual para negar a esse tipo de contratado a condição de 
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servidor público, com vínculo empregatício com o Estado e um 
mínimo de direitos, chega a ser ridículo, senão revoltante. 
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A doutrina define função pública, genericamente, como " a 
atribuição ou o conjunto de atribuições que a administração confere a 
cada categoria profissional, ou comete individualmente a 
determinados servidores para a execução de serviços .eventuais". 

Pode, assim, haver função sem cargo, por. índole 
provisória, dada a transitoriedade do serviço a que visam atender. Ou 
seja, as funções públicas transitórias devem ser desempenhadas por 
servidores designados, admitidos ou contratados precariamente. Daí 
se pode concluir que contrato por tempo determinado é uma espécie 
de função pública. O contratado é designado para exercer função 
pública específica, não tem cargo, e sua atividade é transitória, 
temporária e eventual. E não poderia ser diferente, pois a Constituição 
Federal, obviamente seguida pela Estadual, estabelece três espécies 
de servidores (funcionário, empregado e designado para função 
pública). Caso contrário, estar-se-ia criando uma nova modalidade de 
regime. 

E mais: sabemos que, com raras exceções, todos os 
contratados para o exercício de função pública desempenham as 
mesmas atividades dos funcionários do quadro permanente. São 
colegas de repartição, dividem o mesmo ambiente de trabalho, têm a 
mesma responsabilidade, realizam as mesmas tarefas, cumprem a 
mesma jornada de trabalho. Não se justifica, desse modo, que tenham 
tratamento diferenciado e lhes sejam negados, como ocorre no 
Estado, os direitos básicos previstos na lei para os demais servidores 
públicos. 

Ora, a Constituição Federal (art. 7°, XXXIV) diz 
textualmente que haverá "igualdade de direito entre o trabalhador com 
vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso". Aí está o 
princípio maior: o permanente e o temporário terão direitos iguais. O 
servidor público contratado temporariamente, designado para o 
desempenho de função pública, terá, portanto, de ter os mesmos 
direitos concedidos ao servidor público permanente, pelo art. 31 da 
Constituição do Estado. · 

Essas as razões pelas quais submetemos esta emenda ao 
exame dos nobres pares nesta Casa, esperando contar com o 
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indispensável apoio de todos para a sua aprovação. 
EMENDA N° 5 

Acrescente-se ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado, onde convier, um artigo com a 
seguinte redação: 

"Art. . . . . - Aos servidores da administração direta, das 
autarquias e das fundações públicas de qualquer dos Poderes que, 
após implementado o tempo necessário à aposentadoria voluntária, 
fizerem opção por permanecer na atividade, fica assegurada a 
concessão de um abono adicional de 20% (vinte por cento) calculado 
sobre a respectiva remuneração, a ·contar do dia subseqüente ao 
período aquisitivo até a data para a aposentadoria compulsória. 

Parágrafo único - O abono de que trata este artigo não 
constitui base para cálculo de adicionais ou vantagem de nenhuma 
espécie nem se incorpora ao vencimento na inatividade.". 

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2000. 
Antônio Carlos Andrada - Rêmolo Aloise - Carlos Pimenta 

- José Henrique - Sebastião Costa - Eduardo Hermeto - Sebastião 
Navarro Vieira - Fábio Avelar - Paulo Piau - Ambrósio Pinto - Pastor 
George - Agostinho Silveira - Paulo Pettersen - Arlen Santiago -
Nivaldo Andrade - Dilzon Melo - Álvaro Antônio - Amilcar Martins -
Chico Rafael - Márcio Kangussu - lvair Nogueira - Dalmo Ribeiro Silva 
- Aílton Vilela - Elaine Matozinhos - Miguel Martini - Marco Régis. 

Justificação: A emenda proposta tem o mérito 
incontestável de promover inovação na administração do pessoal do 
serviço público estadual, com o aproveitamento de servidores 
experientes e altamente qualificados e redução significativa dos 
gastos. 

Com a instituição do abono-permanência, tem o servidor 
público a opção de permanecer na atividade, embora com tempo para 
se aposentar com proventos integrais, percebendo, em contrapartida, 
um simples adicional incidente sobre sua respectiva remuneração. 

Do ponto de vista da administração, o ganho maior reside 
no fato de implicar a medida numa economia de 80% nos gastos dos 
cofres públicos e, sob a ótica do servidor, em não se configurar a 
matéria como obrigação, mQs sim como opção, concedida àqueles 
com tempo necessário à aposentadoria, mas que têm interesse em 
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continuar na atividade. 
Pelo alto significado social e econom1co desta emenda, 

esperamos contar com o indispensável apoio dos nobres colegas 
nesta Casa para sua aprovação. ·. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 2 À PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO N° 39/2000 

O art. 1 05 da Emenda n° 2 à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 39/2000 passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 1 05 - O detentor de função pública e do Grupo de 
Execução da administração direta, de autarquia e de fundação 
pública, admitido por prazo:-indeterminado anteriormente a 5 de 
outubro de 1988, passa a integrar o quadro de pessoal permanente da 
administração estadual, em cargo correspondente à função pública de 
que seja detentor, sendo-lhe assegurada a contagem de tempo de 
serviço anterior à promulgação desta emenda, para todos os efeitos 
de direito.". 

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2000. 
José Henrique - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Bilac Pinto -

Paulo Pettersen - Olinto Godinho - Alberto Pinto Coelho - Marcelo 
Gonçalves - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Paulo Piau - Álvaro 
Antônio - Marco Régis - Doutor Viana - Agostinho Patrús - Sebastião 
Costa - Márcio Cunha - lvair Nogueira - Cabo Morais - Alencar da 
Silveira Júnior - Bené Guedes - Agostinho Silveira - Mauri Torres -
Eduardo Brandão - Ermano Batista - Ronaldo Canabrava. 

Justificação: A presente subemenda visa a incluir o nome 
"Grupo de Execução" na redação do art. 15 da Emenda no 2 à 
Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000, uma vez que a 
função pública da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
recebeu essa denominação. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foram apresentadas à proposta três emendas: uma do 
Deputado José Henrique e outros, que recebeu o n° 3, e duas do 
Deputado Antônio Carlos Andrada e outros, que receberam os nos 4 e 
5; e uma subemenda à Emenda n° 2, do Deputado José Henrique e 
outros, que recebeu o n° 1 . Nos termos do § 2° do art. 188 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha a proposta com as 
emendas e a subemenda à Comissão Especial para parecer. 
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Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 23/99, do Deputado Rogério Correia, que acrescenta 
inciso ao art. 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A 
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do 
vencido em 1° turno. Em discussão, a proposta. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 26/99, do Deputado Rogério Correia, que dá nova 
redação ao parágrafo único do art. 34 da Constituição do Estado. A 
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do 
vencido no 1° turno. Em discussão, a proposta. Não há oradores 
inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 

26/99 
Acrescente-se onde convier: 
"§ . .. . - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo às 

entidades associativas representativas de categorias de servidores 
públicos ou de militares do Estado, de âmbito estadual, desde que 
cumpridos os requisitos estabelecidos em lei.". 

Sargento Rodrigues - Eduardo Brandão - Bené Guedes -
Olinto Godinho - Antônio Andrade - Marcelo Gonçalves - Doutor Viana 
- ~dson Rezende- Glycon Terra Pinto- João Paulo- Wanderley Ávila 
- Alvaro Antônio - Mauro Lobo - Aílton Vilela - Luiz Menezes - João 
Leite - Amilcar Martins - Chico Rafael - Ambrósio Pinto - Eduardo 
Daladier- Cristiano Canêdo - Mauri Torres -Jorge Eduardo de Oliveira 
- Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro- lrani Barbosa. 

Justificação: A presente emenda visa a conceder ás 
associações representativas dos servidores públicos e de militares 
estaduais o mesmo direito assegurado aos sindicatos. 

Cumpre salientar que a medida em questão vem escorada 
na significativa representatividade que têm diversas associações de 
servidores estaduais, muitas das quais possuem, junto a sua 
categoria, respaldo superior ao do próprio sindicato. 

A situação se explica pelo fato de que até a edição da 
Constituição de 1988 os se~idores públicos, civis ou militares, eram 
impedidos de criar sindicatos representativos de suas respectivas 
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bases profissionais. Com isso, a tradição histórica de ,_ 
representação do servidor público mineiro reside não nos sindicatos, 
mas nas associações, algumas delas com mais de meio século de 
existência. É evidente, . porém, que a situação das associações e 
sindicatos é distinta, sendo muito fácil a criação de uma entidade 
associativa, ao passo que, até pelo princípio constitucional da 
unicidade sindical, os sindicatos encontram maiores limites para sua 
expansão quantitativa. . 

Nesse ponto, a emenda ora apresentada diferencie~ a 
garantia oferecida a sindicatos e associações, deixando àqueles 
norma de aplicação imediata e a estas regra dependente de 
regulamentação. É que através da edição de uma lei que estabeleça 
critérios relativos à liberação de servidor para o exercício de mandato 
em associação, poderíamos traçar diretrizes mais rigorosas para a 
licença do servidor, beneficiando apenas as associações que 
comprovassem efetiva representatividade. 

Também atenderemos os militares estaduais, que são 
impedidos de constituir sindicato pela Constituição. Para o militar, a 
associação é o único caminho, sendo fácil notar que a redação do art. 
34 da Constituição mineira não estaria fazendo justiça se não 
contemplasse as representações de militares, hoje uma das 
categorias mais mobilizadas dentro do serviço público estadual. 

Cremos, com esta emenda, estar contribuindo para o 
aperfeiçoamento da matéria contida na Proposta de Emenda à 
Constituição n° 26, atendendo, neste ponto, a numerosas 
reivindicações de entidades associativas, como as representativas das 
praças da PM, dos oficiais da PM, dos Fiscais de Tributos Estaduais, 
dos Delegados, dos Inspetores Escolare_s, dos Diretores de Escola, 
dentre tantas existentes no Estado. 

Contamos, pois, com a sensibilidade dos nobres pares 
para a aprovação da matéria nesta Casa, na certeza de sua 
relevância para a organização da administração pública estadual e 
para a organização de seus servidores. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foi apresentada à proposta uma emenda do Deputado 
Eduardo Brandão e outros, que recebeu o n° 1. Nos termos do § 2° do 
art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha a propost~ e 
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a emenda à Comissão Especial, para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 
754/99, do Deputado Luiz Tadeu Leite, que aprova acordo celebrado 
entre os Municípios de Juvenília e Montalvânia para modificação de 
limite territorial. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.093/2000, 
do Deputado João Paulo, que dispõe sobre a divulgação anual dos 
nomes das pessoas que se destacaram no descumprimento do 
Código de Defesa do Consumidor. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 545/99, da 
Comissão de Direitos Humanos, que determina o pagamento de 
indenizações a vítima de crime de tortura praticada por agente do 
Estado. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido no 1° turno. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.006/2000, 
do Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a divulgação da 
relação de obras contratadas pelos órgãos da administração pública 
direta e indireta do Estado e dá outras providências. As Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela 
aprovação do projeto na forma do vencido no 1 o turno. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria de me 

manifestar com relação ao fato de alguém chegar atrasado a uma 
reunião: ganha tempo quem chegou atrasado, e perde tempo quem 
chegou na hora. Essa cultura ruim está presente na nossa sociedade. 
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Nesta Casa está acontecendo o mesmo. Quem está presente em 
Plenário perde tempo, enquanto outros estão por aí ganhando tempo. 
Essa é uma relação absolutamente injusta. 

Quando votamos o projeto de resolução para aumentar os 
cargos da Mesa, de interesse "interna corporis" da Casa, de 5 para 7, 
apareceram 56 Deputados. Durante a eleição da Mesa, ontem, vieram 
72 Deputados. Quero, mais uma vez, dizer que já estamos entrando 
na quarta semana e estamos na expectativa de votar algum projeto de 
emenda constitucional, que exige "quorum" qualificado, e não 
conseguimos. Quero deixar aqui o meu protesto em relação a isso e 
pedir à Mesa que tome as providências cabíveis para que os 
Deputados estejam presentes quando a matéria é do seu interesse e 
para que as matérias de importância para o Estado possam ser 
votadas. Estamos nos aproximando do final do ano, há matérias 
importantes para serem votadas, e tudo está se acumulando. Vamos 
deixar tudo para a última semana, e será uma correria. Faço esse 
apelo como Deputado e como cidadão. Como disse outro dia, 
sabemos qual é a dinâmica da Casa, mas as pessoas que vêm à 
galeria, os estudantes do Estado de Minas Gerais não entendem 
exatamente essa dinâmica, portanto, acho que a Assembléia tem que 
zelar pelo seu nome. Estamo~ ajudando a denegrir ainda mais o nome 
político brasileiro com o comportamento que estamos tendo nesta 
Casa. Obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, quero 
ratificar as palavras do Deputado Paulo Piau. Estava em reunião da 
CPI da Rodoviária desde as 15h30min, e existem inúmeras reuniões 
ainda em andamento. Gostaria de sugerir a V. Exa., considerando a 
urgência da tramitação dessas propostas .de emenda à Constituição, 
que todas as reuniões fossem suspensas, para que os Deputados 
compareçam ao Plenário para votação, porque, conforme V. Exa. 
sabe, e foi constatado, as comissões ainda se encontram reunidas, 
impossibilitando a presença dos Deputados. Fica a sugestão para que 
se interrompam as reuniões de comissões e que os Deputados 
compareçam para as votações. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Deputado Dalmo Ribeiro Silva~ a 
Presidência fez constar, na soma dos votos, as presenças de todos os 
membros que estavam em reuniões de comissões, inclusive a 
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presença de V. Exa., que estava, efetivamente, em reunião da CPI 
da Rodoviária, mas não obtivemos o "quorum" necessário. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Márcio Kangussu, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento 
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo 
de 15 minutos. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, visitantes, dado o número de parlamentares inscritos pelo 
art. 70, vou reduzir ao máximo o meu tempo e espero que não 
ultrapasse os 3 minutos, até mesmo porque o Deputado Carlos 
Pimenta, ao usar a palavra, no Grande Expediente, já dissertou, de 
maneira competente, sobre um dos assuntos que quero tratar aqui. 

Fizemos uma reunião ontem, em Brasília, liderada pelo 
Presidente desta Casa, Deputado Anderson Adauto, com a 
companhia dos Deputados Gil Pereira e Carlos Pimenta. Fomos 
recebidos pelo Ministro Aloísio Nunes, pelo Ministro Pedro Parente e 
pela Secretária Nacional de Assistência Social, Ora. Wanda Engel. 
Fizemos coro com a bancada federc:i e conseguimos corrigir uma 
injustiça que seria praticada com os municípios pobres de Minas 
Gerais. 

Na versão inicial do Programa Alvorada, nenhum 
município mineiro iria ser atendido. Depois, apenas dois, em 2001. 
Graças ao compromisso e ao empenho dos parlamentares mineiros, 
conseguimos que 141 sejam atendidos no próximo ano. 

Conseguimos também que a Secretária Nacional de 
Assistência Social, Ora. Wanda Engel, venha aqui na próxima 
segunda-feira. Ela terá a oportunidade de nos explicar o programa e 
dis_sertar sobre ele para todos os municípios que serão beneficiados. 
Faço um apelo aos Srs. Deputados que têm municípios incluídos 
nesse programa para que convidem os Prefeitos ou seus 
representantes, a fim de que possamos dirimir nossas dúvidas, ter 
todos os esclarecimentos e fazer reivindicações para que, a partir de 
janeiro, o maior número de municípios seja atendido. O Plenário desta 
Assembléia terá a honra de receber a Secretária Nacional de 
Assistência Social, e os Deputados e representantes dos municípios 
poderão esclarecer suas d~vidas. Esse é mais um serviço que o 
parlamento mineiro, tão bem comandado pelo Deputado Anderson 
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O outro assunto sobre o qual queria falar, Sr. President~, 
Srs. Deputados, diz respeito ao apelo que o Deputado Paulo Piau f~z. 
Precisamos urgentemente votar a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 24. Além de proporcionar à UEMG e à UNIMONT!=S mais recursos, 
graças a uma emenda de minha autoria, vai permitir, principalmente à 
UNIMONTES a manutenção e a implantação de cursos de nível 
superior nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.. A nossa em~nda 
obriga essa instituição a aplicar 15% dos recursos recebidos para 
manutenção e implantação de cursos superiores numa área bastante 
carente. 

É necessário que façamos presença neste Plenário para 
votar essas matérias que são do mais alto interesse de Minas, 
notadamente das regiões do vale do Jequitinhonha, do vale do Mucuri 
e do Norte de Minas, as mais pobres de Minas Gerais. Não podemos 
fugir dessa responsabilidade. !=stamos chegando ao final deste ano, 
prestes a entrar no recesso ;tparlamentar, e ainda temos matérias 
importantes para votar. Faço um apelo, em meu nome pessoal e em 
nome do PPS, partido que se faz presente em quase todas as 
votações, em apreço ao nosso mandato e em respeito ao povo que 
nos elegeu: vamos tentar votar as matérias ainda nesta semana e, no 
mais tardar, na próxima. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandão) - Vem à 

Mesa requerimento do Deputado Ivo José, Líder do PT, solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento para, nos termos de seu § 1°, 
transferi-la ao Deputado Durval Ângelo. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sra. Deputada, a questão da segurança pública e da 
defesa social nos traz hoje a esta tribuna. Todos sabemos que em 
todas as pesquisas de opinião que são feitas em cidades grandes e 
de médio porte aparece sempre como principal problema que aflige o 
povo a questão da segurança. E hoje abordaremos três vértices desse 
problema: o primeiro é a questão carcerária, com a última rebelião da 
Penitenciária Nelson Hungria, de Nova Contagem; o segundo é a 
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questão da violência urbana mesclada com a violência política, 
como o caso que vimos estarrecidos do assassinato do soldado Mota, 
segurança do Prefeito Jésus Lima, de Betim, no último domingo à 
noite; o terceiro aspecto será uma reflexão sobre a CPI do 
Narcotráfico, desta Assembléia. 

Quanto à questão da rebelião em Nova Contagem, quero 
registrar que, na última rebelião, havida em 22 e 23 de outubro, 
fizemos uma afirmação ao final da rebelião de que o problema não 
estava resolvido, de que logo haveria outra rebelião. E dizia mais, que 
poderia ser mais dura do que a de outubro e com conseqüências 
piores para a sociedade. No dia 29 de novembro recebi carta em meu 
gabinete em que os internos da Penitenciária diziam o que já 
tínhamos anunciado: que os problemas não tinham sido resolvidos e 
que, depois da rebelião, sofreram por parte de alguns Guardas 
Penitenciários retaliação violenta e que, de novo, a diretoria, que teria 
de ser retirada do comando da Penitenciária, nada tinha feito para 
implementar as mudanças. E eles diziam que tinham feito uma greve 
de fome no dia 20 de novembro e que no início de dezembro fariam 
nova rebelião. A carta está assinada pelos internos da rebelião. Pois 
bem, estando na quinta, na sexta-feira e no sábado da semana 
passada em uma reunião nacional do PT, ficamos sabendo que no dia 
1 o de dezembro tinha eclodido essa rebelião anunciada. E essa 
rebelião durou até o dia 4, pela manhã, com 17 reféns-, entre eles um 
menor de 17 anos, uma monitora e um monitor da UTRAMIG, que 
estavam trabalhando dentro da Penitenciária. Era uma rebelião que 
tinha tudo, em virtude da própria intransigência da Penitenciária, para 
terminar em tragédia. E os internos da Nelson Hungria, desde o 
primeiro momento, solicitavam, em carta ou em comunicado à Rádio 
Itatiaia e a outros veículos de comunicação, a presença de dois 
Deputados desta casa, a nossa e a do Deputado João Leite, pela sua 
longa atuação na Comissão de Direitos Humanos e como Presidente 
da CPI Carcerária, de abril a setembro de 1997. 

Quando cheguei de São Paulo - estive lá no domingo -, 
fiquei surpreendido pelo nível de organização dos internos, pela 
clareza da proposta e, ao mesmo tempo, pela forma com que estavam 
fazendo suas reivindicações: A primeira era a exoneração do Maj. 
Marcelo Álvaro de Assis Toledo, bem como de outros diretores da 

<: 

" 

o 

493 

unidade. 
Desde o primeiro momento, tivemos uma atitude de 

diálogo da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Mas, ao mesmo 
tempo, houve uma atitude de certa intransigência em não trocar os 
diretores da penitenciária. Alguns dirigentes da Secretaria diziam que 
não haviam recebido nenhuma denúncia de tortura que envolvesse o 
Diretor da unidade. Quero lembrar que a CPI do Sistema Carcerário, 
em 1997, encaminhou várias para o Ministério Público e quase todas 
foram transformadas em denúncias e processos que. tramitam na 
justiça. Em 1998, uma entidade internacional de direito~ ~uman~s: a 
maior das Américas, a Human Rights ( .... ), v1s1tou vanos 
estabelecimentos penais em Minas Gerais e constatou em Nova 
Contagem a ausência de um projeto de investimento na recupe_ra?ão 
de presos e as arbitrariedades e a violência na questão dos d1re1tos 
humanos. É importante para quem disse que não conhecia nenhuma 
denúncia saber que essa entidade divulgou o seu relatório em 
português, em inglês, em francês e em espanhol para o mundo inteiro. 

Mas, em 1998, a Anistia Internacional, maior entidade de 
direitos humanos em nível mundial, também fez visitas a vários 
estabelecimentos penais de Minas Gerais e fez a mesma constatação 
em Nova Contagem. Sem contar que houve inúmeras denúncias de 
Nova Contagem em praticamente todas as reuniões que tivemos na 
Comissão de Direitos Humanos. A Pastoral Carcerária da 
Arquidiocese de Belo Horizonte também divulgou um relatório em que 
vários casos são citados. · 

Fiquei feliz porque, na última terça-feira, a Secretária 
Ângela Pace constatou que aconteciam torturas na penitenciária. 
Responsabilizou o Maj. Moraes por esses procedimentos. No e~~anto, 
a lei federal que trata sobre a tortura é muito clara: a responsabilidade 
é também do chefe imediato. Pude perceber que os presos em Nova 
Contagem estavam fazendo uma reivindicação que já havia sido feita 
pela CPI do Sistema Penitenciário, que não havia a~ingido _o_ seu 
intento. Várias entidades de direitos humanos já hav1am sollc1tado 
essa substituição. 

Havia um grande terror no payilhão em que se 
encontravam os policiais condenados e presos. E que, da forma como 
quebraram os cadeados do pavilhão de cima, com toda certeza, se;.,a 
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reb~lião houvesse acontecido nos pavilhões de baixo, poderia ter 
ha~1do uma grande tragédia com os internos policiais daquelas 
un1dades. Esses policiais que estavam presos- não deveriam estar ali 
mas sim em estabelecimento próprio. ' 

Aliás, quando lá estive naquele dia, conversando com os 
internos daquela unidade, vi os próprios policiais condenados entrar 
em greve de fome porque sabiam que naquele momento corriam risco 
de vida. Mas a sabedoria falou mais alto, e a pressão, também. Hoje 
podemos estar ~econstruindo, na Penitenciária Nélson Hungria, uma 
~ova metodologia de trabalho, com a exoneração do Maj. Marcelo 
Alvaro de Assis Toledo. 

Não temos a ilusão nem a ingenuidade de achar que a 
troca de uma pessoa vai modificar uma realidade maior mas 
acreditamos que o primeiro passo foi dado. Acreditamos ai~da no 
at_e~dimento a outras reivindicações dos presos, que são as mais 
b~~1cas e fundamentais, como o direito ao banho de sol, a que suas 
v1s1_tas não sejam molestadas e sejam respeitadas quando lá 
est1verem, o direito básico de serem tratados com dignidade - coisas 
que nem deveriam ser reivindicações dos internos. 

Esperamos que, a partir de agora, as autoridades que 
trata':l d? problema se conscientizem de sua gravidade e procurem 
soluciona-lo de forma definitiva. Há um clima favorável na 
penitenciária de Nova Contagem, por parte dos agentes e' dos 
Internos, para que esse trabalho seja feito. E poderemos ter uma 
realidade bem diferenciada da que lá encontramos. 

Concedo aparte ao Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento F;odrigues (em aparte) - Sr. 

Deputado, somos conhecedores da situação. No dia 13 de novembro 
estive com o Governador Itamar Franco, em audiência, cobrando-lhe 
providências já que ele sancionou projeto de minha autoria que cria 
loc~l_e~pecífico para o cumprimento de pena dos presos policiais e ex-
po~1c1a1s. Sabemos que, se aquela rebelião acontecesse na parte de 
ba1xo da Penitenciária Nelson Hungria, teríamos uma carnificina, o 
que não queremos, pois sabemos que os presos devem cumprir suas 
penas conforme determina a lei. Durante os trabalhos da CPI do 
Narcotráfico, um dos grande? empecilhos que encontramos, quando 
da apuração dos crimes foi a questão carcerária. O Estado precisa dar 
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atenção especial à questão. Hoje temos 40 mil mandados de 
prisão em aberto, sendo cerca de 15 mil de traficantes. A divisão de 
tóxicos se encontra lotada, os presos, amontoados, revezando-:se 
para dormir. E os policiais ficam sujeitos a uma rebelião, podendo ser 
tomados como reféns, como já aconteceu na Nelson Hungria, .onde 
um Soldado, um Sargento e 17 Agentes Penitenciários ficaram como 
reféns. 

Recebi, há poucos dias, carta dos 14 ex-policiais presos 
na Penitenciária Nélson Hungria, no Pavilhão 7, solicitando imediatas 
providências devido à gravidade da situação. Pedimos ao Governador 
Itamar Franco que tome medidas urgentes, não apenas para 
solucionar a questão do Pavilhão 7, mas o problema instaurado no 
sistema carcerário. Preso precisa trabalhar, não pode ficar ocioso. 

O Deputado Durval Ângelo (continuando)- Amanhã, como 
membro do Conselho da Comunidade da Vara de Execuções 
Criminais em Belo Horizonte, estarei, às 8 horas da manhã, visitando 
a divisão de tóxicos para, mais uma vez, constatar o óbvio: a 
superlotação, o desrespeito aos direitos humanos e a falta de vontade 
política do Governo para resolver o problema. Não resolveremos o 
problema da segurança e da defesa da sociedade se não avançarmos 
na questão do sistema carcerário. 

Também nos preocupa a questão de Betim. Todos 
acompanhamos, entristecidos, a violência política naquela cid~de,_que 
quase ceifou a vida do Prefeito Jésus Lima, há dois anos. Af1rme1, na 
última segunda-feira, que, quando assistimos a um fato daqueles, 
temos nojo da política, porque não podemos conceber que o debate 
das idéias seja levado às últim~s conseqüências, ao uso da violência. 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao anular o 
julgamento dos criminosos que tentaram matar Jésus Lima, _torno~-se 
conivente com a violência em Betim, pois o mandante do cnme amda 
está solto, naquele município, para continuar ameaçando cidadãos de 
bem. Todos assistimos à violência da última campanha eleitoral em 
Betim e tudo isso nos entristece, pois, independentemente de 
corre~te ideológica e de qualquer posicionamento político, não 
concordamos com essa situação. 

No último domingo, às 21 h40min, na entrada do 
condomínio onde mora o Prefeito Jésus Lima, aconteceu uma 
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emboscada, que ceifou a vida do Soldado Luís Carlos Cota do 
Batalhão de Missões Especiais. Evidentemente, isso é fruto' desse 
clima de violência, com que nenhum de nós pode concordar. "A priori", 
não podemos fazer um pré-julgamento e afirmar que a morte do 
Soldado está ligada à questão política do mesmo incidente ou à 
divergência dos grupos políticos em Betim, mas é estranho que tenha 
acontecido nesse momento. Se houver outra causa que leve à 
apuração desse crime, ficaremos felizes, porque isso criaria um clima 
de tranqüilidade para a política naquela cidade. 

Na segunda-feira, o Prefeito Jésus Lima afirmou em 
conversa com este Deputado, que teria recebido ameaças de ~orte 
de um Deputado Federal, o Deputado Vitório Mediolli, dono do jornal 
"O Tempo" e da Transportadora e Sada. O Deputado, por sua vez, 
entrou em contato comigo, por telefone, apresentando documento, 
para provar que a polêmica com o Jésus não teria acontecido como 
ele afirmara. As duas representações do Jésus no Ministério Público e 
na Delegacia Regional de Betim aconteceram em razão de um artigo 
por ele escrito, com o título: "Para Jésus Lima", em que havia o 
seguinte parágrafo: "A felicidade costuma deseducar as pessoas e 
levá-las a se esquecer de Deus, para cair no proveito de situações 
que, em breve, deixaremos fora do caixão". Que seja uma figura de 
linguagem, mas é muito forte e tem um tom ameaçador. 

Quero acreditar no Deputado Federal Vitório Mediolli, que 
falou conosco, apresentando-se como adepto da não-violência, 
cristão, e como alguém que construiu seu patrimônio com trabalho e 
que gostaria de fazer sua reconciliação com o Jésus, pelo qual não 
nutre nenhum ódio, mas a figura por ele usada foi muito forte. Lembro 
que, mesmo supondo que os fatos não tenham ocorrido em função 
desse artigo, ele pode estimular a violência, pois é um convite a ela. 

Deputado Federal Vitório Mediolli, quero deixar bem claro 
que não fizemos prejulgamento; simplesmente constatamos um temor 
do Prefeito Jésus e de seus familiares. Enquanto alguns jornais, como 
o "Estado de Minas", estão dando uma conotação política ao 
incidente, hoje fiquei surpreso com o jornal "O Tempo", que trouxe 
quatro ou cinco páginas insistindo em que o crime foi passional, 
envolvendo o Soldado, e, em· hipót\i:;se alguma, a figura do Jésus 
Lima. Na segunda-feira, fui· entrevistado por duas jornalistas desse 
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jornal, e dei minha versão sobre crime político, mas nenhuma linha 
do que disse este parlamentar saiu no jornal. 

O Deputado Durval Ângelo - "O Tempo" tem-se dest~cado 
como jornal aberto, imparcial, dentro de uma linha séria de jorna~smo, 
em que o debate político flui, mas quando se trata da questao de 
Betim, Sr. Deputado Vittório Medioli, há uma paixão muito grande, e~ 
que o contraditório não pode ser dito. O~tem, _ nov~mente,_ fu1 
entrevistado por jornalista desse jornal, e, hoJe, nao satu a m1nha 
opinião a esse respeito. A mão estendida para a paz é importante, 
mas, pelo menos, o jornal teria de fazer um debate plural. 

Quero registrar, nos poucos segundos que me restam, o 
repúdio da Bancada do PT à armação feita pelo Sr. Mauro Lopes 
contra o Deputado Marcelo Gonçalves e contra o Deputado Rogério 
Correia. É um absurdo que essa segurança pública esteja em mãos 
de Secretários despreparados para essa questão. 

o Deputado Carlos Pimenta (em ~parte) - Na verdade,_ 
gostaria de ter aparteado o Deputado Dur;'al ~ng~lo, porque tratarei 
de assunto relacionado ao dele, o qual e mwto Importante para a 
nossa bancada e para a Câmara. Como isso não foi possível, farei 
essa questão de ordem. Ouvi atentamente o pronunciamento do 
Deputado Durval Ângelo. Quando essas q~estões en_v_olvem fat?s 
violentos como esse de Betim - causa até noJO essa poltt1ca sem e1ra 
nem beira e sem o componente cristão -, fico muito preocupado. 
Espero que essa questão seja resolvida. Tenho o maior resp~it? pelo 
Prefeito Jésus, como também pelo Deputado Federal Med1olh, que 
merece de todos nós total credibilidade em seus atos. 

Estou fazendo a defesa de um Deputado Federal, como 
faço com relação ao Deputado Rogério Correia. Ele foi agredido ao 
extremo. A CPI é uma comissão muito perigosa. Como membro dessa 
Comissão, recebi várias ameaças, como a do seqüestro das minhas 
filhas Esse é um desabafo. Estou vendo o Senador José Alencar ser 
agredido. É pessoa da minha terra, que merece nosso total r~speito: 
o local ideal para fazer essa defesa é nesta Casa, po1s aqu1 
retumbam os posicionamentos políticos. Hipoteco ao Deputado 
Rogério Correia minha total e irrestrita solidariedade, como f~ço _ao 
Deputado Mediolli e ao Dep]..Jtado José Alencar. Espero que a JUStiça 
seja feita sem ameaças. Nós1: Deputados, estamos constanteme11te 
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expostos ao ridículo. Não estou acusando ninguém, mas estou 
fazendo a. defesa do Deputado Rogério Correia, pois o conheço e o 
respeito. E um pai de família exemplar e, na CPI do Narcotráfico, tem 
demonstrado muita capacidade, merecendo o meu apoio à sua 
posição. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Chico Rafael, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento 
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo 
de 30 minutos. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, colegas 
Deputados, público presente, imprensa, telespectadores, um dos 
motivos que nos trazem a esta tribuna e a eleição dos novos membros 
da Mesa da Assembléia, para o próximo biênio, ocorrida ontem e 
sobre a qual queremos fazer alguns comentários. Desde o início 
desses meus dois anos de mandato, ocupando uma cadeira nesta 
Casa, conduzido pelas mãos do povo de Pouso Alegre, do Sul de 
Minas, venho refletindo sobre o que se passa dentro desta 
Assembléia. Quando elegemos o Deputado Anderson Adauto e outros 
companheiros, que dirigiram esta Casa e agora estão entregando o 
seu mandato, ouvimos que pretendiam conduzir os trabalhos desta 
Casa dentro dos princípios de transparência, legalidade, moralidade e 
publicidade. 

Infelizmente, como fiz alguns questionamentos ao Colégio 
de Líderes a respeito de algumas questões internas da Casa, fui mal 
interpretado, retaliado por alguns colegas, pois entendiam que eu não 
tinha o direito de fazer isso ou aquilo; que não poderia posicionar-me 
daquela forma sobre determinados assuntos internos. 

Esperávamos do Presidente Anderson Adauto esse 
comportamento, ou seja, que mostrasse ao povo de Minas o que se 
passa dentro da Assembléia Legislativa. No entanto, não conseguiu 
fazer isso. Não conseguiu mostrar para o povo de Minas a verdadeira 
cara da Assembléia Legislativa. Esperávamos que o candidato eleito 
ontem, o Deputado Antônio Júlio, tivesse uma proposta nesse serttido, 
que se comprometesse com essa transparência, de que a Assembléia 
Legislativa, o povo de Minas e a nossa democracia tanto precisam, a 
fim de caminharmos na. direção do seu fortalecimento e 
amadurecimento. Conseqüentemente, com o reconhecimento do 
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nosso povo, teremos o fortalecimento deste parlamento. Isso não 
aconteceu nesses dois anos. O Presidente eleito, Deputado Antônio 
Júlio, também não trouxe essa proposta. 

Portanto, vamos continuar vivendo o que esta Casa viveu 
nos últimos dois anos, sob a Presidência do Deputado Anderson 
Adauto, e, pelo que tudo indica, não teremos as modificações 
necessárias, a fim de mostrar ao povo de Minas o que realmente 
acontece aqui. Em razão disso, ontem, o PSB decidiu não comparecer 
ao Plenário para participar da votação, por não entendê-la como 
legítima, por total ausência de propostas; por entender que, até agofa, 
não tivemos explicações plausíveis, não tivemos explicações para o 
povo de Minas sobre a antecipação das eleições para a Mesa da 
Assembléia por quase 60 dias. Essa história não está bem contada. 
Não sabemos quais os interesses que estão por trás desses acordos 
feitos nesta Casa. A princípio, a justificativa era o acordo dos três 
candidatos à Presidência, ou seja, os Deputados Antônio Júlio, Dilzon 
Melo e Alberto Pinto Coelho, que haviam feito um entendimento para 
antecipar as eleições. No entanto, a partir do momento em que o 
processo ficou em torno do Deputado Antônio Júlio, não havia mais tal 
necessidade. Daí, a razão por que o PSB não participou e se 
posicionou contra essa conduta, que foi enfiada goela abaixo dos 
Deputados. Entendíamos, naquela oportunidade, que a criação de 
cargos, da forma como ocorreu, para acomodação de ordem política, 
também não era o melhor caminho. 

Nós, como Deputados, e eu, particularmente pela 
obrigação que me impõe o povo de Pouso Alegre, pela 
responsabilidade que tenho sobre os meus ombros, vamos trabalhar 
para dar maior transparência ao que se passa na Assembléia. 
Queremos que o povo de Minas saiba o que ocorre dentro da 
Assembléia, mas absolutamente longe de querer ser nosso 
procedimento e do PSB a retaliação. Longe disso. Do contrário 
estaríamos participando das eleições, viríamos para a disputa. A 
nossa ausência ontem nessas eleições legitimam e dão sustentação à 
nossa conduta. 

A partir deste segundo biênio, em razão da total falta de 
compromisso, do descumprimento do Presidente Anderson Adauto 
relativamente à transparência que esta Casa precisa ter, vaf!10S 
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começar a fazer o nosso trabalho para corresponder à expectativa 
dos que nos colocaram aqui. O povo de Minas precisa saber o que se 
passa nesta Casa. Concedo aparte à Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)* - Deputado 
Chico Rafael, que muito nos orgulha como Líder da bancada, nada 
mais oportuno do que a nota oficial que passamos para a imprensa, 
na qual a Bancada do PSB diz que a antecipação das eleições é de 
total inconveniência política e de legalidade duvidosa. 

Não tivemos a oportunidade, Deputado Chico Rafael, 
companheiros do PSB e povo de Minas que hoje nos vê e nos ouve, 
sequer de ouvir o Deputado Antônio Júlio como candidato antes de o 
acordo ser feito. Tínhamos sido procurados e estávamos participando 
do processo com dois candidatos: os Deputados Alberto Pinto Coelho 
e Dilzon Melo. Mas o acordo foi tão célere, os interesses tão 
inexplicáveis, que o candidato só veio a falar com o PSB depois de 
tudo alinhavado. E ontem esta Casa quis dar um falso exemplo de 
democracia. Que democracia é essa de uma eleição antecipada? 
Sabemos que isso é um fato inusitado no Brasil e, quiçá, no planeta 
Terra. 

Vimos tanta rapidez para mudar o Regimento Interno a fim 
de se fazer uma eleição para acomodar interesses e acordos de que 
nós, do PSB, não participamos. Graças a Deus estivemos longe! 
Aquele processo que se disse democrático ontem, com as 
candidaturas avulsas e com a candidatura oficial, não teve nada de 
democrático. Foi um "tratoramento" que se quis fazer, de forma muito 
especial, no PSB, pois esta Casa, muito mais do que ter dado 
transparência a este Poder, incorreu em erros elementares como o 
painel que nunca funciona, como as mesas dos Deputados que nunca 
funcionam. Aprovaram projetos com menos de meia dezena de 
Deputados em Plenário, com a nossa TV Assembléia mostrando, é 
claro, somente a Mesa, porque as cadeiras vazias nunca chegam aos 
lares dos mineiros. 

Quero fazer o "mea culpa", Deputado Chico Rafael, porque 
tenho grande reduto eleitoral em Belo Horizonte e na Grande BH. Sou 
procurada com muita honra e com muito orgulho pelos meus eleitores 
e fiquei um tanto distante dÇI estrutura da Mesa. O que essa Mesa 
tem? Qual a estrutura de que dispõe em nível de cargos, de recursos 
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e de tantas outras coisas que fazem com que o "tratoramento'~ · 
ocorra como ocorreu? 

Acredito que já é disposição da bancada se debruçar 
sobre o Regimento Interno desta-Casa, para que não se vote aqui 
com meia dúzia de Deputados, para que não haja votação proclamada 
num verdadeiro acinte aos parlamentares desta Casa e ao povo 
mineiro, num processo antidemocrático e ditador, mas que seja 
novamente feita a eleição e dado o resultado direto. 

Acho que o PSB tem muito que colaborar com o povo 
mineiro no que se refere à transparência da Casa e da estrutura da 
Mesa. 

É isso, Deputado Chico Rafael, que gostaria de dizer a V. 
Exa. A própria imprensa, os órgãos de comunicação questionaram o 
porquê dessa rapidez. Por que foi tão célere? Por que foi tão a jato? 
Por que foi tão atropelado? Será que é medo de, mais uma vez, o 
acordo não ser cumprido aqui? Porque acordo aqui não é cumprido. 
Dizer que acordo nesta Casa é cumprido é faltar com a verdade. Deve 
ter sido um dos, entre outros, interesses que nós, do PSB, 
desconhecemos. Foi o medo do descumprimento do acordo, como é 
costume ocorrer nesta Casa. Muito obrigada, Deputado Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael- Agradeço o aparte de V. Exa., 
ilustre Deputada e companheira do PSB. Quero me unir a V. Exa. na 
sua indignação, contra os fatos que, lamentavelmente, vêm ocorrendo 
nesta Assembléia. Concedo aparte ao Deputado lrani Barbosa. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)* - Deputado Chico 
Rafael, ontem, fiz questão de, como candidato, participar de um 
processo que é espúrio desde o seu nascimento, quando V. Exa., 
como Líder do PSB, recusou-se a assinar o Acordo de Lideranças que 
antecipou a eleição, uma eleição que vem sendo fraudada desde que 
houve essa antecipação, antecipação essa recheada de traições, de 
acordos que não chamaria nem de nojentos, porque não têm 
classificação. 

Onde se juntam b PSDB e o PMDB com projeto em 
comum, com uma parceria de poder - podem ter certeza -, há mais 
sujeira por trás do que se pode imaginar. Ninguém se une pelo amor 
dessa forma, para defender o povo de Mina.s Gerais. 

Quero dizer a V. Exa. que participei diretamente des.se 
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protesto, apresentando a minha candidatura. Represento, dos 
votos válidos hoje, 13% desta Casa e, juntamente com a ausência do 
PSB e de alguns Deputados que não aceitaram votar nesse processo, 
representamos quase 25% de Deputados que não aceitam o que 
houve, um acordo espúrio, recheado de traições, feito debaixo dos 
panos, mas coroando o final de um mandato infeliz que veio tomar 
conta desta Casa e criar uma página-negra na história da Assembléia 
Legislativa, que já não é muito clara. 

Portanto, também estamos com V. Exa. nesse protesto. Já 
tomamos todas as medidas cabíveis para, no mínimo, tentar 
desmanchar essa grande "maracutaia" que foi feita para a eleição, 
uma eleição em que a cabine indevassável só não foi virada para as 
câmeras porque não se podia mais achacar as pessoas da forma que 
foram achacadas para votar, em que as trocas espúrias de cargos 
ocorreram em vista da obtenção de voto. Pior do que aqueles que, às 
vezes, compram votos lá fora em troca de cesta básica, gente aqui 
dentro se vendeu por cargos, por uma benesse a mais, por diferenças 
que jamais poderiam existir neste parlamento. 

O parlamento é uma casa de leis, uma casa de decência, 
uma casa de igualdade. O que se viu ontem foi exatamente a 
essência da podridão que assola hoje todo o País e que todos 
queremos condenar. Portanto, tem a minha solidariedade. Vamos 
tomar todas as medidas cabíveis para reparar esse erro e tirar essa 
mancha negra da história da Assembléia Legislativa, a qual já não é 
muito bonita. 

O Deputado Chico Rafael - Agradeço o aparte de V. Exa. 
Tenho a certeza de que, com o apoio de Deputados como V. Exa., 
que também se sente indignado, podemos mudar algo no Poder 
Legislativo, para que o povo de Minas possa acreditar um pouco mais 
em seus representantes. 

Concedo aparte ao ilustre Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Muito 

obrigado, Deputado Chico Rafael. 
Precisamos refletir um pouco sobre o que aconteceu. 

Perguntaria aos Deputados mais antigos desta Casa se já aconteceu, 
alguma vez, a antecipação da.s eleições, como foi feito. 

Não sei se algum Deputado mais antigo poderia nos 
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afirmar, já que as eleições são marcadas, de acordo com ·o .~ 
Regimento Interno, para a segunda quinzena de fevereiro, se essa 
antecipação das. eleições já aconteceu no Senado, na Câma_ra dos 
Deputados ou em alguma outra Assembléia Legislativa. E· uma 
pergunta que fazemos para que o telespectador taníbém possa 
questionar junto conosco, vamos pesquisar· na história do parlamento 
brasileiro se já houve algum fato dessa natureza. 

Quero chamar a atenção porque, a partir do momento em 
que havia um grupo unido, que conseguiria ganhar as eleições, 
fe.chado o grupo, sozinho teria a vitória nas eleições, e decidiu-se o 
processo por intermédio do projeto de resolução, cuja tramitação 
tentamos obstaculizar. Podem dizer que o projeto de resolução foi 
votado. Claro, foi decidido que haveria um projeto de resolução, por 
intermédio da maioria, que já existia no momento em que se fazia o 
acordo. Também existia maioria para votar e para, na apresentação 
do projeto de resolução, que fosse matéria aprovada, porque já existia 
maioria no momento em que se fazia o acordo. 

E a questão da minoria? Como ficam os partidos 
minoritários diante dos partidos hegemônicos? V. Exa. retirou o apoio 
do Colégio de Líderes no dia 28, e esse projeto, apesar da retirada do 
apoio, foi votado nos dias 29 e 30. Então, amanhã também 
poderemos marcar, de acordo com a conveniência do grupo 
majoritário, as eleições para novembro ou para final de dezembro, no 
Natal, ou para princípio de janeiro do ano seguinte, a não ser no início 
da legislatura, pois o Regimento é claro ao dizer que tem que ser no 
início da legislatura, ou seja, a partir da primeira quinzena de 
fevereiro. E esse Regimento foi votado, não por um projeto de 
resolução único, de mudança de um artigo ou de outro, não por 
intermédio de um estudo aprofundado, de discussões acaloradas, de 
um tempo demorado de discussão e de aprofundamento, mas para 
atender a um grupo hegemônico. Mudou-se a data porque, se 
esperássemos fevereiro, tudo que estava aqui agora poderia ser 
modificado. O que significa isso? Que foi conveniente de votar agora, 
e não depois, já que para o grupo hegemônico este é o momento 
propício, e não daqui a dois meses. Muda-se de acordo com a 
vontade hegemônica da maioria, e atropela-se a minoria. O que é o 
processo democrático senão o estabelecimento de leis para qu~ a 
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minoria possa ter oportunidades, para que os direitos da minoria 
sejam garantidos? E aí, senhores, essa minoria chamada PSB não 
concordou com a antecipação das eleições, como foi feito. Tanto não 
concordou que retirou sua assinatura, em tempo hábil, da votação 
desse projeto de resolução. 

A eleição da Mesa é um dos atos mais importantes que 
acontecem nesta Casa. E em relação a esse importante ato e para 
garantir a democracia nesta Casa, é necessário que as leis que 
fizemos sejam obedecidas. Hoje quem fala isso somos nós; amanhã 
poderão ser eles. Vejam bem: houve mudança no Regimento Interno 
somente para essa eleição. Não houve uma mudança para sempre, 
mas para essa eleição somente. Ora, fazemos leis somente para um 
momento ou as fazemos para ficar e dar substância àquilo que 
fizemos, dar continuidade àquilo que pensamos? Será que fazemos 
leis apenas para atender a momentos de interesse de um grupo 
hegemônico? 

Deputado Chico Rafael, sofremos profundamente ontem, 
porque estávamos com uma vontade enorme de votar. Sempre 
lutamos pelo voto e pela democracia. Mas da forma como foi feita a 
eleição? Anteciparam porque havia conveniência, tornou-se casuísmo. 
Não aceitamos estar aqui naquele momento, porque discordávamos 
da forma como tudo foi feito. 

Temos de refletir sobre nossas ações nesse sentido. Isso 
foi bom para a democracia? Façam essa pergunta. Foi bom? Se não 
foi não devemos repetir o que houve aqui. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Poderia 
também dizer todas essas palavras. Mas isso não será necessário, 
porque os oradores que me antecederam já expuseram todo o 
pensamento do PSB. 

Gostaria de deixar claro para V. Exas. que os cinco 
Deputados do PSB são de primeiro mandato. Quando colocamos o pé 
nesta Casa nos disseram que os acordos eram cumpridos, como foi 
dito pela companheira Elaine Matozinhos. Mas que acordo é esse? Vi 
muitos companheiros extremamente decepcionados com alguns 
acordos não cumpridos. A preocupação enquanto PSB é maior 
porque, com o "tratoramento" feito nessa eleição, começamos a 
enxergar as coisas com mais clareza. Primeiro, não se tem acordo 
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algum. Segundo, os interesses maiores não foram da sociedade. 
Enquanto partido, gostaríamos de ter a resposta,da atual 

Mesa e da futura sobre quem vai fiscalizar o Poder Legislativo. Nós, 
do PSB, vamos propor essa fiscalização. Acreditamos que devemos 
prestar contas a alguém, e esse alguém não é nada mais, nada menos 
que a sociedade. A proposta do PSB, quando se retirou do processo, 
não era - gostaria de deixar isso bem claro e vou repetir - por uma 
briga na Mesa, mas por uma luta em favor da transparênci?, partindo 
do princípio da democracia. Entendemos que esses são os princípios 
básicos que devem nortear esta Casa. 

Infelizmente, vimos um processo aqui acontecer, como 
disse o Deputado Edson Rezende. Para a eleição, mudou-se o 
Regimento Interno. Conhecemos técnicos desta Casa que estão aqui 
há 40 anos lidando com esse Regimento. E quando falam que 
mudarão o Regimento, os cabelos deles arrepiam, porque sabem o 
quanto é ruim alterá-lo. Mas alteraram, infelizmente, apenas para a 
votação da Mesa. 

E, nobre companheiro Chico Rafael, é preocupante, mas 
tenho certeza de que, apesar de sermos uma bancada de apenas 
cinco Deputados, temos consciência do nosso dever, daquilo que 
queremos nesta Casa. Fui muito claro com os colegas da bancada: 
não tenho interesse algum em participar da Mesa, mesmo porque, 
como foi dito por um parlamentar, sou apenas um Soldado raso. 
Realmente, sou mesmo. Estamos aqui para aprender, mas para 
aprender na legalidade, na transparência, na moralidade, na 
fiscalização, que é o que o PSB está buscando. Estaremos cerrando 
fileiras junto com V. Exa., Líder da bancada, porque entendemos que 
essa é a melhor proposta. Na eleição da pJóxima Mesa, espero que os 
Deputados desta Casa passem a apresentar um projeto que atenda 
não aos interesses pessoais dos parlamentares, mas, em primeiro 
lugar, aos interesses da sociedade. 

Estamos ocupando a tribuna hoje para dizer que o PSB 
não esteve no Plenário para participar da eleição porque acreditava 
que ela já estava pronta. O que iríamos votar, então? Fiquei 
extremamente decepcionado com alguns Deputados desta Casa que 
falaram que não iriam fazer isso e fizeram. Endossamos as palavras 
de V. Exa., nobre Deputado. Muito obrigado. 
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O Deputado Chico Rafael - Deputado Sargento 

Rodrigues, agradeço o aparte de V. Exa. Queremos registrar que 
vivemos um momento muito conturbado na sociedade brasileira e no 
mundo, como um todo. É necessário que a população acredite nos 
homens públicos. Estamos, a cada dia, perdendo nosso respeito junto 
à população, e isso não pode continuar. Lamentavelmente, esse 
desprestígio aumenta na medida em que o Poder não é transparente, 
que as coisas acontecem sem o povo saber. O PSB não irá concordar 
com essa situação que a Assembléia Legislativa tem vivido. O povo 
de Minas precisa saber que,· dentro desta Casa, estão acontecendo 
coisas nebulosas que precisam ser esclarecidas. Esperamos contar 
com o apoio dos Deputados que, quando sobem num palanque, falam 
em moralidade, falam em transparência, falam em legalidade, falam 
no bem comum. Quero que todos os senhores façam essa reflexão, 
sob pena de não conseguirmos resgatar nossa imagem perante o 
povo. Se os políticos não fizerem a mudança que o povo precisa, 
certamente o povo fará as mudanças pelas suas próprias mãos. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
Prorrogação da Reunião 

O Sr. Presidente- A Presidência, nos termos do art. 21 do 
Regimento Interno, prorroga a reunião até as 19 horas. 

Vem à Mesa requerimento do do Deputado Paulo 
Pettersen, Líder do PMDB, em que solicita a palavra pelo art. 70 do 
Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao 
orador o prazo de 30 minutos. 

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, tendo em vista essa onda de denúncias que, infelizmente, 
atingiu e continua atingindo a pessoa de ilustre mineiro Senador da 
República, cabe-nos trazer a esta Casa e à sociedade do nosso 
Estado um esclarecimento em prol da moral, do caráter e da ética, 
que fazem parte da conduta natural do grande Senador do nosso 
Estado. 

O atual cenário político brasileiro reveste-se das 
características típicas de uma democracia jovem. Sucedem-se os 
entreveres, as discussões, as dúvidas, o questionamento enfatizado 
por uma mídia atuante e dinâmica. Tudo isso é altamente positivo, na 
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medida em que fortalece o regime democrático e incrementa a. 
participação popular. 

Entretanto, quando a discussão sadia e construtiva cede 
lugar às calúnias e injustiças, devemos acender a luz vermelha: Não 
se pode admitir que cidadãos honrados, que fizeram por merecer a 
admiração e o respeito do povo brasileiro, sejam alvo de insinuações , 
maldosas e acusações infundadas. 

Concedo aparte ao Deputado Agostinho Patrús. 
O Deputado Agostinhos Patrús (em aparte)* - Quero 

cumprimentar o Deputado Paulo Pettersen pela iniciativa do 
pronunciamento. Essa onda de "denuncismo", Deputado Paulo 
Pettersen, deve, sim, acender a luz vermelha. Atacar a honra do 
homem público muitas vezes é muito fácil, mas é preciso ter 
responsabilidade quando se levantam denúncias - e até mesmo 
suspeitas - sobre aqueles que exercem cargo público. 

Quero também me posicionar ao lado de V. Exa. em 
defesa do nome e da honra do Senador José Alencar. Ao mesmo 
tempo, gostaria de aproveitar para me posicionar em defesa do 
Deputado Federal Vittorio Medioli, que teve o seu nome citado, agora 
à tarde, como suspeito de alguns atos. Querem fazer, ainda, com que 
o atentado que sofreu aquele Soldado seja ligado aos fatos 
acontecidos em eleições em Betim e até mesmo a artigos de jornais 
ou cartas enviadas pelo Deputado ao Prefeito Jésus Lima. 

Peço ao Deputado Durval Ângelo que reflita um pouco 
mais. S. Exa. já foi vítima, algumas vezes, de suspeitas infundadas e 
de levantamentos falsos que tanto o magoaram - e com absoluta 
razão. Espero que o Deputado e também aqueles que acusam o 
Senador José Alencar reflitam. E também aqueles que possam 
levantar sequer uma suspeita sobre o Deputado Vittorio Medioli, um 
homem correto, sério, um grande empresário de Minas, um grande 
Deputado Federal, com o qual tenho a honra de representar algumas 
cidades no nosso Estado. 

Portanto, peço ao Deputado Paulo Pettersen a 
oportunidade de registrar no seu brilhante pronunciamento a minha 
indignação contra o "denuncismo" fácil daqueles que falam os nomes 
de homens públicos com a maior facilidade, daqueles que lançam na 
imprensa, como no caso do Senador José Alencar, denúncias e füé 
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mesmo suspeitas infundadas. 

É preciso que tenhamos responsabilidade ao levantar 
alguma bandeira. O grande trunfo do homem público é o nome que 
ele carrega, é o seu comportamento, é a sua vida. Portanto, Deputado 
Paulo Pettersen, quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, 
porque temos que, realmente, acender a luz vermelha. Vamos todos 
pensar mais de uma vez antes de sequer citar o nome de alguém que 
dignamente vem representando Minas, seja no Congresso Nacional, 
seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Mas que o 
façamos com responsabilidade, não levantando falso testemunho. 

Quem quisesse matar o Prefeito Jésus Lima não erraria de 
carro, não iria matá-lo a 20 dias de deixar o cargo. Poderia fazê-lo no 
mês de janeiro, quando estivesse inteiramente desprotegido, fora dos 
carros blindados e sem a segurança que o acompanha a todo 
momento. Não preciso de segurança, o Senador José de Alencar 
também não. Quem precisa de segurança, quando estiver sem ela, 
certamente correrá risco. Mas qual seria aquele que erraria de carro, 
de pessoa e não esperaria alguns dias para o encerramento do 
mandato do Prefeito, correndo uma série de riscos? Na minha opinião, 
não se trata de crime político, e não houve erro de pessoa. A justiça 
tem que apurar os fatos, mas, antes que o faça, não vamos levantar 
suspeitas, manchando o nome daqueles que tão bem representam 
Minas. 

O Deputado Paulo Pettersen - Agradeço a intervenção 
oportuna do Deputado Agostinho Patrús. 

É o que vem de acontecer com o nosso caro companheiro 
de partido, Líder inconteste em nossa vida pública, que é o Senador 
José Alencar Gomes da Silva. 

Se há unanimidade entre vozes discordantes; se existe 
consenso entre opiniões divergentes; se existe alinhamento de 
pareceres nos quais prevalece a contradição, isso acontece quando 
se fala do Senador José Alencar. 

Realmente, representa a síntese perfeita do empresário 
vitorioso e nacionalista e do homem público honesto e patriota. À 
frente de suas organizações empresariais, construiu essa obra 
monumental que é o Grupo COTEMINAS. Foi resultado de seu 
esforço, de sua visão, de sua preocupação em gerar empregos e 
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arrecadar tributos. Hoje, o ·.Grupo é smommo de. eficiência; de 
produtividade e de contribuição efetiva ao desenvolvimento de ~i~as 
e do Brasil. E isso, é preciso observar, sem recorrer a. subs1d1os 
oficiais, sem depender de benesses do Governo, sem sacrificar o 
contribuinte e sem levar para fora do Brasil as nossas rique~as. Esse 
último aspecto, aliás, impõe-se em panorama no qual determinados 
setores da elite empresarial brasileira transferem para paraísos fiscais 
muitos de seus bens e investimentos. 

Como político, José Alencar é a voz da experiência,. do 
comedimento, da ponderação, da defesa intransigente dos interesses 
maiores do Brasil. Sempre que aparece é para reafirmar posição 
coerente com os ideais democráticos e com a preocupação de fazer 
deste um Brasil de todos os brasileiros, justo, próspero e respeitado. 

Concedo aparte ao Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Nobre colega 

Paulo Pettersen, ratificamos seu pronunciamento na defesa do 
Senador José Alencar, nacionalista convicto, homem que defende os 
interesses da Pátria. No último episódio da anunciada venda da 
CEMIG, teve uma posição firme. Sua postura transparente foi 
imediatamente comprovada quando solicitou uma CPI sobre o caso, e, 
com essa certeza, toda a Bancada do PT assinou um manifesto. Só 
estranho que, durante a discússão do nome do Senador José Alencar, 
o Deputado Agostinho Patrús tenha colocado a discussão do 
Deputado Vittorio Medioli, tentando estabelecer um paralelo entre a 
reportagem da revista e meu discurso na Assembléia. Talvez não 
tenha ouvido; se o fez, ficou, de alguma forma, fechado às palavras 
que proferi. Não fiz acusação. Minha acusação foi a de ter ·sido 
censurado no jornal "O Tempo", ontem e hoje: meu depoimento, 
tomado por jornalista, não foi publicado. 
, Elogiei o Deputado Federal Vittorio Medioli, que, além de 
ter conversado conosco por telefone, claramente, encaminhou-nos 
uma carta colocando sua visão sobre o incidente de Betim. Disse, 

' ainda, que consideraria muito bom que sua visão estivesse correta, 
porque isso nos ajudaria a resgatar a credibilidade no político e na 
política. 

O Deputado não entendeu minha posição e quis fazer um 
prejulgamento. Queremos apenas a apuração da verdade. E hqje, 
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Deputado Agostinho Patrús, a pedido do próprio Deputado Federal 
Vittorio Medioli, que quer vir a esta Casa esclarecer o episódio, fiz 
aprovar um requerimento na Comissa~' de Direitos Humanos, para 
que, na próxima semana, ele, o Prefeito Jésus e outros convidados 
aqui estejam. Não posso buscar a verdade de outra forma e com 
maior transparência, e V. Exa. não pode concluir que estou fazendo 
prejulgamento. O prejulgamento foi de V. Exa., e não nosso. 

Concordamos com as palavras do Líder e Deputado Paulo 
Pettersen a respeito do Senador José Alencar. 

O Deputado Agostinho Patrús (em aparte) - Talvez, 
realmente, não tenha entendido o posicionamento de V. Exa., mas, 
uma vez que o coloca dessa forma, fico feliz. Como V. Exa. citava 
uma carta do Deputado Federal ao Prefeito, com palavras fortes, 
confundi-me, mas fico feliz de saber que V. Exa. está dizendo que 
nada existe entre Vittorio Medioli e esse episódio. Agradeço a 
gentileza de V. Exa., Deputado Paulo Pettersen. 

O Deputado Paulo Pettersen - Foi um prazer, Deputado 
Agostinho Patrús. 

Por todos esses motivos, chocou-nos profundamente - e, 
quando dizemos isso, não nos referimos à nossa pessoa, mas a todos 
os mineiros e brasileiros decentes - a matéria publicada na revista 
"Veja", edição de 22/11/2000 o título: "O Caixa Dois de Volta à Luz". A 
reportagem em questão abordava as contas paralelas da campanha 
eleitoral que conduziu ao segundo mandato o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. O assunto, realmente, é sério e deve ser apurado, 
até porque nem mesmo o Presidente da República está acima da lei, 
embora, algumas vezes, pretenda fazê-lo. 

Mas, lamentavelmente, na reportagem, há um tópico 
intitulado: "Barriga Cheia", que nos permitimos transcrever: "Um dos 
contribuintes que aparecem na contabilidade clandestina é a 
COTEMINAS, indústria têxtil do Senador José Alencar, do PMDB de 
Minas Gerais. A empresa, que doou 415 mil camisetas à campanha 
de Fernando Henrique Cardoso e vendeu outros R$3.000.000,00 ao 
PSDB, reclama que, até hoje, a dívida não foi paga. Talvez, esteja 
reclamando de barriga cheia. Dois meses depois das eleições, a 
FUNCEF, o bilionário Fundo. de Pensão dos Funcionários da Caixa 
Econômica Federal, injetou R$23.600.000,00 na empresa do Senador, 
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brindando-a com seus milhões, em um momento em :que poucos , 
no mercado se aventuràvé!m em negócios com papéis da 
COTEMINAS. Depois de se valorizarem 3.500%, entre 1994 e 1997, 
suas ações despencaram em 1998, voltando ao valor de quatro anos 
antes. O apetite dos investidores pelos papéis da empresa também 
diminuiu, no mesmo período, na FUNCEF, porém ·a vontade de 
despejar dinheiro na COTEMINAS era tanta, que o fundo pagou quase 
três vezes mais pelas ações. 

Na data da compra,·17/12/88, uma ação valia R$0,16. O 
Fundo comprou cada uma, no mesmo dia, por:R$0,41. Ao pagar mais 
do que a cotação de mercado, despejou R$14.400.000,00 além do 
que deveria. Na época, o Presidente da FUNCEF era o Sr. José 
Fernando de Almeida, apadrinhado do ex-Secretário-Geral da 
Presidência da República, Eduardo Jorge Caldas . Pereira, que 
integrou o comando da campanha de Fernando Henrique Cardoso. 

Admira a todos que uma publicação, como a da "Veja", 
cuja circulação e influência junto ao público brasileiro assume caráter 
de liderança, tenha sido tão pouco cuidadosa ao veicular essa 
matéria. Afinal, divulgar falsidades sobre uma empresa e sobre um 
empresário, que é um homem público acima de qualquer suspeita, 
não é admissível. É evidente que "quem não deve não teme". 

O Grupo COTErviiNAS apressou-se, em 20/11/2000, em 
endereçar uma correspondência ao jornalista Thomaz Souto Corrêa, 
Vice-Presidente e Diretor Editorial da Editora Abril, desmentindo, item 
por item, o noticiário publicado. O Grupo COTEMINAS lamenta não ter 
sido procurado pela revista antes da publicação da matéria; assim, 
teria evitado danos enormes à empresa e ao empresário. 
Efetivamente, uma simples verificação do fato teria evitado os erros 
cometidos, como a seguir se verá. 

A reportagem afirma que a FUNCEF comprou as ações de 
emissão da COTEMINAS em 17/12/88. A verdade é que a FUNCEF, 
bem como vários investidores nacionais e estrangeiros, entre eles 
grandes administradores de recursos dos Estados Unidos e da 
Europa, subscreveram ações da COTEMINAS em 8/12/97. Em outras 
palavras, a subscrição ocorreu um ano antes do que afirma a 
reportagem, ou seja, dez meses antes das eleições de 1998. O 
lançamento total de ações somou R$107.300.000,00, e a FUNC~F 
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subscreveu 19,40% do lançamento. Os anúncios de início de 
emissão e de distribuição pública de ações, publicados no jornal 
"Gazeta Mercantil" em 4/12/97 e em 7/12/97, estão disponíveis para 
quem os queira examinar. A operação de emissão e de distribuição 
pública de ações foi registrada, na forma da lei, na Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM -, com o número SEP/GER/REM/97/021, 
em 3/12/97, e SEP/GERP/RDR-97/010, em 12/11/97. 

Detalhando ainda mais a operação, lembraremos que os 
fundos de pensão da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e 
da PETROBRÁS subscreveram ações da COTEMINAS, por meio de 
lançamento público, liderado pelo Ban.co Garantia, com a participação 
de um "pool" de Bancos, entre os quats estavam o próprio Banco do 
Brasil, o Bradesco, o ltaú, o BBA, o Reai e o Santander, entre outros. 
Desnecessário dizer que o preço da àção foi o mesmo para todos os 
subscritores. 

A matéria da "Veja" afirma que a FUNCEF pagou R$0,41 
por ação, quando, na data da compra, no dia 17/12/98, uma ação valia 
R$0, 16. Ao pagar mais que a cotação do mercado, teria injetado 
R$14.400.000,00 além do que deveria, o que é uma grande 
inverdade. De fato, a FUNCEF subscreveu e integralizou as ações ao 
mesmo preço de todos os demais investidores: R$0,37 por ação, e 
não R$0,41. Quem quiser verificar isso, basta examinar os avisos de 
início e de encerramento de distribuição e do registro na CVM. 

Por outro lado, a reportagem afirma, erroneamente, que o 
preço de mercado da ação na data da subscrição era de apenas 
R$0, 16. A verdade é que o preço de mercado, na época da 
subscrição, era de R$0,39, conforme o boletim de negociação de 
ações na BOVESPA, acima, portanto, do preço de subscrição e 2,4 
vezes superior ao preço informado pela revista. 

A FUNCEF subscreveu um total de 56.250.000 ações, ao 
preço de R$0,37 por ação, perfazendo R$20.812.500,00. A cifra 
mencionada por "Veja", de R$23,600.000,00, não corresponde à 
realidade. 

As ações da COTEMINAS não se valorizaram 3.500%, em 
1997, como afirma a matéria da revista. Em que pese ao excelente 
desempenho e seriedade d~ empresa, a valorização no período foi 
exatamente de 58,14%. Isso quer dizer que evoluíram de R$246,61 
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por ·lote de mil ações, preço médio de julho de 1994, . para 
R$390,00 por lote de mil ações, na data da subscrição. Tudo isso· 
consta nos boletins de negociação das ações na BOVESPA, 
disponíveis para quem se interessar. 

Com referência às camisetas doadas ou vendidas ao 
comitê de campanha Fernando Henrique Cardoso, as inverdades 
publicadas não são menores. A COTEMINAS celebrou com o PSDB, 
com o Comitê Financeiro Nacional Campanha Fernando Henrique -
Presidente, um contrato de venda e compra de camisetas, destinadas 
à divulgação do nome do então candidato à reeleição à Presidência, 
em data de 14/8/98 e 1°/9/98. ... 

Pelo contrato, a C01EMINAS obrigou-se ao fornecimento 
de 2.099.376 camisetas, ao preço de R$1 ,42 por unidade, perfazendo 
um montante de R$2.981.113, 92. As camisetas foram fabricadas e 
entregues no prazo contratado aos correligionários do PSDB, 
designados pelo comitê nacional em todo o País. 

Outrossim, no mesmo período, foram emitidas outras 
notas fiscais, no valor de R$589.515,84, correspondentes a 415.152 
camisetas, doadas pela COTEMINAS ao Comitê. Foram, portanto, 
duas operações distintas, legais e comprovadas: uma de compra e 
venda, e outra de doação, na forma da lei. 

Ocorre que o débito do Comitê para com a COTEMINAS, 
no valor já referido de R$2. 981.113,92 deveria ter sido saldado em 
três parcelas, vencíveis entre 6 e 15/12/98. Até a presente data, o 
pagamento não foi feito, razão por que a COTEMINAS, com todo o 
direito, exige que lhe seja pago o que lhe devem. Não chamaríamos a 
essa ação de cobrança "choro de barriga cheia". Muito ao contrário, 
revela desídia por parte dos coordenadores da campanha 
presidencial, contra a qual a COTEMINAS se rebela e protesta até 
qué resolvam cumprir o contrato. 

A verdade é que "Veja" prestou um desserviço a seus 
leitores, ao investir contra a COTEMINAS e contra o Senador José 
Alencar. Trata-se de empresa que acredita no Brasil e investe 
continuamente na ampliação de sua produção. Desde 1997, 
aumentou sua capacidade de produção 3,09 vezes, ou seja, Um 
incremento anual de 45, 7%. Seu faturamento aumentou 46% ao ano, 
enquanto suas exportações aumentaram 19,6 vezes no mesmo 
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período. Sua previsão para exportação no ano 2000 é de US$110 
milhões. Hoje gera 16 mil empregos diretos no Nordeste, Sudeste e 
Sul do Brasil. Isso em época conturbada pelas crises externas e pelas 
políticas macroeconômicas equivocadas em que insiste o Governo 
Federal. 

Sr. Presidente, solicito-lhe mais um pouco de tolerância, 
devido às incursões de dois excelentes companheiros desta Casa que 
se aproveitaram deste pronunciamento para outros esclarecimentos 
que não dizem respeito ao que estou realmente fazendo. 

É gratificante verificar que as reações contrárias à matéria 
publicada por "Veja" não demoraram. Ainda no corrente mês, o 
Senado Federal formalizou manifestação de solidariedade ao Senador 
José Alencar, protestando contra os at3ques por ele sofridos. Vamos 
citar apenas um pequeno trecho desse manifesto, assinado pela 
totalidade dos Senadores presentes à reunião: 

'Trata-se de aleivosias a respeito de um cidadão que tem 
pautado sua conduta pela seriedade na direção de seus negócios 
privados e pela ética na sua vida pública, que, embora iniciada 
recentemente, só honra e dignifica o nosso Senado Federal". 

Ao mesmo tempo, o Senador José Alencar, do alto de sua 
inabalável integridade, tomou a iniciativa, no Senado, de propor a 
criação de CPI para apurar a veracidade das denúncias publicadas 
por "Veja". 

De nossa parte, não temos dúvida de que a CPI concluirá 
pela inverdade da publicação. Só lamentamos que um veículo da 
mídia, tão prestigioso como "Veja", tenha se deixado levar por 
maquinações de terceiros, com o objetivo único de minar o brilhante 
futwo político que espera o nosso Senador. 

Com efeito, José Alencar Gomes da Silva representa uma 
liderança inconteste no cenário político de Minas e do Brasil. Sua 
inatacável honradez, suas posições nacionalistas, sua sabedoria e 
sua moral fazem dele um candidato natural às posições maiores. Os 
que compartilharam de suas posições entendem que ele não só é um 
candidato em potencial a Governador de nosso Estado como também 
um grande nome para ocupar a Presidência da República. 

Se Minas, hoje, e?tá sendo ouvida, é graças à voz de José 
Alencar. É ele aquele democrata - do naipe de Juscelino Kubitschek 
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Temos, hoje, no Palácio da Liberdade, um homem público 
e honesto. Sério, persistente em suas convicções, que é o 
Governador Itamar Franco. Sua experiência política, no entanto, não 
supre aquela eficiência empreendedora de que tanto precisamos. 
Precisamos de um grande gerente e um administrador a par de 
grande homem público. Esse homem é José Alencar. 

· Perdoem-nos se ocupamos esta tribuna por tempo 
prolongado para fazer a defesa do nosso Senador. Não poderíamos 
deixar de fazê-la e estamos certos de que toda esta Casa, 
independentemente de. filiação partidária e filosofia política dos 
colegas parlamentares, endossará nossas palavras. 

Para aqueles que se dispuserem a examinar em detalhe 
as provas que desmentem as acusações contra o Senador José 
Alencar, está disponível vasta documentação, a que nos permitimos 
referir. Além da matéria de "Veja", temos cópia da resposta da 
COTEMINAS à revista; temos cópia do anúncio de emissão e 
distribuição pública de ações da empresa, que está sendo 
questionado; temos cópia dos contratos de fornecimento e doações de 
camisetas, bem como das cobranças feitas pela COTEMINAS ao 
cómitê. 

Para coroar, estão aqui conosco manifestações de 
solidariedade ao nosso Senador José Alencar: pronunciamento do 
Senador Juvêncio da Fonseca, defendendo o colega, bem como o 
teor do requerimento em que se pede a instalação da CPI. Trata-se de 
material completo, que colocamos ao dispor dos colegas para 
evidenciar a cristalina honestidade pela qual se norteia o grande 
brasileiro José Alencar Gomes da Silva. 

Encerramos o nosso pronunciamento solicitando que esta 
Casa faça inserir, em seus anais, moção de solidariedade ao Senador 
José Alencar. Nada mais diremos, porque acreditamos que tudo está 
dito. Vamos apenas lamentar o episódio que, paradoxalmente, 
engrandece ainda um homem público que já era grande. Muito 
obrigado. · 

Sr. Presidente, faço chegar às mãos de V. Exa. moção de 
toda esta Casa, de todos os meu pares, a unanimidade da Assemb,léia 

~~------------------------------------------~_/ 
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Legislativa, em solidariedade ao nosso grande e honrado Senador 
de Minas, José Alencar Gomes da Silva, a grande esperança do 
nosso Estado. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, solicito o 
encerramento da reunião por falta de número regimental. 

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

inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião 
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a reunião especial de 
amanhã, dia 7/12/2000, às 9 horas, nos termos dos editais de 
convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã, 
às 14 horas, com a seguinte orderil do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1093 REUNIÃO ESPECIAL, EM 9/11/2000 
Presidência do Deputado Durval Ângelo 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição 
da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras da Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - Palavras do Sr. 
José Prata Araújo - Palavras do Sr. Carlos Domingos Motta Coelho -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo 

Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira 
Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Ermano Batista - João Batista de 
Oliveira - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Nivaldo 
Andrade - Olinto Godinho - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo)- Às 8h15min, 
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declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do 
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento 
à mesa a Exma. Sra. Misabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado; e 
os Exmos. Srs. J.osé Prata Araújo, economista, Assessor da Frente 
contra a Destruição dos Serviços Públicos e Assessor do 
SERJUSMIG; Carlos Domingos Motta Coelho, Presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores da Previdência Social; José 
Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG; e Oswaldo Fortini Levindo 
Coelho, Diretor de Saúde do IPSEMG. · 

Destinâção da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do 

Fórum Técnico Seguridade Social do Servidor Público Estadual, que, 
nesta manhã, tratará do tema "A Emenda n° 20 e suas Implicações 
para a Seguridade Social do Servidor Público". A Presidência, desde 
já, agradece aos ilustres expositores e aos participantes o 
comparecimento, apresentando a todos, em nome do Legislativo 
mineiro, as boas-vindas a esta Casa. 

Palavras do Sr. Presidente 
A isenção que deve nortear as discussões sobre a 

seguridade social do servidor público mineiro - objetivo específico do 
Fórum Técnico de hoje- mostra-nos que a realidade socioeconômica 
mundial modificou-se radicalmente nos últimos cinqüenta anos, daí 
surgindo novas exigências previdenciárias. 

O avanço tecnológico e científico trouxe novidades 
positivas, mas que demandam atendimento diferenciado. A melhor 
qualidade de vida acentuou a longevidade, engrossando a legião de 
aposentados e pensionistas e aumentando os gastos com os 
correspondentes benefícios. De outro lado, a automação reduziu os 
postos de trabalho e, conseqüentemente, o volume das contribuições 
por parte dos que estão na ativa. Hoje - se não nos falha a informação 
- a média mundial é de dois contribuintes na ativa para cada 
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aposentado ou pensionista. 
No caso brasileiro, a prolongada crise econom1ca -

agravada pela globalização e pelas práticas neoliberais - em nada 
ajudou a atenuar o desequilíbrio. A necessidade inadiável de modificar 
o sistema previdenciário inspirou a redação da Emenda n° 20, 
incorporada em 1998 à Constituição Federal, definindo novos critérios 
para o servidor público. 

Quaisquer que sejam as alterações, no entanto, em 
nenhum momento se pode questionar o sagrado preceito 
constitucional do direito adquirido nem se discutir a legitimidade de se 
proporcionarem aposentadorias e pensões condignas aos servidores 
e a seus dependentes. A justiça social, como um todo, repele tanto os 
privilégios corporativistas como o esbulho de direitos trabalhistas. São 
aspectos múltiplos de um mesmo quadro, os quais a reforma 
constitucional procurou conciliar, inclusive abrindo espaço para o 
sistema previdenciário complementar. 

Aliás, será correto não esquecer que o servidor público 
mineiro já vem contribuindo, faz tempo, para o futuro fundo de 
aposentadoria do Estado. Se o funciom-\mento do fundo ainda não foi 
viabilizado, não nos cabe aqui discuti-lo, como de resto não 
pretendemos nos estender tecnicamente sobre a matéria objeto do 
presente fórum. Isso será feito, com conhecimento de causa, pelos 
expositores e debatedores que se dispuseram a colaborar conosco. 

As implicações da Emenda n° 20, a experiência já 
armazenada sobre o assunto por outros Estados da Federação, a 
proposta previdenciária para Minas Gerais e a saúde e assistência do 
servidor público são os pontos que iremos abordar neste encontro. É 
uma iniciativa do Legislativo mineiro, com o indispensável apoio de 
entidades de classe do funcionalismo, às quais apresentamos nossa 
saudação. Também em nome deste parlamento agradecemos e 
damos boas-vindas aos expositores, debatedores e participantes. 

Com alegria, registramos a inscnçao de 1.500 
participantes, o que faz deste o maior fórum técnico já realizado pela 
Assembléia. Ainda temos a presença de servidores representantes de 
mais de 120 cidades mineiras, sem contar os milhares que nos 
acompanham pelas 32 cid.ades que recebem o sinal da TV 
Assembléia. Registramos que, além do Plenário, temos telões no 
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auditório, no anfiteatro e em outros lugares desta Casa, em função 
desse número enorme de inscrições, o que já mostra a importância 
deste evento, porque a questão previdenciária é fundamental e vital 
para nós, servidores públicos. 

Nossos votos de profícuo trabalho e um bom~dia a todos. 
A Presidência concede a palavra à Ora. Misabel de Abreu 

Machado Derzi, Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais, que 
disporá de até 20 minutos para sua exposição. 

Palavras da Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi 
Caros participantes deste fórum técnico sobre seguridade 

social, servidores públicos do Estado de Minas, caro Presidente 
destes trabalhos, Deputado Durval Ângelo; Sr. José Prata· Araújo, 
economista e Assessor da Frente Contra a Destruição dos Serviços 
Públicos; Sr. Carlos Domingos, Presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores da Previdência Social; Dr. João Diniz Pinto Júnior, 
caro Presidente do IPSEMG; ilustre Sr. Oswaldo Fortini, Diretor de 
Saúde do IPSEMG, estou satisfeita, feliz, Sr. Presidente, abrindo 
estes importantes trabalhos que trazem à discussão direitos sociais e 
fundamentais, que à luz da Constituição Federal, da Constituição do 
Estado de Minas Gerais, compõem um núcleo essencial do Estado 
democrático de direito. Eles integram aquele núcleo que a 
Constituição considera irreversível porque imodificável por emenda ou 
norma infraconstitucional e, ao mesmo tempo, inesgotável, ou seja, a 
tendência do rol dos direitos fundamentais e dos direitos sociais, que, 
na linha de muitos juristas do nosso País, integram esses direitos 
.fundamentais, estão expressos e implícitos na Constituição Federal e 
devem ser expandidos. Isso quer dizer que são inesgotáveis e não se 
encontram exauridos na enumeração taxativa da própria Constituição. 
Isso é o que dispõe literalmente o art. 5° da Constituição Federal. 
Assim, portanto, é que devemos examinar os direitos previdenciários 
de saúde e de assistência social no contexto do Estado brasileiro. 

A esses mesmos direitos fundamentais, sociais, dos quais 
dependem a nossa democracia, se aliam o federalismo e a autonomia 
dos Estados federados, que também, em uma explicação rápida e 
sumária, é apenas uma forma de Estado pela liberdade. O que há em 
torno do federalismo e da autonomia é a defesa da liberdade e a 
defesa da liberdade das decisões políticas. O que quero dizer, nE?ste 



520 
momento, é que nenhum Estado da Federação brasileira, nenhum 
município pode contrapor a sua própria autonomia e o Estado 
federado em detrimento dos direitos fundamentais e dos direitos 
sociais. Ao contrário, quando se fala em previdência social e 
seguridade social dos servidores públicos, quando se contrapõe, 
neste momento, o federalismo, o objetivo é dizer que a autonomia dos 
Estados federados deve e pode ser exercida, desde que garanta o 
mínimo já previsto na Constituição Federal e possa também favorecer 
a expansão desses direitos sociais, irreversíveis e inesgotáveis, que 
estão previstos como metas fundamentais da Constituição Federal. 
Esse é o modelo que se defende hoje no Executivo, e tenho certeza 
absoluta de que será defendido pela Assembléia Legislativa, porque o 
que se coloca em questão é a própria autonomia desta Casa, na 
definição, em muitos pontos, desses direitos sociais e previdenciários 
dos servidores públicos. Essa questão que estou colocando vai 
nortear todos os pressupostos dos assuntos ou dos temas que vamos 
desenvolver. 

Os senhores sabem que, recentemente, através de uma 
lei aprovada por esta Casa, o Estado de Minas Gerais se desvinculou 
do PASEP. E se desvinculou de um programa que, ao mesmo tempo, 
também é social, de previdência e Gssistência social. Para isso, 
tivemos de ir ao Supremo Tribunal Federal, porque, é claro, a União 
queria tributar e bloquear os recursos de Minas Gerais. Os senhores 
sabem que o PASEP garante a quem ganha mais de dois salários 
mínimos um salário anual. Ao mesmo tempo, forma um fundo de 
proteção ao desemprego. A questão está no fato de que a 
desvinculação do PASEP, em qualquer Estado ou município, não 
poçJe significar desproteção. Simplesmente, o ente federado está 
usando sua autonomia para reduzir um programa que foi incorporado 
pela Constituição de 1988. O Estado de Minas Gerais fez o que fez, 
mas a Assembléia Legislativa determinou que o conteúdo e os 
objetivos do PASEP fossem incorporados pelo Estado. E 
imediatamente o que fez o Estado de Minas Gerais, ao adotar a 
política da não-desocupação, do não-desemprego? No Estado de 
Minas Gerais, não se cria desemprego, não se desocupa mão-de-
obra. Em segundo lugar, no E;stado de Minas Gerais, o salário mínimo 
é de R$400,00. Então, as metas a serem atingidas pelo PASEP não 
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só estão sendo cumpridas, como foram alcançadas plenamente. 
Então em vez de um salário mínimo anual eventual, todo mês há 
salári~ mínimo extra para os servidores públicos. É nessa linha de. 
raciocínio que o Executivo e a Assembléia, o Estado derMinas, ~st~o 
pretendendo exercer a sua autonomia. Para isso, ajuizou uma,ação 
junto ao Supremo Tribunal Federal e obteve liminar para efetivamente 
ver assegurada sua desvinculação do PASEP,_porque não há nenhum 
sentido, nenhum objetivo a ser alcançado de cunho social. O mesmo 
se dá em relação ao tratamento da Previdência Social. Os senhores 
sabem que a Emenda à Constituição n° 20 trouxe algumas 
modificações relevantes no sistema previdenciário dos servidores 
públicos. Em primeiro lugar, fixou bases atuariais e equilíbrio 
financeiro para os regimes de previdência dos servidores públicos de 
todos os entes estatais. Em segundo lugar, criou uma separação. 
Criou-se o regime próprio dos servidores públicos efetivos, que são 
titulares de cargos efetivos. Para esses, no art. 40, § 2°, a Constituição 
Federal garantiu benefícios mais amplos. Os senhores já os 
conhecem; por exemplo, uma aposentadoria compatível com a última 
remuneração do cargo efetivo, pensões integrais, critérios ali 
estabelecidos para a obtenç~o da aposentadoria compulsória, por 
invalidez, ou por tempo.;; de serviço, e mandou aplicar, 
subsidiariamente, "no que cót.iber", como reza o § 12, as normas do 
regime geral de previdência social. Até o regime próprio dos 
servidores de titulares de cargos efetivos deve aplicar essas normas, 
no que couber. 

O segundo regime previsto na Constituição destina-se a 
abrigar os servidores públicos que não sejam titular~s de cargo 
efetivo. Essa hipótese está regulada no § 13 do art. 40. E o caso dos 
que ocupam cargos comissionados ou temporários de qualquer 
natureza, ou sejam empregados públicos. Enfim, que não sejam 
efetivos. Manda a Constituição que se apliquem, não 
subsidiariamente, mas em caráter preferencial, as normas do Regime 
Geral de Previdência Social. Resumindo: para os titulares de cargo 
efetivo, preferencialmente, um regime próprio mais benéfico e, 
subsidiariamente, apenas no que couber, o Regime Geral de 
Previdência Social; para os servidores não titulares de cargo efetivo, 
preferencialmente, as normas do Regime Geral de Previdência Social. 

~----------------------------------------------------~ 
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A partir daí, fizeram-se muitas interpretações. A União, o Ministério 
da Previdência Social e a Lei n° 9. 717 passaram a interpretar a 
Constituição como limitação à expansão desses direitos sociais e 
passaram a ler o regime próprio dos servidores titulares de cargo 
efetivo da seguinte forma: é proibido à União, ao Estado, ao Distrito 
Federal e aos municípios conceder vantagens superiores às que estão 
previstas na Constituição. Não se pode criar benefício novo. A meu 
ver, a interpretação é equivocada. A Constituição manda aplicar o 
regime geral de previdência social ao regime próprio dos servidores 
titulares de cargo efetivo no que couber, subsidiariamente, sem 
exaurir nem impedir o exercício da autonomia legislativa dos entes 
federados. 

A interpretação do Ministério da Previdência Social e do 
Instituto Nacional de Seguridade Social é que, automaticamente, 
todos os servidores públicos não titulares de cargo efetivo estariam 
equiparados a empregados públicos; os Estados estariam 
equiparados a empregadores, e estariam todos inscritos no Instituto 
Nacional de Seguridade Social, de que seriam segurados obrigatórios. 
Essa interpretação também não nos parece correta, porque esbarra 
exatamente na autonomia dos Estados federados. 

Pode ser que essa tenha sido a intenção do Ministério da 
Previdência Social e dos legisladores federais, mas não foi o que 
escreveram na Constituição Federal. Esqueceram-se de modificar 
outros artigos. O art. 149, por exemplo, garante aos Estados e aos 
municípios "cobrar contribuições para custear a previdência e a 
assistência social dos seus próprios servidores, sem nenhuma 
distinção. Não importa que sejam efetivos ou não. Esqueceram-se de 
modificar o artigo. (- Palmas.) E mais, esqueceram-se também de 
modificar o art. 195, que diz o seguinte: "Os recursos dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, relativos à seguridade social, não 
integrarão o orçamento da União. Serão geridos diretamente, 
autonomamente pelos entes federados". Não se pode, portanto, dar à 
norma constitucional um sentido que ela não abrigou. 

Que vantagem está fazendo o Executivo mineiro? O 
Executivo mineiro tem a esperança de que, concluídos os estudos 
atuariais ao final deste ano, possa o Estado de Minas Gerais manter, 
em seu regime próprio, os titulares de cargo efetivo, assegurados os 
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direitos que estão na Constituição, mais os que pudermos instituir 
de acordo com os cálculos. Apenas subsidiariamente vamos aplicar o 
regime geral de previdência social. · · . 

Quanto aos titulares de cargo não efetivo, o ideal é mantê-
los no regime próprio de Previdência Social do Estado, porque em 
Minas o regime é único. Não temos nenhum empregado público. 
Nossos servidores são servidores públicos. Não aderimos ainda a um 
sistema que, ao lado do antigo regime estatutário, faça contratação 
pelo regime celetista. Se viermos a fazer isso, sem dúvida, os 
servidores contratados pela CLT serão filiados ao Instituto Nacional de 
Seguridade Social. Mas não é esse o caso. Por enquanto, temos 
regime único e servidores públicos. 

O que pretendemos é garantir, por meio do próprio Estado, 
a aplicação mínima das normas gerais do regime geral de previdência 
social que devem funcionar como normas gerais, mas também como 
garantia mínima desses servidores. 

À medida que isso for possível, à medida que os estudos 
atuariais técnicos e financeiros permitirem, há esperança de que, ao 
longo do tempo, esses direitos sociais possam ser expandidos. Se, 
por acaso, a Previdência Social geral expandir os seus, 
imediatamente será contaminado o regime próprio dos servidores não 
titutares de cargo efetivo, abrigados no regime de previdência no 
Estado de Minas Gerais. Não haverá para esses servidores, no 
modelo que pensamos ideal, nenhum prejuízo. 

Quanto à forma de financiamento por meio de 
capitalização ou por meio de repartição, todos sabemos que o Brasil 
adota na previdência pública, tanto em âmbito federal quanto em 
Minas, o sistema de financiamento por repartição. Os servidores da 
ativa custeiam, por contribuições, a aposentadoria dos inativos, na 
esperança de que, amanhã, quando também se aposen~arem, ~ 
próxima geração de servidores vá custear a sua aposentadona. Isso e 
o que chamamos de contrato de gerações. 

Já o financiamento por capitalização significa que cada 
servidor deverá financiar a própria aposentadoria. As contribuições 
formam um fundo específico - quer do servidor, quer do empregador, 
quer do ente estatal -, que deve ser muito bem administrado e mui~o 
bem gerido, porque terá de garantir o pagamento da aposentadona 
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dos servidores que custeiam seus próprios benefícios. 

Os estudos do Estado de Minas Gerais nesta matéria 
levaram à seguinte conclusão: como nosso sistema tem sido de 
repartição, transformar o sistema em capitalização para os atuais 
servidores significa sacrifício desmesurado e intolerável. Por quê? 
Porque os atuais servidores teriam de custear a aposentadoria dos 
que já se aposentaram e, ao mesmo tempo, formar seu próprio fundo. 
Essa transição é um problema seriíssimo, a não ser que nosso 
Estado, vendendo outros ativos, consiga, com extracobrança de 
contribuição, formar seu fundo previdenciário. Ainda não está nítida no 
País a direção que se quer com isso. 

Do ponto de vista político, o Governo de Minas não tem a 
certeza absoluta de que não haja, no movimento da criação dos 
fundos e da mudança do mecanismo de custeio, apenas um ensaio 
para a privatização. 

No momento atual, não interessa a privatização dos 
regimes previdenciários públicos, porque não há reservas para pagar 
as seguradoras. Se os atuais trabalhadores brasileiros transitarem 
para seguradoras privadas, é claro que vão levar todas as 
contribuições que já fizeram aos órgãos previdenciários públicos. Não 
há reserva suficiente para indenizar as seguradoras privadas. É 
preciso formar fundos, e fundos fortes. Aí sim, nesse momento, os 
olhos de cobiça internacionais- as grandes seguradoras privadas são 
de propriedade das grandes instituições financeiras - crescerão sobre 
nós. Assim como fizeram no Chile, bas\:ará uma norma: "É facultativa 
a adesão aos sistemas previdenciários públicos". Com propaganda 
maciça, os trabalhadores públicos começarão a transitar para as 
seguradoras privadas, e todos os institutos públicos se endividarão e 
deverão transferir os fundos para as seguradoras privadas. 

Não é justo submeter os atuais servidores públicos a um 
sacrifício desmesurado para beneficiar as grandes seguradoras 
privadas. 

Então, há uma dúvida razoável, porque faz dez anos que 
se tenta assegurar a previdência pública. E esse é o modelo, 
senhores, para a América Latina; é o modelo que está sendo gerado. 
Já foi implementado no Çhile e, quando houve esse tipo de 
privatização, o Estado chileno endividou-se por muitos anos, para 
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pagar às seguradoras privadas. · · 
Então, nesse contexto, o Estado de Minas Gerais tomou 

essa decisão. E,-nesse ponto, nosso Secretário de Planejamento, Dr. 
Mauro Lopes, também apoiado em estudos atuariais, decidiu que a 
formação de fundo será possível, se interessar aos Estados' e se 
assim decidirem politicamente, mas apenas se for sem nenhum 
sacrifício para a próxima geração dos servidores que ingressarem·no 
serviço público. A atual geração de servidores públicos, já sacrificada, 
com repressão de salários e com extrema· insegurança quanto a seus 
direitos, não pode pagar duas vezes, para que amanhã, 'como o País 
não tem controle sobre as pressões internacionais, sejam esses 
recursos transferidos para seguradoras privadas. 

Bem, como o tempo é muito curto, tratei singelamente do 
ponto de vista jurídico da posição que até agora temos defendido no 
Estado de Minas Gerais. Quero assegurar aos senhores que essa 
defesa veemente que o Estado tem feito da liberdade, do federalismo 
e da autonomia só é feita, só deve ser feita e só se justifica se for, não 
para restringir ou reduzir o Estado democrático de direito, mas para 
implementá-lo de forma justa. E é essa a direção de nosso 
pensamento. Muito obrigada. 

Palavras do Sr. José Prata Araújo 
Bom-dia a todos. Gostaria de cumprimentar os 

companheiros da Mesa, na pessoa do Deputado Durval _Ân~elo, e 
dizer da importância deste debate, que não ocorre pela pnme1ra vez 
neste Estado - não é o primeiro fórum técnico nem o primeiro debate 
entre as entidades dos servidores. Mas neste há um fato novo, que é 
a aprovação da Emenda à Constituição n° 20. Assim, no tempo d~ ~ue 
disponho, vou abordar quatro pontos. Prir:neiro, vou fazer ~ma ~~~1da 
introdução; depois, falar um pouco sobre a cobertura prev1denc1ana -
quais os direitos ainda não são garantidos aos servi~ores mi_neiros -; 
em terceiro lugar, vou falar sobre a questão do custe1o, ou seJa, como 
fica o pagamento, a capitalização da Previdência; e, por último, a 
questão da administração da Previdência no Estado. , . 

Em primeiro lugar, é preciso dizer que tambem fUI 
sindicalista bancário, lido com a Previdência há 15 anos e me lembro 
muito bem de que esse tema não fazia parte da agenda dos 
trabalhadores em atividade até bem recentemente - até 1995, quaqdo 
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começou a reforma da Previdência. Esse tema basicamente só 
motivava para o debate os aposentados. Os que estavam em 
atividade diziam que a Previdência não era com eles, mas com os 
aposentados; era coisa dos velhinhos e nada tinha que ver com eles. 
Mas, na prática, nós, os trabalhadores em atividade, fomos forçados a 
entrar nesse debate por dois motivos. O primeiro foi que, a partir de 
1995, o Governo Fernando Henrique Cardoso colocou esse assunto 
na agenda de forma mais clara e pensou em uma reforma para a 
Previdência que tinha o seguinte norte: o aposentado pode ser 
arrochado, na visão do Governo, mas, depois de concedida, a 
aposentadoria é irreversível; então, não havia como retirar o direito de 
quem já estava aposentado. Portanto, o Governo passou a fazer uma 
reforma centrada em dificultar a vida de quem ainda não se 
aposentou. Essa reforma da Previdência, embora também ataque os 
aposentados, é especialmente feita contra os trabalhadores em 
atividade, criando dificuldades a que tenham acesso aos benefícios 
previdenciários. Então, essa reforma estabeleceu idade mínima, 
pedágios para quem está em atividade e uma série de dificuldades 
para que as pessoas possam exercer o direito previdenciário. Assim, 
em certo sentido, fomos provocados pelo Governo a entrar em um 
debate que achávamos nada ter que ver conosco. 

A segunda importante questão que tem levado os 
trabalhadores a entrar no debate sobre a previdência é óbvia: o 
envelhecimento da população brasileira. Bem, quase todos somos de 
famílias numerosas - eu, por exemplo, tenho sete irmãos; muitos de 
vocês também devem ter vários -, mas, hoje, a família brasileira tem, 
em média, dois filhos. Então, a família está encurtando de tamanho, e 
o brasileiro está vivendo mais: quer dizer, está ocorrendo o que se 
chama de transição demográfica, ou seja, o brasileiro está 
envelhecendo. Há 20 anos, éramos um país de crianças; hoje, somos 
um país de adolescentes e, a continuar esse crescimento 
populacional, daqui a 20 ou 30 anos, seremos um país de idosos, 
como são os países europeus. Pois bem, hoje, o Brasil tem 12 
milhões de pessoas com mais de 60 anos; daqui a 25 anos, serão 30 
milhões de brasileiros com mais 60 anos - seremos o 5° país mais 
idoso do planeta. Então, as pessoas que estão em início de sua 
carreira profissional, preocupam-se com o salário do mês seguinte. 
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Mas, como todos já temos 5, 1 O ou 20 anos de serviço, já estamos 
no meio de nossa carreira profissional e já não podemos nos dar ao 
luxo de pensar apenas no salário do mês seguinte; temos de pensar 
também em como vamos nos aposentar. Com esse envelhecimento 
da população e da mão-de-obra brasileira, as pessoas co~eçam _a 
pensar em previdência; de forma instintiva, começa~ a f1car m~1s 
acessíveis a esse debate. Então, acho que essa e uma questao 
importante. Mas todos esses fatores c~ntrib~~~ para que ~e 
estabeleça no Brasil uma nova cultura prev1denc1ana, o que e mUlto 
importante. Essa cultura, o País ainda não a tem. Historicamente, o~ 
administradores públicos, de cunho populista, só pensaram o Brasil 
em curto prazo. Por isso, essa obsessão em fazer obras d~ ~urtíssimo 
prazo, como obras viárias, e essa recusa do~ adm1m~tradores 
públicos de pensar o futuro, que é a educaçao, a saude _e a 
Previdência -questões que não dão votos imediatos. Mas, a partir de 
agora, o Brasil precisa pensar nessas qu~~~õe~, já que não pensou 
nisso no passado. Então, acho que o Brasil Ja nao pode se conce_ntrar 
apenas no combate aos efeitos; deve pensar tambem na prevençao. E 
previdência, como o nome já diz, é prevenção. 

Muitas pessoas dizem que não se preocupam com ~ 
Previdência porque não vão utilizá-la em curto prazo, que pagam a 
Previdência para nada. Mas tenho tentado mostrar-lhes o que a 
Previdência oferece para as pessoas. Nesse ponto, é bom destacar 
que a Previdência e a saúde são programas complementares, mas 
que têm uma particularidade: a saúde cuida de preservar_ o ~em-estar 
físico e mental das pessoas; a Previdência tem a fmahdade de 
substituir a renda do trabalho, quando a pessoa está inativa, ou de 
proteger a família, no caso de morte. Ou seja, são progr~mas 
complementares, mas não iguais. Mas, respondendo aos que_ d!ze~ 
que pagam à Previdência, e não a utilizam, o que a Prev1?enc1a 
oferece para as pessoas, em curto prazo? Aposentadona por 
invalidez, se ficarem inválidas, ou pensão por morte, em caso de u_ma 
morte precoce; em longo prazo, aposentadoria ou _pens~o Apo~ velh1c_e. 
Vejam a contradição: a pessoa reclama que pa_ga a_ Pr~~1denc1a, e nao 
a utiliza, mas, para utilizá-la agora, tem de f1car mvallda ou morrer. 
Então a Previdência é algo que a pessoa tem de pagar, tomar 
prejuí~o e ficar feliz por só usá-la no futuro. Não tem cabimento e.,ssa 
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cultura indenizatória: pago, para usar. Não pode ser assim. 
Também quanto à saúde: no Brasil, as pessoas confundem saúde 
com _hospital. Ora, o hospital é para ser usado quando a pessoa perde 
a ~-aude, pel? men_os parcialmente. Então, de preferência, o negócio é 
ut11J:;ar a sau~e so para os exames preventivos ou para o pré-natal. 
Entao, o Bras1l tem de mudar essa cultura indenizatória na saúde e na 
P~~vidência, que~ _a ?e pag~r para utilizar. A prevenção é pagar e não 
ut1hzar, porque ut11Jza-la sena ter um benefício por incapacidade ou 
morte. Então, é tomar prejuízo, sim, e só utilizar a previdência 
fu~u~amente. A cultura previdenciária, então, é cultura cidadã, e de 
med1o e longo ~razos - não se pode olhar para a semana que vem, 
mas para daqu1 a 15 ou 20 anos. E se queremos uma previdência 
melhor daqui a_ 15 ou 20 anos, para todos, temos de lutar por ela 
ago~a; quem qwser uma aposentaria melhor tem de lutar desde agora. 
Enta_o,~ e~sa cultura preventiva é decisiva para repensarmos a 
prev1denc1a no Brasil. 

Par~ terminar essa parte introdutória, há também, por 
parte dos serv1dores, uma posição que acho complicada. Nossa 
~revidê~ci~ e_o Estatuto dos Servidores são os melhores; o INSS, que 
e a_ prev1denc1a do setor privado, e a CLT seriam a "vala comum", com 
mwto osso. Essa visão está errada. No Brasil, a "vala comum" não é o 
INS~ ~u a _CL ~· mas a_ exclu~ão pura e simples - 53% da população 
bras1le1ra nao tem carte1ra assinada; portanto, não têm nem INSS nem 
CLT. 

. Estou dizendo que sou favorável à manutenção dos 
serv~dores, ma~ eles precisam ter uma estratégia mais ampla -
prec1sam se un1r aos trabalhadores do setor privado, na defesa da 
prev~d~~cia pública, seja IPSEMG, seja INSS, seja instituto dos 
m~n1c1p1o~.? INSS não é "vala comum". Na verdade, o INSS garante, 
hoJe, 60 b1lhoes de pagamentos anuais para 20 milhões de brasileiros. 
~ que querem é privatizar também os 60 bilhões. Então, é bom que se 
d1ga: são duas previdências. Defendo a previdência pública e 
previdência pública é previdência da União, do Estado, dos municípios 
e o INSS. Acho que essa parceria é imprescindível - os servidores têm 
de deixar de olhar para o umbigo e passar a ter uma estratégia mais 
ampla, que é a unidade d.e todos os trabalhadores das classes 
médias, para defender a previdência pública. 
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O segundo ponto, quanto à cobertura previdenciária, 

acho que, nesse caso, de fato houve, por parte do Ministério da 
Previdência, do .Governo Federal, acolhida pela base de apoio do 
Governo no Congresso Nacional, uma malandragem. A Emenda à 
Constituição n° 19, da Reforma Administrativa, flexibilizou a forma de 
contratação, que, a partir de agora, pode ser estatutária ou celetista; e 
o Governo Federal já aprovou no Congresso Nacional, para os 
servidores federais, uma lei que diz que as carreiras típicas serão 
estatutárias e 90% dos novos servidores federais serão celetistas. 
Então, vejam só: a Emenda n° 19 flexibiliza a contratação, e a 
Emenda n° 20, da previdência, diz que só pode ter regime próprio 
quem for de cargo efetivo. Não é uma contradição? Se o regime de 
trabalho é flexibilizado, incluindo a CLT, o regime de previdência 
deveria, igualmente, ser flexível, para haver um mínimo de coerência 
técnica. Então, essa proposta é irresponsável, porque, no caso do 
Governo Federal, não há perdas com a mudança de regime 
previdenciário. O servidor federal estatutário paga para o Tesouro 
Federal uma contribuição; se, futuramente, o servidor for celetista, 
deixará de pagar para o Tesouro e passará a pagar para o INSS. A 
União não perde nada, porque o dinheiro que sai de um caixa - o 
Tesouro- vai para outro caixa do próprio Tesouro, o INSS; há apenas 
uma transferência de recursos entre caixas, mas o dinheiro continua 
sendo da União. Ao contrário, se os Estados e municípios adotarem 
essa idéia e se o Governo Federal conseguir impor essa visão de que 
temporário e celetista são INSS, o servidor que deixar de contribuir 
para o IPSEMG ou para o Governo do Estado passará a contribuir 
para o INSS; então, há uma perda de receita. Se o Estado de Minas 
Gerais ficar responsável pela previdência dos servidores estatutários e 
se passar no Estado essa visão de que todos os celetistas e 
temporários são INSS, só ficará em Minas Gerais a despesa, e a 
receita será progressivamente transferida para o Governo Federal. 
Isso quebra o Estado. Não é a previdência que quebra, mas o Estado, 
porque a previdência é algc de dimensão financeira monumental. 
Essa proposta de restringir a previdência a cargos efetivos e transferir 
para o Governo Federal os celetistas e temporários não quebra a 
previdência mineira, mas o Estado de Minas Gerais. Então, essa 
questão é muito grave. 
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Agora, o Governo mineiro, como nos informou a 

Procuradora, já entrou com a liminar. Mas tenho uma pergunta. Se 
essa liminar garante provisoriamente a manutenção, no Estado, dos 
servidores de caráter temporário- pois não há celetistas, no caso -, e 
de livre nomeação, o desafio é o seguinte: essa disputa entre o 
Governo mineiro e o Governo Federal não pode ser apenas por um 
reforço de caixa, para saber quem é que fica com a contribuição dos 
servidores temporários e de livre negociação. Se o Governo mineiro 
ganhou, na justiça, o direito de manter os servidores temporários e de 
livre nomeação, deve estender a eles, também, todos os direitos 
previdenciários garantidos aos cargos efetivos. Do contrário, vai 
parecer que é uma disputa com o Fernando Henrique apenas pelo 
reforço de caixa: quem é que fica com os 35 milhões de contribuições 
dos servidores temporários e de livre nomeação. Por que não dar 
garantia aos servidores? Por que os servidores temporários e de livre 
nomeação só têm direito de se aposentar compulsoriamente ou por 
invalidez? E o direito de se aposentar por idade e por tempo de 
contribuição que não lhe é garantido legalmente, hoje? Quase metade 
dos servidores mineiros - parece-me que 180 mil - hoje está excluída 
do principal direit_o previdenciário, que é o de se aposentar por tempo 
de contribuição. E bom que se diga isso aqui. 

Em primeiro lugar, já foi uma conquista, no caso do 
IPSEMG, colocar os maridos e companheiros como dependentes das 
mulheres. A segunda questão importante, agora, é universalizar a 
cobertura para todos os servidores. Essa é uma questão essencial. 
Não pode ser uma briga do Governo Federal apenas pelo dinheiro dos 
servidores temporários. Quem tem obrigações também tem de ter 
direitos. Não é possível os servidores pagarem 11 ,5%, como os 
outros, e não terem o direito a todos aqueles benefícios. 

Em caráter definitivo, questiono o seguinte: serviço 
temporário, pelo que sei, é para cumprir necessidades temporárias de 
provisão de mão-de-obra. Esse expediente, que pode até ser utilizado 
temporariamente, não pode abarcar um leque tão grande de 
servidores. A saída é um grande concurso público em Minas Gerais, 
para efetivar 150 mil servidores estaduais. Isso, além de regularizar a 
questão e de dar uma perspectiva mais estratégica para todos os 
servidores, também encerrará a polêmica do Governo Federal, porque 
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todos os cargos efetivos serão do regime próprio. É preciso 
universalizar a cobertura, preparando também uma resolução 
definitiva dessa questão, que é um grande concurso público. O serviço 
temporário tem de ser algo localizado e não permanente, como se 
transformou em Minas Gerais, em sucessivos Governos. 

Na parte de garantia de direitos, é preciso equacionar a 
questão da pensão integral, que foi implantada apenas para os 
eventos de morte ocorridos a partir de 1° de maio. E sabemos que, 
desde 1988, a pensão é integral. Precisamos equacionar ~ssa 
questão e efetivar o cumprimento da Constituição Federal, garantindo 
pensão integral a todos que têm direito. Essa é outra questão 
fundamental. 

Quanto ao custeio, como será bancada a Previdência? E o 
passivo previdenciário é de duas ordens. O primeiro é o chamado 
passivo dos benefícios conc~didos, ou seja, é o pagamento ~os 
aposentados e pensionistas até o final de suas vidas. O segundo e A o 
chamado passivo dos benefícios a conceder, quer d1zer, voces 
pagaram a Previdência pública durante certo período, e ~ss~ ~inhe~o 
não foi capitalizado. Há aí, também, o passivo das contnbu1çoes nao 
capitalizadas do servidor em atividade. Esse pas~ivo pode custar de 
R$30.000.000.000,00 a R_$~6.000.000.000,00. E quatro vezes a 
arrecadação anual do Estado. Sobre esse passivo, ter isso como meta 
não é factível, na minha opinião. 

Também não é factível pagar aposentados e pensionistas 
com a arrecadação do próprio mês. Pagar o passivo de 
R$36.000.000.000,00 seria um sacrifício impensável para o povo 
mineiro, mas também não dá para viver no regime at~al, e~ que se 
arrecadam e se repassam recursos no mesmo mês. E prec1so que o 
Estado contribua para pagar os aposentados, mas é necessário 
também lastrear a Previdência de vocês com um certo fundo de 
reserva. 

Defendo o modelo misto, com o ativo pagando 
aposentados, que é o chamado modelo de repartição simples, mas 
que seja combinado com o modelo de ca~itali~açã_o,. em q~e part~ do 
passivo seja capitalizada. Esse modelo m1sto e a un1ca sa1da fact1~el, 
porque ficar no sistema atual não é possível, mas te~tar muda~lo 
inteiramente seria um sacrifício fiscal impensável em Mmas GerpiS. 
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Parece-me que esse seria o caminho. 

E aí vem a proposta do fórum técnico de 1997, que é uma 
carência. Por exemplo, passam-se as ~posentadorias para o IPSEMG, 
e, durante um certo período, um fundo que vai pagar as 
aposentadorias não paga nada, só recebe. Depois de cinco ou dez 
anos, começa-se a pagar os primeiros aposentados. Essa é a 
proposta mais viável, porque é a capitalização a prestações. Já que o 
Governo não tem dinheiro para pôr de uma vez só, estabelece-se um 
fundo que tem uma carência para poder capitalizar, e um tempo 
depois se começa a pagar. 

Em novembro encerra-se o prazo para a chamada 
compensação financeira. Os servidores aposentados trouxeram da 
iniciativa privada um tempo de serviço e o averbaram no Estado, o 
que está correto. Só que o INSS tem de fazer a reposição ao Governo 
estadual, e o prazo para cobrar essa compensação retroativa a 1988 
termina em 14 de novembro. A pergunta que faço ao Governo do 
Estado é a seguinte: está sendo feita essa compensação? Os estudos 
estão sendo feitos para não se perder a data? Essa é uma questão 
importante, porque os recursos que poderão vir do INSS, para cobrir 
essa questão, podem chegar a R$1.000.000.000,00 ou até mais. 

Para terminar, vem a questão da gestão. Não é verdade 
quando se informa que é proibido o IPSEMG ter serviço de saúde. 
Não é proibido. O que não pode haver, pela lei - e acho correto -, é o 
pagamento em fundos juntos. A saúde tem de ter um fundo próprio, a 
previdência, um fundo próprio, e a assistência, um fundo próprio. 
Saúde é coisa de curto prazo, e previdência, de longo prazo. Quando 
se mistura saúde e previdência, em geral se descapitaliza a 
previdência, porque a pressão dos gastos é imediata com a saúde. 
Para se ter previdência, é preciso haver um fundo próprio, para que se 
possa pensar mais longe, 20, 30 anos para frente. 

A minha opinião é clara. Tem de haver gestão paritária no 
IPSEMG. Essa é a proposta de todo o País. O Governo do Estado 
indica metade dos órgãos do IPSEMG, e os servidores elegem a 
metade. 

Por fim, pergunto o seguinte: saúde deve ser facultativa ou 
obrigatória no IPSEMG? Aí .é preciso separar o debate jurídico do 
político. Juridicamente, talvez a justiça entenda que saúde seja 
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facultativa, e não obrigatória. Se essa decisão de a saúde ser 
facultativa passar, o IPSEMG estará destruído, porque quem ficaria na 
saúde facultativa seria quem ganha menos e quem tem mais 
dependentes. Sairiam quem é solteiro e quem ganha melhor. Não é 
essa a lógica, se for facultativo? O IPSEMG ficaria destruído, porque 
os setores que ganham mais e que têm menos dependentes sairiam 
da saúde. Mas vejam uma coisa. Se quem ganha mais sair da saúde 
porque não a estaria utilizando, o setor que ganha menos vai se 
posicionar da seguinte forma: se não há solidariedade para manter a 
saúde do IPSEMG, também não precisamos da aposentadoria 
integral. É para dar o troco. 

Vocês sabem que o Governo Federal quer estabelecer um 
teto de R$1.325,00 para o servidor, que é o teto do INSS hoje. E a 
emenda constitucional autoriza isso. Se quem ganha menos de 
R$1.325,00 - e tanto faz acabar a aposentadoria integral - perder a 
solidariedade na saúde, vai dizer que, então, quem ganha mais de 
R$1.325,00 fica sozinho, não vai haver a solidariedade. 

Acho que tem de haver um enfoque jurídico dessa 
questão, mas é necessário também um enfoque político. Se a saúde 
for facultativa, na prática o IPSEMG ficará destruído, porque acaba a 
solidariedade no sistema. Essa questão precisa ser considerada. É 
necessário que sejam considerados os aspectos jurídico e político. 
Eram essas as considerações que gostaria de fazer. Depois, no 
debate, poderíamos aprofundar o tema. Obrigado. 

Palavras do Sr. Carlos Domingos Motta Coelho 
Exmo. Sr. Deputado Durval Ângelo, representando o 

Presidente da Assembléia Legislativa; Exma. Ora. Misabel Derzi, 
Procuradora-Geral do Estado; Exmos .. Srs. José Prata Araújo, 
economista; João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG; Osvaldo 
Fortini, Diretor de Saúde do IPSEMG; caros colegas dirigentes de 
associações e sindicatos aqui presentes, caros colegas servidores 
públicos, senhoras e senhores; em primeiro lugar, gostaria de 
agradecer aos organizadores do evento a oportunidade que me é 
dada de estar aqui falando para conterrâneos. Sou mineiro, mas estou 
em Brasília há alguns anos, na área sindical do servidor público 
federal, e tive poucas oportunidades de debater assunto dessa 
natureza com meus conterrâneos. 

~--------------------------------------------~~ 
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Quero dizer da felicidade deste evento, que qualifico 

como um dos mais expressivos de que participei, sob o aspecto 
qualitativo e quantitativo. Já estive em dezenas de congressos e 
seminários por todo o Brasil, mas pela primeira vez vejo um auditório 
com um elevado número de pessoas, atentas ao assunto, que é de 
grande importância para o servidor público, embora eu diga que o 
servidor interessou-se por ele quase que tardiamente. Como disse o 
Dr. Prata, por algum tempo o servidor da ativa imaginava que falar de 
regime de aposentadoria e de pensão era coisa que não lhe 
interessava. No entanto, notamos que essa postura modificou-se. 

A pouca experiência que trago aqui é a do 
acompanhamento da reforma administrativa, da reforma da 
previdência e, ultimamente, dos projetos de lei complementar à 
Emenda à Constituição n° 20, principalmente os voltados para a área 
de previdência social do servidor público. Esses projetos funcionam na 
área federal e, num "efeito orloff', repercutem na estadual, porque 
"vocês serão nós amanhã". Toda a política para o servidor público 
imposta pelo Governo Federal deve necessariamente ser seguida pelo 
Governo Estadual. 

No Estado brasileiro, em que o governante maior, 
representando a fera do FMI, não respeita a autonomia do Estado e 
do município, não há nem que se falar em capacidade residual do 
Estado de legislar sobre alguma matéria, pelo menos na ótica do 
Governo Federal, na ótica do maldito Governo Fernando Henrique 
Cardoso. Digo maldito para não dizer adjetivos mais duros em relação 
a um governo que curvou a espinha ao capital internacional, aos 
órgãos multilaterais, que são efetivamente os verdadeiros governantes 
deste País e que estão empurrando-o para o precipício. 

Trago aqui, para muitos em primeira mão, uma notícia que 
é de estarrecer. 

Quase me vi na contingência de telefonar para os 
organizadores deste evento para que eu fosse liberado de vir aqui. Em 
Brasília, ontem, o Salão Verde do Congresso Nacional, que é o 
espaço máximo onde podemos avançar para defender os interesses 
do servidor público, foi tomado por cerca de 300 servidores públicos 
federais, alguns estaduais. Eles tentavam desesperadamente conter 
uma manobra maligna sub-reptícia do Governo Federal. A ProF. 
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Misabel, com bastante propriedade e secundada pelo Dr. Prata, 
expôs que a Emenda n° 20 garantiu ao servidor detentor de cargo 
efetivo uma aposentadoria mais ou menos nos moldes daquela que 
conhecíamos do art. 40 da Constituição, antes de sofrer as 
modificações introduzidas por essa emenda. O Regime Geral de 
Previdência, o maldito regime geral com o teto de R$1.328,00, agora 
agravado com o chamado fator previdenciário, que é fruto de mentes 
doentias do subterrâneo do Ministério da Previdência e Assistência 
Social, ao qual sou vinculado, faz com que o valor da aposentadoria 
do regime geral seja aviltado por alguns fatores. São eles: quanto 
menor a idade daquele que vai aposentar e quanto maior a 
expectativa de vida - como se o legislador pudesse, como Deus ·OU 
como mago, adivinhar a data em que alguém passaria desta para 
outra vida -, esse fator previdenciário faz com que esses R$1.328,00 
nem sejam R$1.328,00. Temos cálculos que indicam que, no regime 
geral, dependendo da idade e dependendo da expectativa de vida que 
o Governo venha a fixar, a renda do trabalhador, na sua 
aposentadoria pelo regime geral, não irá ultrapassar 50% daquele 
salário de contribuição. Então, para espanto nosso, o Governo, como 
todos os senhores sabem, mandou três projetos de lei complementar 
para regulamentar a Emenda n° 20, os Projetos de Lei Complementar 
n°s 8, 9 e 1 O. Vou me restringir apenas ao Projeto de Lei 
Complementar n° 9, que trata da aposentadoria complementar ou, 
pelo menos, foi encaminhado com o propósito de regular o regime 
complementar de aposentadoria do serviço público, do servidor 
público. Esse projeto foi encaminhado, inicialmente, apenas para 
contemplar o que já era muito grave, os servidores em regime de 
emprego, os servidores que não fossem incluídos naquele "apartheid" 
odioso que o Governo Federal inventou ao dividir os servidores 
públicos em carreiras exclusivas de Estado e em carreiras não 
exclusivas de Estado. Aquele "apartheid" arrepiou o mundo. Por que 
um servidor pode ser considerado mais importante ou menos 
importante, se ele é um Procurador, se ele é, como no meu caso, um 
Fiscal, um Juiz, ou se ele está trabalhando com saúde, com 
educação? Não há motivo para isso, a não ser a mente doentia que se 
inspira em Hitler, em Mussolini e em tantos outros e imagina que 
servidor público possa ser dividido nesses bantustões que o Governo 
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Federal tentou. 

O Governo tentou fazer isso, e assisti a cenas deprimentes 
no Congresso Nacional, pareciam aquelas que antecederam a partida 
da arca de Noé: todos queriam se salvar do naufrágio. Uma lista inicial 
de 6 categorias chegou a 38, houve pressão, e o Governo abandonou 
~ his~ória. Aqueles que se julgavam eleitos e a salvo do grande dilúvio 
1mag1navam qu~ teriam, como é o meu caso, aposentadoria integral 
em moldes ant1gos, por serem carreiras exclusivas de Estado. A 
questão da discussão do Projeto de Lei Complementar n° 9/99 ficava 
para aqueles que seriam os excluídos ou, como o Dr. Prata expôs, 
aqu~les ~0% dos servidores que não iriam ter a grata satisfação de 
ser 1nciUJdos na lista de Schindler e ser salvos da tesoura e da 
guil~otina que, fatalmente, mais dia, menos dia, viria sobre esses 
servidores de regime de emprego. 

. . Para noss~ surpresa, o Deputado Robson Tuma aprovou o 
relatono nesse sentido. Iriam para o regime complementar de 
apo~entadoria os . servidores que não fossem detentores de cargo 
efet1vo. Os dema1s, por exclusão, ficariam no regime do art. 40, 
aposen~adoria integral, levando todas aquelas vantagens por nós 
conh~c1das. O Governo, aproveitando o recesso branco da eleição 
ocornda recentemente, gestou, no útero do Ministério da Previdência 
um substitutivo ao substitutivo apresentado pelo Deputado Robso~ 
Tuma e o jogou nas mãos de um Deputado, o Zé Carlos Aleluia da 
Bahia, amigo do Ministro Waldeck Ornellas. ' 

Esse substitutivo rodou há 20 dias, e poucas pessoas 
souberam da_ sua pa~ernidade. Cheguei até a imaginar que aquilo 
~osse as_ desm!ormaço~s que co_stumam surgir em Brasília, contra-
mformaçoes, so que, ha 1 O, 12 d1as, o Deputado José Carlos Aleluia 
assumiu a paternidade desse monstro, que, contrariando o que disse 
a Profa. Misabel, coloca, no regime geral de previdência os 
servi??res públicos de todos os níveis, Poderes, exceto, obviam~nte, 
os m11Jtares, os Juízes, o Ministério Público; enfim, todos os servidores 
público~, pe~o Projeto de Lei Complementar n° 9/99. Vou passar para 
a orgamzaçao do evento a cópia dele. 

. A . Tod~s eles estarão sujeitos, ficarão no regime geral de 
prev1denc1_a so~1~1. com o s.~u teto de R$1.328,00, com o famigerado 
fator prev1denc1ano. Se qUJserem algo além, serão contribuintes de 
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uma empresa particular, provavelmente multinacional, em que 
terão, compulsoriamente, que depositar quan~ia para gar~nt1r uma 
aposentadoria que seja superior àquela garantJd~ pe~o reg1me ~~ral. 
Há um detalhe: a contribuição é definida, ou seJ~ .. e comp~lsc:na e 
definida, e a renda futura é indefinida, incerta, suJeita a ?sc1laçoes e 
flutuações do mercado, sujeitas à "capemização" .. _o efe1to CAf?EMI, 
em que o Estado não tem nenhuma responsabilidade com o que 
venha a acontecer com aquela empresa que operar esse fundo de 
aposentadoria complementar, pensão garant~da, financiada p~lo 
servidor público. O que é isso? Há uma pressao enorme do cap1tal 
internacional para entrar no mercado brasileiro. . 

Tive a oportunidade de escrever com uma co~ega, ha u~ 
ano, um trabalho sobre a viabilidade dos fundos de pensao no Bras!l: 
Chegamos à conclusão de que era quase nula, porque o tr~b~lho Ja 
não dá conta de pagar a parte geral. Temos trinta e tantos m1lh_?es Ade 
brasileiros fora do sistema do INSS, simplesmente porque nao tem 
condições de pagar uma contribuição em torno de R$16,00, R$20,~0 
por mês. Então, não há o que se falar_ em ap~sentadona 
complementar em um país onde as pessoas P?em as maos_ para o 
céu quando têm emprego, e não têm a garantia de que terao ~sse 
emprego no dia seguinte. Pela falta de mercado, pela falta de ~1cho 
para esse grande capital que corre o mundo em velocidade 
espantosa, tentaram agora fazer com que o servidor ~úblico enchesse 
as burras dessas empresas multinacionais compulsonamente e sem a 
garantia de que, se elas vierem a quebrar, o Estado vá nos socorr~r, 
porque, para Banco, tem tudo, tem PROER_. N_o ent~nto, ~sse mald1to 
projeto de lei complementar, esse subst1tut1vo nao cna sequer ~ 
garantia de que, se uma empresa dessa malversar os_ fu_nd~~· sumir 
com os fundos, aplicar mal esses recursos e se JnVIab1hzar, as 
aposentadoria e as pensões serão garantidas. . _ . 

Há uma outra coisa mais grave. Ele tambem nao respe1ta 
o princípio do direito adquirido nem mesmo par~ aqueles que estão às 
vésperas da aposentadoria, nas condições ant1gas, c~so venha. a ~er 
promulgado. Sobre esse projeto, pelo que ele expoe, n~ _ pnme1ro 
artigo, institui regime de previdência comple~~~tar pela Umao, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal .e pelos mun1c1p1os para atender aos 
seus servidores titulares de cargos efetivos, nos termos dos §§ 14, 15 
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e 16 do art. 40 da Constituição Federal, que será disciplinado por 
essa lei complementar. 

Ele traz uma outra coisa grave: define o que é tempo 
passado de serviço. Muitos dos senhores, certamente, trabalharam na 
iniciativa privada ou no serviço público, fizeram outro concurso ou, 
quando era permitido, usaram formas derivadas de transformação ou 
de crescímento na carreira e mudaram de categoria. Eles só 
consideram o tempo de serviço prestado no cargo efetivo ocupado na 
data do pedido de aposentadoria, ou seja, não se aproveita tempo 
anterior de espécie alguma. 

É um projeto tão absurdo, que nós, nesses cinco, dez 
últimos dias, corremos á cata de opiniões de juristas e especialistas 
brasileiros. Por exemplo, Luiz Gonzaga Beluzzo fez-nos um parecer, 
há cinco dias, sobre esse projeto de lei. Tenho outro da USP, do Prof. 
Dalmo de Abreu Dalari. Conseguimos outro, anteontem, do Prof. 
Celso Antônio Bandeira de Melo. Esses são breves notas 
apresentadas pelo Prof. Bruno Sérgio, que é professor de Direito 
Constitucional da Universidade do Rio Grande do Sul. Temos outro da 
Profa. Mary Lúcia Gomes Monteiro, minha colega Procuradora. Enfim, 
tenho uma nota técnica da Associação dos Magistrados do Trabalho -
AMATRA -, também da JURIS - Rio Grande do Sul. Tive a 
oportunidade de conversar longamente com o meu ex-professor 
mineiro Sacha Calmon, para trocar idéias a respeito disso, porque 
essa matéria iria entrar em votação ontem. 

Como os senhores sabem, o Governo Federal tem 
maioria, e o rolo compressor funciona que é uma maravilha. É claro 
que tivemos o apoio de parlamentares da Oposição. Anteontem, 
inclusive, tive a oportunidade de debater com os Deputados Aloísio 
Mercadante, Sérgio Miranda, nosso conterrâneo, e muitos outros. 
Conseguimos algumas baixas nas hostes inimigas do Governo, como 
o Deputado Gerson Peres, que, embora pertencendo à base de 
sustentação do Governo, ficou estarrecido com a iniqüidade do 
absurdo que o Governo quer perpetrar por todos nós, servidores 
federais, estaduais, municipais, do Legislativo, do Judiciário, do 
Executivo, de autarquias e de fundações, jogando-nos no regime geral 
de previdência. 

Sou servidor previdenciário sem ter nenhuma 
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responsabilidade sobre a gestão desse sistema. Sendo assim, 
hoje, assim que cheguei, liguei para Brasília, e o assunto, nesse 
momento, deve _estar sendo debatido ou, possivelmente, votado, 
porque o Governo conseguiu regime de urgência para esse ~rojeto d~ 
lei complementar. A urgência está vencendo, e o projeto esta 
atravancando a pauta. Ou o Governo pede a retirada da urgência, ou 
tem que votar isso de qualquer jeito, porque e~t~ obstrui~do a 
apreciação e a votação de todas as outras matenas na Camara 
Federal. 

Quando estive, ontem, com a assessoria do Presidente da 
Câmara, Deputado Michel Temer, ele deu como certo que o Governo 
não retiraria a urgência e se votaria o projeto a qualquer custo. 
Quando cheguei ao aeroporto, à noite, voltei a ligar para esse 
assessor e ele me disse que havia acabado de acontecer uma 
reunião do Colégio de Líderes e seria feita uma sessão. N~o é normal: 
eril Brasília, haver sessões deliberativas às quintas-feiras, e esta 
ocorrendo neste momento; pelo menos, é essa a informação que 
tinha, por volta de 8h30min da manhã. . 

Temos, em Brasília, hoje, cerca de 300 servidores 
dirigentes ou não, e pedimos aos dirigentes e __ aos servidores das 
proximidades de Brasília, principalmente de G01as, que fossem, e_m 
massa, hoje, a Brasília. Temos uma frente que acompanha a questao 
previdenciária em Brasília. Então, concl~mo :odo~ os coleg~s 
servidores públicos, para que, caso esse projeto nao seja ~otado ho~e, 
façam pressão sobre os 53 Deputados Federais por M1nas Gera1s, 
para que não imponham mais esse sacrifício, esse furto ao bolso do 
servidor público. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de 

debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes 
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente. . 

Para agilizar, solicitamos aos participantes que f1z_erem 
uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, 
estando dispensada a formalidade das saudações p~ssoais. <?ada 
participante disporá de até 2 minutos para fazer a sua 1ntervença_o, e 
será reservado o tempo de 3 minutos para a resposta. A campamha 
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será tocada duas vezes, quando estiver faltando 1 minuto para o 
participante perguntar ou para o expositor promover a sua resposta, e 
também ao final de seu tempo; então, servirá como alerta, para que a 
pessoa conclua o seu raciocínio. 

Às pessoas que estão participando no anfiteatro e no 
auditório: teremos assessores da Assembléia para colher as 
perguntas. Então, quem não está dentro do Plenário não ficará sem 
participar das perguntas. 

Debates 
O Sr. Aloysio Dias Duarte - Ora. Misabel Derzi, 

Procuradora do Estado, inicialmente queremos cumprimentar V. Exa. 
por sua fundamentada exposição, que esclareceu-nos vários pontos 
importantes sobre o regime próprio a ser adotado em Minas Gerais, 
que, em síntese, é o projeto elaborado pelo IPSEMG, contra a 
destruição do serviço público, desde aquela CPI do IPSEMG. 

Ora. Mizabel, o § 5° do art. 201 da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda n° 20, veda expressamente a 
filiação ao regime geral de servidor público, vinculado ao regime 
próprio. Os arts. 195 e 201 da Constituição Federal, após a Emenda 
n° 20, tratam exclusivamente do regime geral. Os dois artigos, o 195 e 
o 201, não tratam de direitos e benefícios do regime próprio do 
servidor público, pelo contrário, proíbem ao servidor público que está 
vinculado ao regime próprio filiar-se ao regime geral. O inciso 11 do art. 
195 estabelece que não incide contribuição sobre aposentadorias e 
pensões concedidas pelo regime geral. Em resumo, a senhora acha 
justo e legal que os servidores inativos deixem de pagar a contribuição 
de pensão e a de saúde, devidas ao IPSEMG? 

A Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - Dr. Aloysio, 
realmente a Constituição regula de forma diferente o regime, a 
seguridade social ampla, dentro da qual podemos incluir o regime 
geral de Previdência Social e os regimes fechados próprios dos entes 
estatais. Vou só dar um exemplo prático. O que a assistência social, 
dentro do capítulo da ordem social, de que faz parte a seguridade 
social ampla, fala é que a assistência social é prestada e não tem 
caráter contributivo, ela é prestada a quem não contribuiu para a 
Previdência Social e não tem meios de prover o seu sustento. Então, 
são dois requisitos: não haver contribuição e haver insuficiência de 
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proventos e meios de se sustentar. Por isso é que assistênci~v · 
social não é contributiva. Ao contrário, vejam bem o modelo do reg1me 
próprio dos servidores públicos, art. 149, parágrafo único, da 
Constituição Federal, que diz exatamente o contrário: "Assegura aos 
Estados e municípios o direito de cobrar a contribuição de seus 
servidores, para custear a Previdência e a assistência social". Então, é 
para custear Previdência e assistência social, que dentro do contexto 
geral da seguridade tem que ser gratuita, não é assim den~ro~ ~a 
Previdência própria dos servidores públicos, por que a Const1tu1çao 
raciocina dessa forma? 

No Estado de Minas Gerais, inclusive, os servidores 
públicos já são solidários com o SUS, todos são· solidários, porque 
através do orçamento do Estado devem ser canalizados recursos para 
o SUS, e hoje há um mínimo constitucional estabelecido, que to~os os 
Estados devem aplicar na s~úde, os senhores sabem que f01 uma 
modificação inserida na Constituição Federal. · 

Agora, o que pode cada Estado criar? Um sistema de 
saúde próprio diferenciado, não o geral, do SUS, que é gratuito, para 
seus próprios servidores, mas este pode ser custeado, e no caso de 
Minas Gerais é custeado há vários anos, e a pensão não integra os 
cálculos atuais da aposentadoria no Estado. O fato de um assegurado 
ter se aposentado não dá a ele, juridicamente, o direito d~ romper_ c~m 
o sistema de saúde estadual ou com o sistema de custe1o para d1re1to 
á pensão que ocorrerá quando ele falecer. Se isso ocorrer realmente, 
porque vocês sabem que existem Juízes que estão beneficiando 
aposentados de alto padrão de renda, como magistrados, Promot?r~s 
Públicos e, recentemente, até Procurador do Estado, mas numa v1sao 
absolutamente equivocada, e o que significa isso? Significa que, se 
isso grassar, o Estado vai ter que tomar a seguinte decisão:. ou o 
IPSEMG deixa de prestar o serviço de saúde e fecha o hospital, e 
conseqüentemente aumenta-se a contribuição para aposentadoria~ 
para lá se incluírem os benefícios para pensão, ou o _IPSE~G va1 
credenciar o atual hospital que ele tem no SUS, e ass1m, vejam os 
senhores, o absurdo a que vamos chegar. Se a saúde é gratuita, e_la é 
gratuita dentro do SUS. Assim, o Hospital do IPSEMG teria que se 
filiar ao SUS para receber pagamentos através do SUS, para poder se 
manter. Olhem onde podemos chegar. Por isso sou radicalme~te 
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contrária a essa tese. 

O Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho - Segundo a 
exposição do Dr. Prata, a possibilidade de tornar facultativa a 
contribuição para a saúde quebra o nobre sentido de solidariedade do 
sistema, além de ameaçar o sistema como um todo. Eu gostaria de 
saber a opinião da senhora, a respeito desse assunto. 

A Sra. Misabel de Abreu Mach'ado Derzi - Do ponto de 
vista jurídico, eu já externei a minha posição. A obrigatoriedade da 
contribuição para assistência social, para saúde, para pensão, está 
autorizada pelo parágrafo único do art. 149. Agora, é claro, poderia o 
Estado de Minas Gerais decidir não cobrar nada pela saúde e atender 
a esses gastos por meio de outros recursos, como impostos? Essa é a 
pergunta. Ou poderia tornar facultativa a contribuição? 

Vamos casar essa resposta com uma outra observação 
que fez o Dr. José Prata Araújo. O Estado de Minas Gerais deveria 
estender aos servidores não titulares de cargo efetivo todos os 
benefícios próprios de aposentadoria e pensão dos servidores titulares 
de cargo efetivo. Acho que essa é uma meta a ser perseguida, porém 
aos poucos. O que nos impede de fazê-lo? Hoje, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal; ontem, a Lei Complementar n° 82 e a Lei 
Complementar n° 96, Leis Camata 1 e 2, que foram revogadas pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Saibam que nenhum benefício pode 
ser criado, aumentado ou estendido. E a Constituição já disse quais 
são os benefícios dos servidores não titulares de cargo efetivo, sem 
que se comprove a viabilidade financeira atual e se cumpram os 
requisitos dos arts. 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As 
sanções são muito graves. Na minha opinião, o que devemos fazer é 
estabelecer metas atuariais, metas de equilíbrio financeiro para duas 
etapas distintas. Isso é que é difícil, porque essa é a posição oficial do 
Poder Executivo. A autonomia do Estado de Minas Gerais será 
exercida para a realização do Estado democrático de direito; não para 
a limitação dos direitos sociais, mas para a sua concretização. Só que 
o Governo Federal criou uma máquina de punição extraordinária 
contra esse tipo de raciocínio, contra esse tipo de política. 

Para terminar essa resposta, quero garantir ao Dr. Carlos 
Domingos Mota Coelho, um. mineiro iluminado, que, aprovada a Lei 
Complementar n° 9, não tenho dúvida de que será considerada, de 
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forma definitiva, inconstitucional. Tenho certeza de que iremos ao 
STF, porque o Governador Itamar Franco não se recusará a declará-la 
inconstitucional .. No entanto, teremos um problema muito grande se 
não obtivermos êxito no STF. Mas isso não nos passa pela cabeça; 
não vamos desistir. Fiquei escandalizada com o que lhes disse sobre 
a privatização estar aí como pano de fundo. Está numa fase muito 
mais adiantada do que o que ~?Sperávamos. O projeto de lei é do dia 7 
de outubro. No dia 11 já veio·o substitutivo, nos moldes em que foi lido 
aqui, exatamente para colocar o Brasil no caminho acelerado da 
privatização. 

O Sr. José Prata Araújo - Sobre a questão dos servidores 
temporários, tenho uma posição mais flexível. A Procuradora disse 
que a Lei de Responsabilidade Fiscal proibiria a criação de um novo 
direito sem que haja contrapartida. Não sou advogado, mas, no meu 
entendimento não se trata de criar um direito, mas de reconhecer um 
direito, como ~ontrapartida, de uma contribuição que já é efetuadá. Se 
não houvesse a contribuição como contrapartida, poderia dizer que se 
está criando um direito novo. Mas apenas se reconhecerá um direito, 
igualando os servidores para efeito de direito, como contrapartida de 
contribuições que já são efetuadas. Até onde sei, os servidores 
temporários, tal como os servidores efetivos, pagam os 11 ,5%. Não é 
isso? Nesse caso, não é uma criação de direito, é apenas um 
reconhecimento de algo que já tem contrapartida legal, que é o outro 
lado da coisa. Não pode haver dever sem direitos. Não se trata de 
algo novo, apenas de reconhecer um direito legal que já tem o outro 
lado, que é o custeio. 

O Sr. José Augusto Braga - Ora. Misabel, alguns 
sindicatos e associações em Minas Gerais estão pedindo em juízo - e 
alguns Juízes estão concedendo liminares - a suspensão da cobrança 
das contribuições devidas ao IPSEMG destinadas à assistência à 
saúde e ao pagamento de pensão. Ora, as leis do IPSEMG - a n° 
9.380, de 1986, e a n° 13.455, de 2000 - estão em vigor. E não existe 
qualquer declaração de inconstitucionalidade. O STF reconheceu, 
ainda apenas em liminar, a inconstitucionalidade da alíquota de 25% 
instituída pela Lei Federal n° 9.783, que estava sendo cobrada dos 
servidores públicos da União. É a famosa ADIN n° 2.01 O, do Distrito 
Federal, cujo relator foi Celso Mello. Lá houve a declaração , de 
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inconstitucionalidade, pelo Supremo, de dispositivos da referida lei 
~ederal._ A~ui e_m Minas Gerais não existe qualquer declaração de 
mconst1t~c1onahdad: das Leis n°s 9.380 e 13.455, das contribuições 
para saude e pensao do IPSEMG. Se as leis mineiras do IPSEMG 
estão em vigor, se não existe declaração de inconstitucionalidade, 
podem ser suspensos os descontos das contribuições para fins de 
saúde e pensão devidas ao IPSEMG, como pleiteiam alguns 
sindicatos e associações? 
. _ ~ Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - Sr. Braga, sua 
mdagaçao e bem oportuna. No caso da declaração do STF fulminou-
se uma lei federal. Mas o fato de não ter havido uma ADIN com 
relação às leis estaduais não impede os Juízes de ter um controle 
dif~~o, caso a c~so: porque faz parte da competência de qualquer Juiz 
venf1car a const1tuc1onalidade de uma lei estadual e, considerando que 
a cobrança seria excessiva, afastar a validade daqueles dispositivos e 
conceder a liminar. O fato de essas tais não terem sido declaradas 
inconstitucionais não impede o controle, caso a caso, por cada Juiz. 
N~o-~ um_ problema procedimental ou processual. O que há, na minha 
op1n1ao, e uma analise equivocada do pensamento do STF e da 
própria Constituição, por parte dos magistrados que estão procedendo 
dessa forma. O que o STF impede é que alguém contribua para algo 
qu~ já foi pago. e que já está incluído em sua contribuição. Não é 
log1co que alguem tenha contribuído para se aposentar, obtenha a 
aposentadoria, depois contribua de novo para se aposentar e persiga 
u~a meta qu~ j~ ~oi atingida. Não tem sentido algum. Foi isso o que 
d1sse. a Const1twçao Federal, examinando o que é uma contribuição, 
exa~1nando o ~ue é o objetivo constitucional, o princípio do não-
confisco, e ass1m por diante. Mas nada disse sobre a saúde nem 
sobre a pensão, que não está incluída no próprio cálculo da 
a~osentadoria. Esse tipo de questão jamais foi levado ao Supremo 
Tnbunal Federal. O que esses Juízes estão fazendo é desequilibrar 
financeira e atuarialmente o instituto de pensão dos servidores 
públicos estaduais. E, do ponto de vista jurídico, estão afrontando o 
art. 149, parágrafo único, da Constituição Federal. Parece-me uma 
visão equivocada; não na forma, mas no mérito do problema. 

Quero dizer mai~ uma vez ao Dr. José Prata Araújo, com 
quem compartilho os princípios e os valores, que, na verdade, nossa 
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dificuldade toda é que a Constituição manda aplicar ao servidor 
ocupante de cargo em comissão ou de cargo temporário o mesmo 
regime geral de ~previdência social. E as contribuições pagas por 
esses servidores no Estado hoje, para o regime único, são : até 
inferiores às exigências do regime geral de previdência. Esse é outro 
problema que enfrentaremos. Tanto o Estado empregador cobra 
menos, quanto o servidor, muitas vezes, contribui aquém do limite 
máximo de cobrança do regime geral de previdência social. Então, 
dizer que já custearam uma aposentadoria integral é outra conversa. 
Se pudermos fazer isso escapando dos rigores, se os senhores 
arranjarem a fórmula jurídica para escaparmos dos rigores da 
Previdência, vamos fazer. Já tenho uma fórmula pessoal - mas não 
vou expô-la no momento, porque acho um pouco precipitado - para 
beneficiar os que estão no serviço público mineiro há mais tempo. 
Vamos jogar com dois conceitos - cargo temporário e continuidade no 
tempo - para ·ver J.:se atenuamos esse rigor. Mas a Lei de 
Responsabilidade é implacável. Trata-se de uma lei que visa apenas 
ao equilíbrio orçamentário, mas é indiferente ao equilíbrio econômico 
real de distribuição de renda. É uma lei de boa administração, de boa 
gestão, fria, que consagra a regra de ouro do equilíbrio orçamentário. 
É um outro objetivo estranho e contrário aos objetivos que essa Mesa 
sustentou. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Lúcia Ferreira à Ora. 
Misabel: "Na sua opinião, é viável a criação do Instituto Estadual de 
Seguridade Social - IESS - nos moldes do INSS, para obrigar os 
servidores não efetivos do Estado sujeitos às normas do regime geral 
da previdência social?". 

A Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - Claro que é. E é 
essa a tese que estamos sustentando nos tribunais. Se o IESS será 
integrado no próprio IPSEMG, é uma outra decisão que pode ser 
tomada. Mas o que sustentamos é que a Constituição manda aplicar 
normas do regime geral de previdência social, no caso dos servidores 
titulares de cargo efetivo, supletivamente; mas, no caso dos ?utros 
servidores não titulares de cargo efetivo, preferencialmente. E com 
essa margem que queremos trabalhar. Os senhores sabem que a 
Procuradoria-Geral ajuizou um mandado de segurança e já obteve 
não só a liminar, como também a primeira decisão favorável. 
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Precisamos sustentar essa tese. O único objetivo é, estando esses 
servidores abrigados, poder sustentar o regime próprio do Estado, 
para, ao final, vencermos a autonomia do Estado para dentro da 
margem de liberdade estreita, é verdade, que nos deixa a Lei de 
Responsabilidade Fiscal para abrigar, favorecer e, principalmente, 
premiar os servidores que estão há mais tempo nos quadros, 
prestando serviços ao Estado de Minas Gerais. Precisamos criar um 
diferencial. Não é justo que sejam, desde logo, prejudicados apenas 
com o aceno da limitação dos benefícios do Instituto Nacional de 
Seguridade Social. 

O Sr. Moisés Melo - Ora. Misabel, na reunião sobre a 
reforma administrativa, tive a oportunidade de dizer que não se 
discute reforma administrativa sem discutir a seguridade social dos 
servidores públicos. Essa pergunta seria dirigida ao Sr. Governador, 
mas a senhora está representando o Governo. Quero fazer um 
protesto, pois, se estamos reunidos hoje, é para buscarmos junto ao 
Governo uma solução para a seglJridade social dos servidores. 
públicos. 

Hoje, ficamos estarrecidos com a notícia no jornal de que 
o projeto da reforma administrativa que está nesta Casa não fortalece 
o IPSEMG como autarquia que é. Estamos lutando há anos para dar a 
ele a condição de único órgão gestor na previdência social, na 
seguridade social dos servidores públicos estaduais. Mas o projeto 
simplesmente está engessando a Previdência, transferindo-a para a 
Secretaria de Administração. 

O servidor público não pode cruzar os braços e aceitar a 
transferência para a Secretaria de Administração do controle 
administrativo da Previdência. Ela é uma autarquia e tem sua 
autonomia. 

Não farei nenhuma pergunta, apenas um protesto em 
nome de todos os servidores públicos, e digo ao Sr. Governador que 
ele ou está desrespeitando os servidores, porque foi um compromisso 
dele para conosco que todos os assuntos de interesse da categoria 
fossem discutidos no SINEP, que foi convocado para discutir esse 
assunto, e o projeto é encaminhado a esta Casa, ou estamos sendo 
desrespeitados pelo Govern9, ou o Governo simplesmente não quer, 
em hipótese alguma, discutir um assunto de interesse da categoria. 
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Isso para mim é fraqueza. Muito obrigado. 
O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Gostaria de fazer um 

comentário sobre a exposição do Moisés, aproveitando a presença da 
ora. Misabel. Eu, na condição de Presidente do IPSEMG, não 
conheço, é surpresa para mim, nenhuma proposta nesse sentido. O 
Governador também não mencionou, em nenhum momento, nenhum 
encaminhamento nesse sentido. Cheguei aqui às 7h30min, e, se isso 
ocorreu, foi mais por um equívoco da Secretaria de Administração. 
Todos os senhores se recordam de que a primeira luta do servidor 
público, em 1995, no Governo Eduardo Azeredo, foi contra um ~roj~to 
de lei que os senhores podem pesquisar nesta Casa. A pnme1ra 
proposta do Sr. Eduardo Azeredo foi_ vincular_ o IPSE~~ à Secret_aria 
de Administração. Naquela oportumdade, nao perm1t1mos que 1sso 
ocorresse. 

Não acredito que o Governador Itamar Franco, que tem 
implantado um modelo de oposição à política neoliberal, possa propor 
uma ação que é a mesma do Sr. Eduardo Azeredo. . 

O Sr. Presidente - Na realidade, o projeto de reforma fo1 
entregue ontem à tarde: O que foi divulgado pela imprensa foi uma 
síntese do projeto, uma exposição de motivos assinada pelo 
Secretário do Planejamento, Mas podemos providenciar hoje mesmo 
para as entidades representativas a cópia do conjunto da re~orma 
administrativa para que - quem sabe? -, no decorrer deste forum, 
possamos estudar o detalhamento da proposta, como ela foi feita. Isso 
já podemos providenciar. 

Pergunta, por escrito, de Maria de Fátima Oliveira ao Sr. 
José Prata: "Se o IPSEMG prestar um bom serviço de assistência à 
saúde, equivalente ao dos melhores planos de saúde, por que só 
ficariam no IPSEMG os que ganham menos e têm mais dependentes? 
Não seria do interesse do servidor permanecer como segurado do 
IPSEMG, desde que seja bem atendido?". 

o Sr. José Prata Araújo - Antes de responder esta 
questão, gostaria de expor uma posição relacionada à saúde, em 
relação ao fórum técnico de 1997, do qual foi retirada u_m_a proposta 
que converteria o IPSEMG em uma "holding", numa admm1straçao de 
planos para servidores estaduais e municipais. 

Nesse ponto, especificamente, tenho uma divergência, 
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pois acho que o IPSEMG deveria ser a seguridade social dos 
servidores estaduais, previdência e saúde. A assistência dos 
municípios, seguindo o modelo do Rio Grande do Sul, seria firmar 
convênios apenas para a saúde. Acho isso porque não seria fácil 
equacionar o passivo previdenciário dos servidores estaduais se 
trouxéssemos, como pensamos no fórum técnico de 1997, também os 
servidores municipais: na parte previdenciária, arcaríamos com um 
passivo previdenciário que não é possível. 

Na minha opinião, deveríamos restringir o convênio com 
os municípios para coisa de mais curto prazo, que é a saúde. O 
convênio sobre a previdência não será bom para o IPSEMG, pois 
trabalha 20, 30 anos adiante. Os municípios não têm condições 
financeiras para assinar convênios previdenciários de capitalização. 
Vocês sabem que grande parte dos municípios menores são inviáveis 
financeiramente. 

Acho que o esforço dos servidores estaduais e de suas 
entidades na negociação com o Governo deveria ser para tentar 
converter o I PSEMG na garantia de seguridade dos servidores 
estaduais e discutir para que o convênio com os municípios se 
restrinja a coisas de mais curto prazo, l";':::>mo a saúde. 

Na minha opinião, deve haver o INSS para o setor privado, 
e Estados, União e grandes municípios têm de ter previdência própria. 
Creio que os pequenos municípios estão mais seguros no INSS. 

Sobre a outra pergunta: sabemos que uma série de 
categorias tem direito ao IPSEMG e tem plano de saúde; estão 
pagando duas contribuições, de fato. É isso que motiva as pessoas a 
defender que o seguro-saúde seja facultativo, pois onera duas vezes: 
a .contribuição ao IPSEMG e o plano de saúde particular. 

Quem busca se desvincular do IPSEMG, obviamente, é 
quem tem renda mais alta e pode adquirir um plano que julga superior, 
pois nem sempre é superior. Há uma série de atendimentos que só o 
IPSEMG faz, só a saúde pública faz no Brasil. A interpretação legal 
pode levar essa contribuição a ser facultativa. O que vai acontecer é 
que as pessoas que têm duplo plano de saúde- privado e IPSEMG-
vão sair e ficar só com o plano privado. Aquelas pessoas que são 
solteiras e tem poucos dep_endentes também fariam as continhas, e 
talvez fosse mais barato o plano privado. Só que essas pessoas vão 
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economizar 3,2% do salário, que é a parte da saúde, e perder na 
solidariedade que prestam àqueles que precisam mais do IPSEMG. 
Os professores;- o pessoal da área da saúde e o pessoal 
administrativo que ganha até R$1.350,00 vão dizer o seguinte: se 
vocês que ganham mais não querem ajudar a manter a •saúde, 
também deixam os Governos Estadual e Federal implantar a 
previdência a R$1.350,00; também não precisamos de aposentadoria 
integral. 

Estou apenas dizendo que, juridicamente, a abordagem 
mais correta é a que levaria a saúde a ser facultativa. Acho que é um 
ponto de vista que deve ser abordado, mas também devem ser 
discutidas as implicações políticas que isso teria. Na minha opinião 
pessoal, enfraqueceria, quando não levasse à própria destruição do 
sistema de seguridade estadual. 

Achq que os companheiros têm razão quando criticam a 
dupla contribuição para a saúde, mas deve ser analisado com muito 
carinho o aspecto político da coisa. Pode-se economizar 3,2% com o 
IPSEMG na área da saúde e, em compensação, perder o apoio de 
todos os servidores para manter a aposentadoria integral acima de 
R$1.350,00. 1: 

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - O que se discute, no meu 
entendimento, é o modelo, o que o servidor público prefere: o modelo 
de saúde integral, de atenção ao ser humano - o servidor público 
enquanto ser humano, levando-se em conta todos os aspectos, não 
só o tratamento da doença, mas também o acompanhamento 
psicológico, psiquiátrico, as práticas coadjuvantes à prática médica, 
como, por exemplo, disponibilizar medicamentos a preços até 50% 
abaixo do preço de mercado -, ou o modelo privatista, que leva em 
conta e cresce com a idade das pessoas. Estamos assistindo a isso 
hoje na PREVIMINAS. Estão aumentando a contribuição dos 
servidores, porque o plano de saúde da PREVIMINAS está quase 
falido. O plano de saúde hoje é solidário, não se pode fazer vistas 
grossas para os companheiros que estão sentados na mesma mesa, 
contribuindo para o meu trabalho. Ou então, partir para esse plano 
excludente, que permite que só aqueles que tenham condição de 
pagar, paguem. 

O Governador Itamar Franco estendeu a gratuidade t~tal 
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da assistência médica do IPSEMG, o servidor tem toda essa 
assistência totalmente gratuita. Só assim um servente escolar, com 
R$1 ,80 por pessoa, tem essa assistência. Será que o servidor que 
tem uma média salarial de R$6.000,00 ou R$1 0.000,00 não pode 
contribuir nesse processo solidário, com o máximo de R$96,00 para o 
grupo familiar? Acho que temos de fazer uma reflexão quanto a essa 
questão. 

O Sr. Nílson Labruna - Faço parte da Associação dos 
Aposentados do IPSEMG, graças a Deus, órgão que respeita os seus 
aposentados, que participam das decisões juntamente com o 
sindicato. 

Esperamos que as notícias hoje veiculadas na imprensa 
sejam anuladas pelo nosso Governador, companheiro de primeira 
hora na luta contra a destruição do serviço público do Estado. 

O Estado de Minas Gerais, em nome dos três Poderes, 
impetrou mandado de segurança contra a aplicação, em Minas 
Gerais, de dispositivos da Lei Federal n° 9. 717 e da Emenda à 
Constituição n° 20, que excluíam do IPSEMG os servidores civis 
estaduais estatutários não efetivos, vinculando-os ao INSS. A 
sentença prolatada nesse mandado de segurança prevalece para o 
Legislativo e o Ministério Público também? 

Os demais Poderes, órgãos e entidades das 
administrações direta e indireta cor;tinuam com todos os seus 
servidores vinculados ao IPSEMG, inclusive o Tribunal de Justiça, o 
Tribunal de Alçada e o Tribunal de Contas. Apenas o Ministério 
Público e a Assembléia Legislativa permanecem sem pagar o 
IPSEMG e sem pagar o INSS. Seus servidores estão desamparados 
de. qualquer previdência do INSS e do IPSEMG. Alguns desses 
servidores já faleceram e suas famílias estão procurando pensão no 
IPSEMG. Alguns desses servidores já adoeceram e estão procurando 
assistência médica e hospitalar no IPSEMG. A Corte Superior do 
Tribunal de Justiça já reconheceu por escrito a continuidade de 
vinculação ao IPSEMG, com base na sentença da justiça federal dada 
no mandado de segurança impetrado por V. Exa. 

Podem o Poder Legislativo e o Ministério Público continuar 
desconhecendo a obrigatori_edade do cumprimento da decisão da 
justiça federal? 
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A Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - A ação 

proposta na justiça federal foi em nome do Estado de Minas Gerais. 
Portanto, abrange todos os Poderes e as administrações direta e 
indireta. 

A Procuradoria-Geral representa o Estado em juízo. A 
representação jurídica está com a Procuradoria-GeraL A Assembléia 
Legislativa tem a sua Procuradoria somente para os assuntos 
específicos da Assembléia Legislativa, não sobre a questão da 
aposentadoria e da pensão. Penso que a Assembléia Legislativa deve 
refletir sobre essa matéria, que é um assunto interessante. 

Quanto ao primeiro tema, o do projeto de lei enviado à 
Assembléia Legislativa, quero dizer que houve, na última hora, uma 
certa pressa. Esse projeto não passou pela Procuradoria-Geral, 
portanto desconheço esse pormenor. Participamos do início da 
elaboração desse projeto. Como houve uma aceleração - o 
Governador quis que se acelerasse -, não sei exatamente do que os 
senhores estão falando. 

É claro que não há nenhuma possibilidade de se comparar 
a vontade deste Governo com a vontade de um governo neoliberal ou 
privatizante. Isso não passa pela cabeça de modo algum. Não sei o 
que está sendo vinculado ou não, mas deve haver uma razão técnica 
objetiva para o melhoramento, ao se vincular algo à Secretaria de 
Administração. Não me passa pela cabeça que seja para o 
agravamento da situação em ,vigor. 

O Sr. Presidente- A Mesa da Assembléia Legislativa, logo 
após essa decisão judicial, retomou o recolhimento ao IPSEMG da 
contribuição da função pública. Houve uma reunião nesse sentido. 
Quanto à questão do recrutamento amplo, a Mesa da Assembléia 
Legislativa está fazendo provisão, mês a mês, aguardando uma 
decisão. Pela informação da nossa assessoria jurídica, a decisão 
elimina o caráter obrigatório de recolhimento ao INSS. Nos próximos 
15 dias - a diretoria do IPSEMG está sabendo disso -, teremos a 
definição da Mesa da Assembléia, porque temos muitos servidores já 
em condições de se aposentar. Essa questão é grave e envolve 
muitos casos. Já houve a regularização da situação de toda a função 
pública da Assembléia Legislativa. A provisão está sendo feita em 
relação ao recrutamento amplo. No caso de uma decisão final, r)ãO 
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O Sr. Renato Barros - Bom-dia. Um grupo de servidores 
esteve em Brasília para acompanhar as medidas encaminhadas. 
Gostaria de solicitar à coordenadoria que reproduzisse essa 
documentação, porque o que está sendo feito é um ato danoso aos 
servidores públicos. É necessário que uma caravana vá a Brasília 
para acompanhar o andamento disso, porque o Governo está 
querendo privilegiar a previdência complementar com os banqueiros, 
tirando direitos históricos da classe trabalhadora. 

Gostaria que o Sr. Prata nos esclarecesse sobre o regime 
de capitalização, o regime de repartição simples e o regime misto. A 
Emenda n° 20 nos traz grandes danos. 

Numa proposta de 141 páginas, o Governo vincula a 
administração do IPSEMG à Secretaria de Administração. Na semana 
passada, o Governo assumiu o compromisso de discutir com as 
entidades representativas antes de tomar qualquer medida. Não sei o 
que acontece, se alguns setores estão indo para a esquerda ou 
alguns estão indo para a direita. Vamos repensar se vamos conversar 
com o Governo. Talvez seja melhor discutirmos com esta Casa. 

O Sr. José Prata Araújo - Falei que um regime de 
previdência inteiramente capitalizado é um sacrifício insuportável. No 
caso de R$36.000.000.000,00 em Minas Gerais, não há recursos 
fiscais para fazer essa transformação. 

Se você muda o regime atL~31, que é de repartição simples, 
se ativos pagam aposentados para um regime inteiramente 
capitalizado, esse é um regime tipicamente privado, individual. Cada 
um capitaliza para si na ativa. Depois, quando aposentado, aquela 
poupança individual banca a sua aposentadoria. Se o regime for 
inteiramente capitalizado, se for o critério privado, puro, cada um paga 
a sua aposentadoria futura. Não há por que se falar em mulher ou 
professor aposentar-se mais cedo. Quem aposenta mais tarde 
subsidia quem aposentar um pouco mais cedo. Essa é uma decisão 
política da sociedade. 

Se o modelo é puramente capitalizado, não pode haver 
passivo futuro. Você tem d~ pagar o passivo passado e tem de evitar 
novos passivos futuros. Cada um tem de ter um plano de previdência 
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compatível com a sua contribuição pessoal. Não há por que falar 
no plano capitalizado puro e alguns se aposentarem. mais cedo. 
Professores e mulheres perderiam o direito de se aposentar mais 
cedo. Esse modelo privado não se aplica em .parte alguma do planeta, 
a não ser nos Estados Unidos, onde a previdência dos servidores é 
inteiramente capitalizada. 

O modelo atual é insustentável. A folha de aposentados 
está crescendo. O Governo não guarda recursos há tempos. Daqui a 
pouco a folha de aposentados poderá superar a folha, de ativos. Se 
não guardar recursos para lastrear essa previdência, a perda será 
grande para ativos e aposentados. É isso que chamo de regime misto. 
No sistema solidário, quem está na ativa paga para ajudar a pagar os 
aposentados. Mas é preciso guardar recursos também, para não 
pagar os aposentados com a arrecadação do próprio mês. Esse 
sistema não tem sustentação. 

Essa ação contra o Governo Federal em relação aos 
temporários e ao recrutamento amplo é de impacto social e financeiro. 
Se todos os temporários de Minas Gerais e os de função pública, de 
recrutamento amplo tivessem que recolher o INSS, seriam mais de 
R$30.000.000,00 por mês; quase R$400.000.000,00 por ano. Se 
Minas Gerais perder essa ação, perderá retroativamente, com juros e 
correção monetária. Abrirá um buraco de R$500.000.000,00 por ano. 

De 1998 para cá, se o Governo Federal ganhar essa ação, 
de imediato abre-se um rombo de Minas Gerais com o INSS de 
R$1.000.000.000,00. Há um impacto social, mas pode-se, na prática, 
afundar de vez. O dinheiro não está sendo pago ao INSS nem está 
sendo guardado em Minas Gerais. Criará um rombo puro e simples. 
Se o Governo Federal ganhar essa ação, dificultará a reorganização 
da previdência dos servidores mineiros. 

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Só para ilustrar, seriam 
R$30.000.000,00 de acréscimo mensais para o Tesouro Estadual. 
Quero comentar a proposição do Sr. Renato Barros e sugerir que não 
considerássemos que essa proposta da reforma administrativa seja do 
Governo do Estado. 

Em primeiro lugar, a Ora. Misabel Derzi, Procuradora-
Geral do Estado, não tem conhecimento da proposta. Em segundo 
lugar, nós, servidores, estamos assumindo o IPSEMG a convite. do 
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Governador Itamar Franco, que desde o princípio deu todo o apoio 
ao servidor público e transformou o IPSEMG no maior salário indireto 
do servidor. O Governador Itamar Franco criou o SINEP, espaço 
institucional para os servidores que no Governo Azeredo não tiveram 
espaço para levar as suas reivindicações. Essa proposta é do 
SEPLAN e da Secretaria de Administração, que, em algumas ações, 
têm uma prática neoliberal. 

O Projeto de Lei n° 700/96, do Governador Eduardo 
Azeredo, propunha alterar a estrutura orgânica da Secretaria de 
Administração. Diz seu art. 12: "A autarquia Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado de Minas Gerais passa a vincular-se à 
Secretaria d~ Estado de Recursos Humanos e Administração". 

E claro que esse artigo não foi aprovado. A lei foi 
modificada porque os servidores se mobilizaram e discordaram dessa 
vinculação, porque a Secretaria de Administração é para examinar 
direitos e deveres de funcionários, não para lidar com as questões 
previdenciárias, que têm as suas peculiaridades. 

O Sr. Presidente - Sr. João Diniz, com todo o respeito, 
quero discordar. Na realidade - falo como Vice-Presidente da 
Assembléia Legislativa -, a proposta entregue ontem é do Governo. 
Foi assinada pelo Governo, trazida pelo Secretário da Casa Civil. 
Podemos até dizer que é uma proposta infeliz e que devemos 
modificá-la. Mas é a proposta do Governo e não a de uma secretaria. 

Poderia ser das secretarias. Os textos têm muita 
semelhança - parece que a assessoria foi a mesma - tanto o de 1996 
como o de agora. É uma proposta do Governo, mas t~mos de alertá-lo 
de que é um erro que deve ser modifica~o. 

. Essa é uma polêmica que pode carregar um outro objetivo, 
em médio e longo prazos. Em curto prazo, a questão da vinculação 
não muda tanto, mas em médio e longo, sim. Temos de nos prevenir 
agora, porque o IPSEMG continua sendo autarquia e continua tendo a 
sua autonomia prevista em legislação federal. Gostaria de esclarecer 
que a proposta é do Governo. Pode ser infeliz, mas é. 

O Sr. Wilson Starling Júnior - Gostaria de cumprimentar a 
Assembléia Legislativa pela realização deste fórum, que mostra que o 
povo mineiro não aceita e repudia qualquer intervenção na autonomia 
do Estado de Minas Gerais e de seus municípios. Muito menos 
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aceitamos intervenções contra a nossa autonomia, ainda mais 
vindas de forças internacionais. 

. Ora .. Misabel, a recente Lei n° 13.455 veio trazer grandes 
benefícios para os servidores públicos estaduais, como, por exemplo,· 
pensão integral, sem nenhum teto, e inclusão de marido ou 
companheiro. Com base nessa lei, o Governador Itamar Franco já 
aprovou a alteração do estatuto do IPSEMG, dando isenção total ao 
servidor estadual segurado do IPSEMG e a todos os seus 
dependentes, segurados na assistência médica hospitalar e 
complementar. Hoje, o servidor e todos os seus dependentes não 
pagam nada para fazer qualquer exame, para atendimento médico ou 
cirurgia no hospital do IPSEMG e em todos os hospitais conveniados, 
bem como nos laboratórios e hospitais conveniados do interior do 
Estado. Entretanto, alguns sindicatos e associações estão 
questionando a validade da Lei n° 13.455 na justiça. Eles querem os 
benefícios, mas não querem pagar as contribuições de pensão e 
assistência médica devidas ao IPSEMG. No entendimento da 
senhora, é justo e legal que o servidor pense que tem direito aos 
benefícios de pensão e assistência à saúde sem pagar as 
contribuições legalmente devidas ao IPSEMG? Muito obrigado. 

A Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - Como já adiantei 
aqui, quanto às mesmas dúvidas que estavam surgindo, acho que, 
quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista político - e aí o 
Dr. Prata Araújo lembrou bem que a solidariedade deve vigorar entre 
os servidores públicos -, não tem sentido que os servidores públicos 
pretendam deixar de contribuir para a seguridade social do Estado de 
Minas Gerais. Neste Estaçio, criou-se um serviço de saúde 
diferenciado do SUS, próprio',-específico e que é contributivo. Foi uma 
decisão do Estado autorizada pelo parágrafo único do art. 149 da 
Constituição Federal. Então, essa é a posição oficial de Minas Gerais. 
Como já dissemos, se isso perdurar ou persistir, teremos problemas 
sérios do ponto de vista do equilíbrio financeiro do próprio IPSEMG. 
Infelizmente, existe esse tipo de mentalidade, em vez de nos unirmos. 

O que garante a previdência pública é exatamente isso. 
Estamos até sendo preparados, pessoalmente, para aderir à 
previdência privada. A previdência privada é um princípio comutativo: 
pague a sua; toma lá, dá cá. Já a previdência pública gan'!nte 
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benefícios muito maiores, porque se baseia principalmente na 
solidariedade. Essa atitude do servidor público mineiro e dos 
~indicatos prepara Minas Gerais e o Brasil inteiro para a privatização. 
E isso que irá prevalecer no seguro privado: o rico terá vantagem, 
porque paga uma aposentadoria menor, e o pobre que se dane. 
Lamento, realmente, que isso esteja sendo difundido em nosso 
Estado. 

A Sra. Maria José Carvalho Brandão - Bom dia a todos. 
Reitero à Ora. Misabel nossos cumprimentos pelas colocações já 
feitas, tantas vezes, sobre a seguridade social. Na esteira do 
raciocínio de hoje, estamos muito preocupados com nossa 
seguridade, especificamente com o IPSEMG, por causa dessa notícia 
que foi veiculada agora, da qual não tínhamos conhecimento. Vamos 
apenas complementar uma pergunta que já foi feita pelo Prof. Braga, 
sobre sua preocupação com os funcionários do IPSEMG. 

Ora. Misabel, a decisão do Supremo Tribunal sobre a 
suspensão das contribuições é apenas uma liminar feita pelo relator, 
Dr. Celso de Mello, na ADIN n° 2.010, e até hoje não foi publicada. 
Dentro dos princípios da legalidade e da publicidade, queremos saber: 
A decisão do mérito ainda não foi dada pelo Supremo e essa liminar 
ainda não foi publicada no "Diário Oficial da União". Ela pode ser 
adotada como jurisprudência no Supremo Tribunal para suspender a 
cobrança das contribuições legalmente devidas ao IPSEMG para fins 
de pensão e saúde? 

A Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - O Supremo 
Tribunal Federal não examinou nenhuma lei estadual em face da 
Constituição Federal. As situações levadas ao Supremo são 
ré)dicalmente diferentes daquela que se coloca no Estado de Minas 
Gerais. Quanto à matéria que interessa ao IPSEMG, não há 
precedente no Supremo Tribunal Federal. Disso estamos 
absolutamente convencidos. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Jussara Maria Cruz Silva 
Fernandes e outra, semelhante, de Míriam Alvarenga, do teatro da 
Assembléia: "Ora. Misabel, qual é a atual situação do mandado de 
segurança interposto pelo Governo do Estado de Minas Gerais contra 
o Governo Federal, em raz~o da reforma da previdência? A sentença 
da Justiça Federal vale ou não vale?". i 
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Gostaríamos de informar que estamos encerrando o ; 

prazo para o recebimento de perguntas, porque o nosso debate tem o 
tempo limitado até às 12 horas, e ainda temos muitas perguntas. 
Portanto, quem quiser encaminhar mais alguma, faça-o agora, porque 
a assessoria está tentando agrupá-las por assunto, para que mais 
pessoas tenham suas questões respondidas. . 

A Sra. Misabel de Abreu Machado Derz1 - Jussara, na 
primeira instância, fomos vitoriosos. Obtivemos uma sentença 
favorável, proferida pelo Dr. Bruno Vasconcelos, Juiz Federal. Mas a 
questão está em grau de recurso no Tribunal Regional. Federal d~ 1 a 
Região. A União tentou, por meio de um agravo, suspender os efe1tos 
dessa decisão, mas o Presidente do Tribunal Regional Federal da 1 a 
Região recusou o recurso interposto pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social. Então, vale a decisão, por enquanto. Como ela 
está sujeita ao duplo grau de jurisdição, certamente haverá recursos 
até no Supremo Tribunal Federal, uma vez que a matéria é de índole 
constitucional. Então, só vamos ter uma decisão positiva, final, daqui a 
algum tempo. E corremos um risco, para o qual fomos alertados neste 
momento pelo Sr. Prata: pode ser que o Estado de Minas Gerais 
venha a perder. 

Os senhores estão observando as tendências que 
grassam em nosso País. Para evitar esse risco, o que é que teríamos 
que fazer? Em primeiro lugar, encerrar essa polêmica e dizer agora: 
está todo o mundo dentro do Instituto de Seguridade Social. Os 
senhores querem isso? Não. Mas podemos dizer isso. Que risco 
vamos ter? Nenhum, risco zero. A segunda solução seria tentar - e é 
isso que vamos fazer - usar, sempre que possível, o concurso público 
e a efetivação. Esse é o mecanismo previsto na Constituição Federal. 
Vamos por esse caminho e por outras soluções, para que, mesmo 
perdendo, os efeitos da derrota sejam atenuados na práti~a. . 

O Sr. Presidente - Perguntas de Marcos Andre de Alme1da 
e de Fernando Souto, dirigidas ao Dr. Carlos Domingos Mota Coelho: 
"No substitutivo do Projeto de Lei Complementar n° 9/99, vedou-se a 
possibilidade da criação de fundos de previdência complementar 
fechados, administrados pelos próprios servidores. A enxurrada de 
ações judiciais não será inevitável?". 

O Sr. Carlos Domingos Mota Coelho- Claro que sim. Tqdo 
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esse projeto de lei complementar, não apenas sob esse aspecto, 
mas o projeto como um todo é um poço de inconstitucionalidades. 
Com certeza, será objeto de ADINs e de ações de todas as maneiras. 
Realmente, o que ele prevê é a existência de um único fundo por ente, 
uma única instituição. E difere um pouco daquilo que foi encaminhado 
pelo próprio Governo, que previa a possibilidade da criação de fundos 
específicos para as categorias. A versão que circulou ontem, à tarde, 
em Brasília, alterando o trabalho do próprio José Carlos Aleluia - que 
já é triste -, saiu do Ministério da Previdência e foi distribuída por seus 
técnicos - certamente, já foi assinada por ele ou por qualquer outro 
parlamenta_r -, inibe até a possibilidade da criação de fundos por 
categoria. E o que tenho a observar a respeito da pergunta. 

O Sr. José Prata Araújo - Essa questão é grave porque a 
Emenda Constitucional n° 20 dizia que os Governos Estadual, 
Municipal e Federal podiam mudar o regime de previdência dos 
servidores, mantendo um regime integral, ou fazendo um diferente, 
com um regime básico de até R$1.328,00, que é o teto do INSS, e 
uma previdência complementar acima desse valor. Qual é a 
gravidade, do ponto de vista financeiro, dessa proposta do Governo 
Federal? Existe um regime que paga benefícios integrais, atualmente, 
não é? Os aposentados recebem integralmente, e, se os servidores 
em atividade podem ficar em um regime de benefício integral, 
ninguém vai mudar para um regime novo, com o teto, certo? Então, 
esse regime seria somente para os novos servidores. 

A pergunta que fazemos é a seguinte: Como financiar a 
previdência dos atuais servidores aposentados e de vocês, que é 
integral, com contribuições de futuros servidores, com o teto de 
R$1.328,00? O Governo Federal baixou uma série de propostas que 
não têm a menor coerência. Se, atualmente, não está fácil bancar a 
previdência porque o Governo passado não provisionou recursos, 
como vamos continuar financiando a previdência, digamos, com 
benefícios de até R$10.000,00, se todos os novos servidores entrarem 
pagando até R$1.328,00? Vai ser uma carnificina, não é? Se, hoje, já 
não existem recursos, com todos os novos servidores pagando, no 
máximo, até R$1.328,00, de onde sa~rão os recursos para pagar o 
benefício integral de vocês? Alerto par:z; o fato de que essa proposta 
não é apenas para os novos servidores. Ela tem um impacto 
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O Sr:. Presidente - Pergunta de Osvaldo Reis de Andrade 
Santos e de Antônio Rodrigues, dirigida à Ora. Misabel: "A 
Constituição Federal sempre proibiu que o aposentado recebesse 
mais que quando estava na ativa. Após a Emenda n° 20, § 2° do art. 
40, manteve-se essa vedação de os proventos da aposentadoria 
serem superiores à remuneração do servidor em atividade. Se, ao se 
aposentar, o servidor deixar de pagar a contribuição de 8% devida ao 
IPSEMG, passará a receber, na inatividade, no mínimo, 8% a mais do 
que receberia em atividade. Esse provento maior que a remuneração 
não é proibido pela Constituição?". 

A Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - Osvaldo Reis, 
de fato, a Constituição proíbe que o servidor inativo aufira rendimento 
superior àquele em atividade. Na minha opinião, a questão da 
legitimidade dessa cobrança não tem relação direta com essa 
proibição, embora, do ponto de vista econômico, o senhor esteja 
absolutamente correto. O que esse servidor aposentado está 
querendo é isso mesmo, ou seja, aumentar os seus proventos, 
deixando de contribuir para o IPSEMG. O que é indevido, 
absolutamente errado à luz da Constituição, é entender que o Estado 
de Minas Gerais, por meiodo IPSEMG, tem o dever de dar pensão e 
saúde diferenciada gratuitamente. Não há, de modo algum, essa 
obrigatoriedade. O Estado de Minas Gerais está autorizado pela 
Constituição Federal a cobrar uma contribuição. Não vejo a 
pertinência jurídica dessa pretensão dos aposentados. 

O Sr. Geraldo Taciano Filho - Minha pergunta é dirigida ao 
Sr. José Prata Araújo. Está garantida na Constituição Federal a 
contagem recíproca de tempo para efeito de aposentadoria daquele 
cidadão que prestou serviço ao Estado, às Prefeituras e ao Governo 
Federal, assim como daqueles que foram eleitos para suas autarquias 
ou fundações, cargos eletivos. Agora, preocupa-me o fato de que, até 
dezembro de 1998, está garantido o direito adquirido. O cidadão que 
prestou serviço em vários regimes jurídicos previdenciários, no 
Estado, no município, em empresas privadas, tem garantido· esse 
tempo para a contagem recíproca de tempo e para que se aposente. 

Essa regulamentação que estamos discutindo hoj~ já 
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deveria ter sido feita em 1992, porque está na Constituição. Hoje, o 
mineiro, o brasileiro estão acordando para essa discussão. E nós, 
aposentados, pensionistas do Brasil inteiro, estamos na luta desde 
1994, condenando severamente essa reforma da previdência nos 
moldes em que foi feita. 

Vocês têm números? Criou-se uma bomba-relógio, ou 
seja, um Prefeito jogava na mão do outro, e ninguém segurava aquilo. 
Agora está na hora de explodir essa bomba. Quem deve mais ao 
Governo, ao regime geral de previdência social, são as Prefeituras e o 
Estado ou é o regime geral de previdência social é que está devendo? 
Usaram tanto o tempo do Estado para aposentar pelo regime geral de 
previdência social, como também o tempo das estatais, das 
municipais, para aposentar pelo INSS. Quem deve mais hoje: a 
previdência ou os Estados? Os senhores têm os valores? 

Agora vou fazer um questionamento à Ora. Misabel: a 
senhora falou sobre o benefício assistencial. O amparo social do 
benefício de prestação continuada é um salário mínimo, mas o 
cidadão que nunca contribuiu com a previdência social, como a 
senhora disse, tem de provar que está vivendo com uma renda inferior 
a 1/4 do salário mínimo. Ora, o cidadão tem de provar que está 
comendo, bebendo, vestindo, indo e vindo com 1/4 do salário mínimo 
para ter acesso à esmola de 1 salário mínimo que o Governo dá, no 
amparo social. Além disso, ele tem de provar que tem 67 anos de 
idade ou mais. E o portador de deficiência está sendo embromado. 
Estou mandando tudo para o Ministério Público Federal. 

O Sr. José Prata Araújo - O Brasil não tem um regime 
único de previdência, o INSS chama regime geral de previdência. 
Geral só no nome, porque, na prática, não existe um regime único. No 
Brasil, como você trabalha em diversos regimes de previdência, se 
não pudesse somar o seu tempo, não se aposentaria, porque não tem 
um regime único. Por exemplo, quando o trabalhador entra para o 
Estado, traz um tempo e o averba no Estado, não está cometendo 
nenhuma ilegalidade, está exercendo um direito líquido e certo, que 
tem de ser exercido. Então, essa averbação de tempo de serviço e 
outro instituto são fundamentais. Só que tem de haver compensação 
financeira, você compensa o tempo, e cada instituto paga a sua parte. 
Essa é uma questão fundamental. 
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Agora, no caso de Minas Gerais, não está sendo 

respeitada a contagem recíproca. A proposta que a Procuradora 
apresentou não resolve a situação - conferir o direito à aposentadoria 
por tempo de serviço apenas para os temporários com maior tempo 
de permanência no Estado. Não é assim que se faz. Se você tem 1 O, 
15, 20 anos lá fora, tem de contar esse tempo, não pode contar 
apenas o tempo de permanência no Estado. Essa posição pode ser 
um pequeno progresso para um ou outro temporário, mas continua 
deixando Minas Gerais fora da lei federal. Não interessa quanto tempo 
você permaneceu no Estado de Minas Gerais. Se você foi professor 
temporário por 5 anos, ao completar os 30 anos tem de se aposentar. 
Não se pode estabelecer a contagem reei proca apenas para aqueles 
com maior tempo de permanência no Estado. Essa posição vai 
continuar mantendo o Estado na ilegalidade. 

Agora, quem tem mais direito a receber são os Estados e 
municípios, porque a migração de pessoas do setor privado para o 
setor público é muito maior do que o número de servidores públicos 
que viram funcionários de empresa privada. Então, quem mais ficou 
prejudicado até hoje foi o serviço público, que tem muito mais tempo 
averbado da iniciativa privada do que o INSS do serviço público. Essa 
lei da compensação financeira tem mais a favorecer o Estado. 

A minha preocupação é que o prazo para cobrar o tempo 
averbado de quem já se aposentou, créditos retroativos a 1998, 
termina agora, dia 16 de novembro. 

O Governo de Minas Gerais, que tanto criticou o Governo 
Federal, pegou o processo de todos os aposentados, levantou o 
tempo averbado e vai entrar com ação cobrando crédito do Governo 
Federal dentro do prazo estabelecido ou não? A maioria dos Estados 
e municípios não cuidou desse procedimento, tinham dinheiro para 
receber e simplesmente se omitiram. Essa é a realidade nacional. 

A Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - Sr. Prata Araújo, 
é claro que o Estado de Minas Gerais não vai negar contagem 
recíproca de tempo de serviço, que está consagrada na Constituição 
Federal. Isso seria absolutamente inconstitucional. O que foi dito aqui 
é que aqueles que não são titulares de cargo efetivo - mesmo 
contando tempo de serviço e com 35 anos de serviço -, segundo a 
Constituição Federal, estão sujeitos às normas gerais de Previdên~ia 
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Social_. _E~tão, têm 35 anos. Agora vão obter, segundo a 
Const1tu1çao Federal, uma aposentadoria dentro daquele limite de 
R$1.300,00. 

Não seria justo pensar numa solução mais favorável para 
os servidores que estão há 20 anos no Estado de Minas Gerais? São 
os senhores mesmos que irão decidir. O fundo é curto, os recursos 
s~o mínimos, e ainda terão de abrigar quem venha para cá e fique 
c1nco anos, por exemplo, contando o tempo de outros institutos 
inclusive do setor privado, para ter aposentadoria integral e prejudica~ 
a sua? Isso quem vai responder são os servidores, porque os 
recursos são poucos. Para propor isso, o Estado tem de estar 
adequ_ado _à Le~ de R_esponsabilidade Fiscal. Não passa pela cabeça 
de . mnguem 1mped1r a contagem recíproca. Agora, contando 
rec1procam~~te ~ara aqueles que não são titulares de cargo efetivo, 
que. benef1c1os 1remos conceder? Por que não premiar aqueles 
servidores que prestam serviços ao Estado de Minas Gerais há muito 
tempo? Essa é a nossa indagação. 

Quanto à compensação financeira, o Estado de Minas 
Gerais assinou convênio com o Ministério da Previdência Social e 
apresentou a ele no dia 6 de novembro, segunda-feira passada três 
listas oficiais diferentes, valendo como notificação. Uma, exata~ente 
de acordo com a lei d~ compensação financeira para aqueles que já 
se aposentaram a part1r de 1998. O Estado de Minas Gerais, baseado 
em pareceres de ilustres juristas, como Raul Machado Horta, parecer 
encomendado pela própria Assembléia Legislativa e pelo Presidente 
do Tribunal de Contas, Dr. Sylo Costa, percebeu que essa lei iria 
esbarrar em princípios constitucionais, pois não abriga aqueles que 
foram . aposentados antes da Constituição de 1988, escolhe o 
mecamsmo de compensação, não a data da inserção no regime único, 
apenas no momento da aposentadoria. A Secretaria de 
Administração, orientada juridicamente, apresentou também outras 
duas listas, só para garantir o direito ao Ministério da Previdência 
Social. Provavelmente em relação a esses outros, relativamente à 
compensação financeira, o Ministério irá recusá-los. Aí, sim, iremos 
questionar a matéria no STF. Mas aquilo que a lei garante, já fomos lá 
buscar. O que queremos. para o Estado de Minas Gerais são 
vantagens que os bons juristas mineiros consideram absolutamente 
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legítimas à luz da Constituição Federal. Muito obrigada. 

O Sr. Carlos Domingos Motta Coelho- Não tenho domínio 
sobre a matéria..restrita ao setor público estadual, embora possa dizer 
que, se depender da nossa força, talvez possamos deter e evitar essa 
hecatombe que se prenuncia no Planalto Central. Ela também traz 
grandes transformações e grandes repercussões, como já asseverou 
anteriormente o Dr. Prata Araújo, nos atuais institutos. Não apenas em 
relação às aposentadorias futuras, mas também às atuais. O sistema 
que o Governo montou e industrializou, é bem provável que também 
institua alíquotas pequenas de contribuição no início desses fundos 
complementares, até para que as pessoas que já têm direito adquirido 
a aposentar-se pelo regime atual sejam seduzidas e migrem para 
esse novo fundo. E mesmo aqueles que já têm bastante tempo. O que 
vai acontecer? Se o Governo estabelece uma alíquota pequena para 
esses novos fundos, muitos servidores que até poderiam continuar 
contribuindo nos fundos antigos serão tentados a migrar. Certamente 
faltarão recursos para bancar as aposentadorias futuras e, 
principalmente, as atuais. Será uma quebradeira geral dos fundos. 

Conforme o companheiro Renato Barros disse, e até 
solicitei, seria bom se a Casa pudesse distribuir o material, pareceres 
técnicos feitos pelas pessoas que mencionei, juristas de todo o País. 
Sejam distribuídos ao Plenário e principalmente aos dirigentes 
sindicais, para que possam ter uma visão detalhada do que está 
acontecendo. O mais importante, conforme já falei, é uma mobilização 
intensa, porque tudo o que temos discutido pode ir pelo ralo, água 
abaixo, numa simples penada e pernada da Câmara dos Deputados, 
que tem maioria governista. · r"lem podemos esperar que a sua Casa 
revisora, o Senado Federal, aja de forma diferente, pois também é 
majoritariamente governista. Acho que a hora é agora. Não podemos 
fraquejar. 

Finalizo conclamando, mais uma vez, todas as forças, os 
partidos da Oposição, com a ajuda do nosso coordenador, Deputado 
Durval Ângelo, a mobilizar a nossa bancada federal e Presidentes e 
dirigentes de entidades representativas de servidores. Na semana que 
vem, provavelmente, a bancada de Minas estará aqui, porque quarta-
feira é feriado e certamente haverá um recesso branco em Brasília. 
Será uma oportunidade para conversarmos com os parlament~res 
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mineiros. Então, poderemos impedir que haja mais esse massacre 
contra os funcionários públicos federais, estaduais e municipais. 

Reitero mais uma vez o meu profundo e sincero 
agradecimento aos organizadores deste evento, principalmente ao 
Deputado Durval Ângelo, e também aos meus colegas dirigentes 
sindicais. Coloco-me à disposição na Associação Nacional dos 
Procuradores da Previdência Social em Brasília. Bom dia e muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Quero esclarecer que, com relação aos 
documentos e pareceres trazidos pelo Sr. Carlos Domingos Meta 
Coelho, vamos providenciar cópias para os dirigentes sindicais, pelo 
menos uma para cada entidade. A melhor forma de divulgação deve 
ser providenciada pelas entidades. Alguns pareceres são conhecidos, 
porque já circularam. Podem entregar os documentos à nossa 
assessoria. Após o almoço os dirigentes podem procurar a nossa 
assessoria de Plenário. 

O Sr. José Prata Araújo - Companheiros e companheiras, 
ousaria dizer que no mundo todo a polarização que hoje existe não é 
só partidária, é uma polarização de projetos de sociedade. Os 
Governos do mundo alegam que estão cortando, por exemplo, na 
Previdência porque não têm recursos. Mas o debate sobre a questão 
fiscal esconde uma questão de fundo, que é projeto de sociedade. 
Ousaria dizer que, muito mais do que a questão partidária, hoje temos 
a seguinte polarização na sociedade: quem é favorável a uma 
sociedade solidária e cooperativa e quem é favorável a um projeto de 
individualismo selvagem, indecente e anti-humano. 

Portanto, temos assistido no mundo todo, de forma muito 
interessante, uma aproximação das correntes de esquerda e de 
centro-esquerda. Vê-se, na Europa, os partidos socialista, social-
democrata e verde e Igrejas progressistas, todos juntos no mesmo 
projeto. Do outro lado estão aqueles que acham que vivemos numa 
selva. O liberalismo, mais do que cortar direitos dos servidores e 
privatizar estatais, acredita na tese de que a sociedade não progride 
com solidariedade e cooperação. A sociedade progride com cada 
i~mão pisando no pescoço do outro e competindo de forma selvagem. 
E assim que o mundo cam_inha adiante. Acreditam que tudo que gera 
solidariedade deve ser destruído. É o sindicato, a previdência e o 
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serviço público. Essa é a polarização de fundo que temos no Brasil 
e no mundo. "'"" 

A segunda questão importante é a previdência pública. Ao 
se ver a matriz desse projeto liberal, nos Estados Unidos, vemos que 
nem lá, com uma renda "per capita" de US$25.000,00, onde a 
previdência privada e a saúde privada deram certo, 40 milhões de 
norte-americanos não têm nem SUS, nada, nenhuma assistência à 
saúde. O Governo paga plano de saúde para os idosos americanos 
com mais de 65 anos, porque não conseguem pagar plano de saúde 
nesse país. Cerca de US$200.000.000.000,00 é quanto o Governo 
americano gasta para pagar pelas pessoas que estão nessa faixa 
etária. 

Nem nos Estados Unidos esse projeto deu certo. Então, 
como será na América Latina? As filiais, que são o Brasil, a Argentina 
e o Chile, estão piores que a matriz. O liberalismo que se prega no 
Brasil não deu certo nem nos Estados Unidos, sua matriz. Lá tem um 
colchão social um pouco melhor do que se propõe aqui. 

No Brasil, com a saúde pública decadente, ainda assim, 
dos 160 milhões de brasileiros, 120 milhões continuam no SUS 
porque não têm dinheiro para ir para a saúde privada. No Brasil, a 
Previdência privada só tem 5 milhões de pessoas associadas. O resto 
da mão-de-obra ou está no INSS ou se encontra sem previdência. 
Então, a Previdência e a saúde privada são para quem pode pagar, 
são para poucos. 

Outra questão importante são nossas bandeiras atuais. No 
caso do INSS, é lutar pelo piso de R$180,00. Pode ser até pouca 
coisa, mas para quem ganha R$150,00, R$30,00 não deixam de ser 
uma conquista. Temos que unir os aposentados, os sindicatos, o setor 
público e privado para pressionar por um aumento minimamente 
decente para o salário mínimo. 

É preciso acabar com o congelamento no setor público. 
Não adianta nada ter paridade entre ativos e aposentados, mas no 
arrocho. São todos iguais, mas ninguém tem nenhum reajuste. Esse 
tipo de paridade não serve. Deve haver paridade e reajuste. . 

Outra questão fundamental é o Projeto Suplicy. Quando se 
chegar à velhice, pagando ou não a Previdência, o brasileiro deve ter 
um salário mínimo. Caso contrário, se não garantirmos a re,nda 
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mínima para o idoso brasileiro, daqui a cinco ou dez anos não 
teremos apenas crianças de rua, teremos também centenas de idosos 
de. rua, como já estamos tendo nas grandes cidades brasileiras. Não 
podemos pensar em privatizar a Previdência, mas sim em 
universalizar a Previdência pública. Temos ainda que melhorar o valor 
dos benefícios. Conclamo os senhores para participar dessa luta, dar 
apoio aos aposentados, ao sindicato do setor privado e fazer uma 
frente para defender a previdência pública brasileira. 

Finalmente, acho que a nossa situação não é de tanto 
pessimismo. Até há algum tempo, defender teses como as que 
estamos defendendo hoje era considerado jurássico. Verifiquem as 
últimas eleições municipais, o recado que a população deu ao bloco 
governista. Grandes cidades brasileiras votaram em massa nas 
correntes de esquerda e centro-esquerda. 

Em Recife, um operário, o João Paulo, ex-Presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos, bateu a cúpula do PFL sozinho. Ganhou 
do Marco Maciel, do Presidente do PFL, do Jarbas Vasconcellos, etc. 
Acho que o recado das urnas nos indica que em 2002 a situação pode 
ser diferente. Vai ter segundo turno, e, com certeza, vamos colocar na 
agenda política do País, na eleição presidencial, o tema da 
Previdência. Vamos ver o que o candidato deles tem a dizer, o que a 
Oposição tem a dizer sobre esse tema fundamental da Previdência. 
Vamos politizar o tema, colocando-o na agenda nacional. Com 
certeza, será o grande fator de esclarecimento da população brasileira 
sobre o projeto de sociedade. 

Previdência é uma conquista civilizatória. Então, o debate 
da Previdência opõe aqueles que são solidários e os que querem um 
regime selvagem. Em 2002, com certeza, começaremos a politizar o 
País. 

A Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi - Aproveito para 
agradecer a todos aqueles que patrocinaram o fórum técnico e à 
Assembléia Legislativa pela oportunidade de aqui estar para discutir 
com os representantes dos servidores públicos um tema tão relevante 
para Minas Gerais e para o Brasil. Por ordem do Sr. Governador do 
Estado, na Procuradoria-Geral, vamos iniciar uma série de programas 
na Rede Minas com o objetivo de trazer ao povo de modo geral 
esclarecimentos sobre questões de alta relevância, relativamente à 
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cidadania.' 
Hoje à noite, participarei de um debate sobre Imposto de 

Renda da pessoa física. Pretendo levar para a televisão a questão da 
Previdência Social. A nossa preocupação é dupla. Em primeiro lugar, 
é defender a previdência pública. Entendo o carinho com que o Dr. 
Carlos Domingos, que foi um advogado da Previdência Social, a 
defende. Isso é importantíssimo para nós. Não só defender a 
previdência pública, mas também o regime dos servidores .públicos e 
0 seu sistema previdenciário, que são vistos como corporativos, como 
todos sabem. 

Pregou-se e difundiu-se que o servidor público, além de 
inútil e barnabé parasita, é ainda corporativista, pretendendo para si 
algo que o resto do Brasil não tem. É preciso demonst~ar. qu~ o 
sistema de previdência dos servidores públicos sempre fo1 p1one1ro. 
Isso é próprio das entidades fechadas e faz parte da evolução da 
cidadania. Tem que ser o carro-chefe para puxar o resto. 

Lembram-se de quando se formaram as caixas de 
pensão? A primeira delas foi no setor público: c.aixa d~ pensã.o d?s 
empregados nas estradas de ferro do Brasil. Fo1 tambem a pnme1ra 
caixa de pensão dos servidores. E ela foi puxando o resto do setor 
privado. Mas nem o povo .~rasileiro nem os trabalhadores do ~etor 
privado sabem como esses direitos sociais d~veriam ser expandidos. 
Lutam mas não sabem o . que discutir. E preciso levar essas 
informações à televisão e informar o que cada um de nós, cidadãos, 
poderia ter, mas não tem e o que já é universalmente aceito como 
benefício novo a ser implementado. Isso dará ao cidadão um 
parâmetro de comparação. E ainda que o Brasil não possa fazê-lo 
agora, é preciso planejar, como fazem os europeus. Se no an~ de 
2000 não é possível, vamos para o ano de 2005. Mas nada d1sso 
existe. A tendência é retrair, reduzir e privatizar. Estava preparada, 
hoje, para trazer a vocês essas novidades e dizer: vamos discuti.r tudo 
isso vamos expandir a Previdência Social, inclusive a dos servidores 
públ,icos mineiros, efetivos ou não. Mas aqui cheguei e fui 
surpreendida pela fala do Dr. Carlos Domingos, que nos alertou para 
um risco muito grave. Estamos sendo convocados a defender o pouco 
que já se tem. Mas a melhor defesa não é apenas a de defender o 
que temos, é o conhecimento de toda a sociedade brasileira qu~nto 
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àquilo que se deveria ter, àquilo qu~ se deveria pleitear, às 
conquistas sociais que devemos perseguir a médio e a longo prazo. 
Esse deve ser o parâmetro para que não se pense que a luta dos 
servidores públicos mineiros é corporativa e prejudica o restante da 
sociedade brasileira. Os senhores sabem que esses recursos dos 
servidores públicos mineiros, na atividade ou aposentados, que 
montam em R$450.000.000,00 por mês, são fundamentais para 
movimentar a economia mineira. Isso é preciso que se diga. Muito 
obrigada a todos os senhores. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus 

agradecimentos a autoridades e participantes, em especial aos 
ilustres expositores, bem como ao público em geral, pela honrosa 
presença, e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, 
com a ordem do dia regimental, e para a especial de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 1923 REUNIÃO ORDINÁRIA EM , 
9/11/2000 

Presidência dos Deputados Durval Ângelo e Jorge Eduardo de 
Oliveira 

Sumário: Composição da Mesa Destinação da 
interrupção dos trabalhos ordinários - Palavras do Sr. Renato Barros -
Palavras do Sr. Francisco José Carlos - Palavras da Sra. Tereza Deiró 
- Palavras do Sr. Ulisses Santana - Esclarecimentos sobre os debates 
-Debates. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - A 

Presidência convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Renato 
Barrros, Coordenador da Frente contra a Destruição do Serviço 
Púb1ico; Tereza Deiró, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em 
Saúde do Estado da Bahia; Francisco José Carlos, Diretor do 
Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo; e 
Ulisses Santana, Diretor Jurídico do Sindicato dos Trabalhadores em 
Saúde do Estado da Bahia. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

l 

~ o 
e 
~ 

~ 
§ 

o 
~ 

e 

§ 
~ 

õ; 

~ 

"' " < 
.= 
g_ 
~ 
~ o 
!:.I 
.§' 

569 
O Sr. Presidente (E>eputado Jorge Eduardo de Oliveira) 

- Destina-se a interrupção dos trabalhos ordinários à reali~ação do 
Fórum Técnico Seguridade Social do Servidor Público Estadual, que, 
nesta tarde, tratará do tema "Seguridade Social: A Experiência de 
Outros Estados". A Presidência, desde já, agradece aos ilustres 
expositores e aos participantes o comparecimento e apresenta a 
todos, em nome do Legislativo Mineiro, as boas-vindas a esta Casa. 

Palavras do Sr. Renato Barros 
Boa tarde, companheiros e companheiras. Cumprimento o 

Deputado Jorge Eduardo e, na pessoa dele, toda a Mesa. A minha 
presença neste Plenário é para explicar a dinâmica que havíamos 
planejado e discutido com a Assembléia Legislativa, sobre a presença 
de outros companheiros que nos trariam a experiência de outros 
Estados brasileiros, onde temos visto o sucateamento do serviço e do 
servidor público. 

Neste debate seria necessário ouvirmos companheiros de 
outros Estados que estão vivenciando a situação de sucateamento do 
serviço público na área de seguridade social. Queríamos trazer as 
experiências do Paraná e de Alagoas, mas pensamos também nos 
companheiros da Bahia, que, ao longo de 1997 e 1998, assistem ao 
sucateamento daquele Estado. A experiência do Espírito Santo nos 
trará muito enriquecimento. Estaria também aqui a representação de 
São Paulo, mas, por motivo de uma mobilização de greve dos 
servidores paulistas, a Confederação Nacional de Seguridade Social 
não pôde estar presente e pediu-nos para justificar a ausência, em 
função da necessidade de os servidores encaminharem a luta dentro 
da área da saúde. 

Tenho plena certeza de que os companheiros da Bahia e 
do Espírito Santo contribuirão muito para este debate. A contribuição 
deles poderá nos dar uma visão melhor, para que construamos em 
nosso Estado um projeto de seguridade social que seja um exemplo 
para todo o País. Essa é a responsabilidade que está sendo colocada 
para nós, servidores públicos: que possamos influenciar o projeto que 
está sendo elaborado pelo Governo Estadual. 

É importante ressaltar o que temos feito com o Governo. 
Existem diferentes visões dentro do Governo do Estado com relação à 
seguridade social dos servidores públicos. Por isso, é importar,1te 
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buscar a experiência de outros Estados, para sairmos deste fórum 
com uma proposta unificada do conjunto do funcionalismo do 
Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Nós, servidores públicos, 
temos de unir as nossas propostas visando à construção de um 
projeto maior, que virá, inclusive, para esta Casa. Teremos de fazer 
um enfrentamento junto ao Poder constituído para sensibilizarmos os 
Srs. Deputados, que são os responsáveis pela elaboração da lei que 
irá regulamentar a nossa situação de vida e adequá-la à reforma 
federal. 

Pela manhã foi discutida a situação de uma lei 
complementar que está sendo votada em Brasília. Não podemos 
discutir esse assunto olhando somente para Minas Gerais, sem ver o 
que acontece em nível nacional. Sabemos que o projeto neoliberal 
tem feito de tudo para tirar os direitos da classe trabalhadora, em 
especial, os dos funcionários públicos. Temos de ficar atentos. Na 
próxima semana, vamos discutir com as entidades, sensibilizando os 
trabalhadores. Se preciso, iremos a Brasília acompanhar as votações. 
Em nível de Minas Gerais, que possamos elaborar uma proposta de 
seguridade social que resguarde os direitos que conquistamos ao 
longo desses anos, buscando uma solução para todos os servidores, 
os detentores de função pública, os designados da educação, o 
pessoal do recrutamento amplo, etc. Para as várias categorias 
existentes no Estado, que possamos fazer um projeto que assegure o 
nosso direito ao pleno exercício das nossas funções. 

Desejamos que todos os presentes tragam uma grande 
contribuição, para que possamos intervir e construir uma proposta 
mais abrangente com relação à seguridade social. Que possamos 
impedir que em Minas Gerais aconteça o que aconteceu em outros 
Estados: um total sucateamento da área da seguridade social. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Francisco José Carlos 
Boa tarde. Gostaria, inicialmente, de saudar a Mesa, o 

Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, a companheira Tereza, o 
companheiro Renato e todos os trabalhadores públicos presentes 
neste fórum, que é de suma importância. 

Vocês terão condições de fazer este debate baseados em 
algumas experiências. Nós, do Espírito Santo, quando fizemos esse 
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debate, não encontramos experiência em lugar nenhum. Fizemos, 
em 1997, esse debate. Saímos do nada. Vamos trazer para vocês um 
pouco do que foi a nossa luta e a nossa contribuição para a questão 
previdenciária no Estado. 

Farei uma retrospectiva histórica porque, na fala do 
Renato, vi que não há uma participação efetiva dos trabalhadores e 
dos movimentos organizados na elaboração do projeto. Não iria falar 
sobre isso, mas acho que vale a pena fazer uma retrospectiva para 
vocês saberem o que aconteceu no nosso Estado. 

Nós, na Constituição Estadual de 1989, no Espírito Santo, 
conseguimos incluir emendas garantindo a participação dos 
trabalhadores, através dos seus sindicatos, não só na discussão 
previdenciária, mas também na discussão do regime único. Quando 
foi feito o regime único no nosso Estado havia uma comissão paritária 
de sindicatos, de Governos e uma comissão de negociação para 
estudar o projeto antes de ser encaminhado para a Assembléia 
Legislativa. Então, foi uma coisa feita a quatro mãos entre Governo e 
servidores. 

No caso da previdência, também no regime único 
colocamos um prazo de 18 meses, a partir de 1994, para o Governo 
convocar a comissão paritária e começar a desenvolver um projeto de 
previdência para o Estado. A nossa surpresa foi que o Governo do 
Estado, mesmo estando na lei, encaminhou para a Assembléia 
Legislativa um projeto com efeito de trazer caixa para o Instituto de 
Previdência, aumentando a contribuição de todos os trabalhadores. E 
aí' iniciou-se um processo muito grande, que culminou com a 
participação do Judiciário, do Legislativo e dos trabalhadores do 
Executivo. 

Então, esses três segmentos, em conjunto, através de 
liminares e bloqueios na Assembléia Legislativa, seguraram a 
tramitação do projeto na Assembléia, e o Governo foi obrigado a 
assentar e negociar. Foi criada uma comissão paritária para elaborar 
esse projeto. Essa comissão funcionou durante seis meses. O 
Presidente da Assembléia Legislativa do Espírito Santo era seu 
Presidente; eu, representando os trabalhadores do Executivo, era o 
Vice-Presidente, e o relator era um Diretor do Instituto de Previdência, 
Gerônimo Monteiro. Desse trabalho saiu um projeto que , foi 
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encaminhado ao Governo para ser encaminhado à Assembléia. 
Para verem a importância do projeto, o Judiciário participou na pessoa 
do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, e o Sindicato dos 
Servidores do Judiciário também· participou. Então, quando esse 
projeto chegou à Assembléia Legislativa, não houve uma emenda 
sequer, porque tudo fez parte das negociações. Gostaria de passar 
essa experiência porque ouvi o Renato falar que agora começará a 
trabalhar na Assembléia Legislativa. Gostaria de trazer essa reflexão, 
porque a Assembléia tem um papel muito importante nisso. Amanhã, 
quando não houver mais dinheiro para pagar o trabalhador, para 
pagar pensão, o Governador já nã<;> estará mais aí. Nós é que 
estaremos com o ônus de resolver esse problema. É um momento 
sério e os Deputados, o Governador e o pessoal do Judiciário têm que 
começar a trabalhar nesse projeto. 

Não se pode falar em previdência sem aumento de 
contribuição. E tínhamos um problema porque o Instituto de 
Previdência só paga pensão alimentícia e aqueles auxílios tipo 
natalidade, reclusão, funeral, mas apenas isso. Com isso a discussão 
ficou complicada, porque como vai-se aumentar o percentual de 
contribuição simplesmente para dar uma coisa que já temos? O direito 
à aposentadoria integral, já temos. No futuro haverá mudança nessa 
legislação, e temos que nos preparar. Mas não poderíamos nos 
assentar numa mesa para discutir um aumento de pensão 
simplesmente porque o Instituto de Previdência vai começar a pagar a 
aposentadoria. 

E até porque culturalmente, para o servidor público 
estadual do Espírito Santo, quem pagava a sua aposentadoria era o 
Instituto de Previdência, quando nunca foi. Quem paga até hoje é o 
Estado. Houve esse problema, e tivemos que fazer uma discussão 
sobre a importância daquele momento para os trabalhadores. Na 
época, discutia-se no Congresso sobre o teto salarial, as 
aposentadorias complementares e suplementares. A questão da 
Previdência é o grande filão no meio dos servidores públicos, hoje, 
para as empresas internacionais de seguridade. 

Esse é o cerne da situação. O Governo Federal tem todo 
um trabalho de abrir a ques_tão previdenciária, da seguridade social, 
para capital estrangeiro. Quando vemos o Governo tirando os nossos 
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direitos e estabelecendo tetos para as nossas aposentadorias, isso 
não vem da cabeça do Fernando Henrique, da cabeça do Ministro da 
Previdência, da cabeça do Ministro do Planejamento ou da cabeça de 
um Deputado que tem um projeto' no Congresso. Isso vem de uma 
engrenagem de discussões que já ·está, há muito, em pauta. 

O Brasil tem grande quantidade de pessoas que não são 
atingidas por isso porque o Estado paga a aposentadoria. Tínhamos 
uma alíquota de 7%, e o Governo propõe 15%. E foi aumentada para 
1 O%. Na época em que estávamos fazendo a lei de previdência, havia 
uma dívida com o Instituto de Previdência, que estava totalmente 
descapitalizado, de R$160.00Ó.DOO,OO. Todos os três Poderes e ainda 
a Polícia Militar deviam ao Instituto de Previdência. Esse tema foi 
tratado, e foi estabelecido um prazo para que a dívida fosse saldada. 

A "tropa de choque" do Governo, tanto na comissão como 
na Assembléia, conseguiu estabelecer um tempo de 50 .anos para 
pagamento dessa dívida. Parece muito, mas como se tratava de uma 
dívida que nunca seria paga, na época foi razoável. No entanto, hoje 
essa dívida já alcança um patamar de mais de R$400.000.000,00. Por 
que essa dívida cresceu? Para encaminhar o projeto à Assembléia e 
imediatamente entrar em vigor, o Governo pediu 18 meses. Em 
contrapartida, tivemos que ampliar o prazo para que as pessoas 
aposentadas ingressassem no fundo. 

Como ocorreu isso? Inicialmente, quando criamos o fundo, 
ninguém receberia aposentadoria por ele. Continuaria pagando a 
pensão e capitalizando para, em determinado momento, pagar a 
aposentadoria. Esse prazo seria de cinco anos para os atuais 
servidores públicos; para os servidores que entrassem a partir da lei, 
seria de seis meses. Quando o Governo pediu 18 meses, esse prazo 
teve que ser ampliado para 7 anos. Esse prazo foi aprovado em 1997 
e está em vigor. Na realidade, só começaria a pagar um aposentado a 
partir de 2004, tempo necessário para capitalizar. 

Um grande problema com relação a fundo de previdência, 
principalmente para nós, que já estamos trabalhando, e também para 
quem entra no Estado - e não há como fugir disso - é o passivo do 
passado. Na época, pelo cálculo atuarial, no nosso caso, para passar 
todos os aposentados e ativos para o fundo de previdência era 
necessário um aporte financeiro em torno de R$2.000.000.000,00. 
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Para hoje, esse valor praticamente não mudou. Era outro abacaxi 
que a comissão tinha que descascar. 

Então, definimos o seguinte: inicialmente, para quem 
estava entrando no Estado, o projeto determinava que o fundo seria 
capitalizado para isso. Dar-se-ia um prazo de cinco anos - que 
posteriormente ficou em sete - para os atuais servidores da ativa. A 
partir da capitalização do fundo, esses funcionários iriam passando 
para o fundo de previdência. 

Isso tudo em cima de cálculos atuariais, semestrais e 
anuais. E os atuais aposentados só passariam para o fundo de 
previdência no dia em que o Governo colocasse o passivo passado no 
fundo. Ele poderia estar passando os aposentados, inclusive, fez essa 
proposta, mas teria que mandar o dinheiro todo mês. Essa proposta 
não foi colocada em prática porque o Governo teria que repassar o 
dinheiro, sendo que apenas queria fazer uma jogada, sem enviar o 
dinheiro, o que acabou não acontecendo. 

Algumas coisas importantes foram criadas no Espírito 
Santo. Uma delas é a fiscalização. O Instituto de Previdência tinha um 
Conselho Deliberativo e não dispunha de um Conselho Fiscal. O 
Conselho Fiscal foi criado com a participação só de trabalhadores. O 
Conselho Deliberativo é paritário. Sou Conselheiro do Conselho 
Deliberativo do Instituto. Governo e trabalhadores têm o mesmo 
número de participantes. O Presidente da Diretoria Administrativa é 
indicado pelo Governo; o Diretor Administrativo-Financeiro é indicado 
pelos servidores do Instituto, através de eleição. O Diretor de 
Assistência Médica e Hospitalar, cuja atividade não existe, embora 
exista o cargo, também é indicação do Governo, e o Diretor de 
Previdência - inovação que conseguimos incluir -, que administrará 
85% do dinheiro arrecadado pelo Instituto, seria um servidor público, 
indicado através da eleição direta. Isso ainda não foi feito, pois trata-
se de processo demorado, complicado, mas já se encontra 
tramitando, entre as entidades sindicais, um processo eleitoral para a 
indicação do Diretor Previdenciário, que cuidará do fundo de 
previdência. O dinheiro do fundo será administrado pelo trabalhador. 

Outro problema sério é o calote, pois a dívida atual do 
Estado é de mais de R~400.000.000,00. Tínhamos de buscar 
mecanismos para obrigar o Governo a pagar a dívida e não mais 
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atrasar, vencidos os 18 meses. A única saída que encor:ttramos, 
depois de contatos feitos com a Assembléia, com o Judiciário e o 
Tribunal de Contas, foi a criação de um certificado de regularidade. 
Nenhuma Secretaria de Estado, autarquia, nenhum Poder tem suas 
contas aprovadas pelo Tribunal de Contas sem esse certificado de 
regularidade de situação com a Previdência. Isso está sendo colocado 
em prática este ano, e, até agora, o único setor que está em dia, 
pagando as parcelas atrasadas e passando a contribuição mensal, é o 
Ministério Público. Foi importante a figura do Ministério Público haver 
se adiantado e feito a proposta de negociar a dívida, porque, a partir 
disso, o Conselho Fiscal já feil Várias denúncias, que já estão sendo 
apuradas, de apropriação irtâébita do dinheiro da Previdência. O 
Ministério Público encontra-se tranqüilo, porque já regularizou sua 
situação. Ele sabe que, embora o Tribunal de Contas possa não 
aprovar as contas, ele funciona de maneira bastante política. Sabendo 
disso, precisamos de outros mecanismos. O Ministério Público está 
funcionando como parceiro na busca desses recursos. Não se faz 
previdência e capitalização sem dinheiro. No Espírito Santo, é um por 
um 1 O% são trabalhadores, 10% são representantes do Governo. 
Nã~ façam isso, pois foi um grande erro que cometemos no Espírito 
Santo. A proporção tem de . ser um para dois, que é o que a lei 
permite. Para cada um servidor, há necessidade de dois 
representantes do Governo. A lei dá essa amplitude para se trabalhar 
o assunto. Precisamos tentar ampliar isso. Criamos, também, um 
percentual de 1% do total da folha, qué seria para administrar a 
questão da saúde, o que não existe. 

O servidor que quiser ter saúde no Espírito Santo ou paga 
um fundo privado ou vai para o SUS, pois não há outro atendimento. 
Sendo assim, foi definido um percentual de 1% sobre a folha para que 
o Instituto de Previdência possa proporcionar esse atendimento ou 
buscar, por meio de convênios, outras formas de proporcioná-lo. Na 
realidade, são 1 O% do servidor e 11% do Governo. Isso está 
funcionando? Ainda não. O Governo continua apenas pagando 
pensão, e os repasses ainda não estão sendo feito corretamente, at~ 
porque 2000 era a data. Vamos ter os primeiros reflexos dessa le1, 
agora, no final de 2000, com a aprovação ou rejeição das contas. 
Alguns órgãos que estavam bastante atrasados já estão tentanqo 
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alguma negociação, e, portanto, há uma reflexo positivo. 

Não conheço a discussão dos trabalhadores com relação 
à Previdência aqui, mas é muito importante que estejam sabendo 
exatamente o que é a Previdência, ou o que o Instituto e o Fundo 
estarão proporcionando-lhes, para que as entidades sindicais possam 
defender os reais direitos. Nosso processo ocorreu antes dessa 
discussão e não encontrou essa dificuldade, mas sempre há 
f?roblemas. Estou vendo que a participação dos servidores é maciça. 
E importantíssima a discussão em setores e a colocação de 
propostas, além do conhecimento do que tem sido feito em nível 
nacional. Não podemos pegar o Espírito Santo ou Minas Gerais 
isoladamente, pois existe uma legislação nacional que comanda a 
Previdência. A lei federal que retirou o pessoal comissionado e o 
temporário da Previdência Estadual, passando-o para a previdência 
geral, é um exemplo disso. Tentamos interferir por meio de mandados 
de segurança e ação de inconstitucionalidade, mas não conseguimos. 
O Governo ficou quase um ano sem fazer o repasse, mas agora está-
se preparando para isso. 

Em contrapartida, essa diminuição de receita fez com que 
o Governo resolvesse outro problema no Espírito Santo, embora não o 
tenha feito segundo queríamos. Ainda tínhamos cerca de 8 mil 
pessoas celetistas, contribuindo com a previdência geral. Como o 
Governo irá perder, entre temporários e comissionados, cerca de 1 O 
mil funcionários, que deixarão de contribuir com a Previdência Social 
enviou para a Assembléia Legislativa, sem nenhuma discussão, um~ 
lei que passa todos os celetistas para o regime estatutário, a qual 
entra em vigor um mês a partir de sua publicação e determina que 
quem não quiser passar de um regime para outro deve procurar a 
justiça. E os servidores que estiverem com processo na justiça devem 
fazer a renúncia. Essa foi uma compensação para os recursos 
perdidos. 

O Renato está falando que vocês têm um problema 
semelhante com a função pública. Tomem cuidado, porque a 
passagem do celetista agora - em 1994, teve todas as garantias - está 
causando mais problemas que benefícios, pois foi feita simplesmente 
a transposição de celetist~s para estatutários, sem nenhum direito 
comparado ao do estatutário. Por exemplo, um Auxiliar Administrativo 
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pode ter direitos por ser estatutário, enquanto outro, com o mesmo 
rótulo, não tem. Estamos fazendo essa discussão, e a desculpa é 
sempre a questão~ previdenciária. 

Estamos tentando trazer um pouco de nossa experiência 
no Espírito Santo. O projeto é razoável e, se o Governo já tivesse 
cumprido até agora o que consta nele, já estaríamos com uma .certa 
capitalização no Fundo e prestando um atendimento melhor aos 
trabalhadores públicos do Espírito Santo. Mas o Governo não fez, e 
estamos usando nossos mecanismos de pressão, como o Judiciário e 
o Ministério Público. 

Basicamente, era isso o que gostaria de dizer em minha 
primeira fala. Agradeço a paciência de todos e coloco-me à sua 
disposição para responder às perguntas que julgarem necessárias. 
Muito obrigado. 

Palavras da Sra. Tereza Deiró 
Boa-tarde. Agradeço o convite para participar deste 

evento. Sentimo-nos extremamente honrados porque é dessa forma 
que teremos chance de consolidar, efetivamente, a democracia. É 
com o exercício da democracia que mudaremos este País e 
construiremos um País dif~rente, que cresça junto com os 
trabalhadores, à medida qu~., forem reivindicando seus direitos e 
alcançando-os de fato. Entre esses direitos, existem aqueles dos 
quais o ser humano não pode prescindir. A saúde é um deles. 

Portanto, agradeço a todos os componentes da Mesa e 
em particular ao Exmo. Sr. Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
Coordenador deste debate, bem como ao Renato Barros, que faz 
parte da Frente Contra a Destruição do Serviço Público, lutando como 
bom brasileiro e bom mineiro. Quero também parabenizar o Francisco 
por sua brilhante participação. Juntamente com o Ulisses Santana, 
Diretor Jurídico do Sind-Saúde da Bahia, vou mostrar a vocês um 
pouco daquilo que é, hoje, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde 
do Estado da Bahia e as discussões que temos travado nos últimos 
anos no que tange à seguridade social dos servidores públicos. 

Gostaria de começar apresentando alguns dados, para 
que todos possam compreender como é que anda a previdência e a 
assistência dos servidores de todo o Estado da Bahia. Dessa forma, 
poderemos gerar um debate, principalmente depois da explanação ~o 



578 
companheiro Francisco, do Espírito Santo. Inicialmente, falaremos 
sobre o número de servidores públicos que compõem hoje o Estado. 
Todos sabem que a Bahia é muito grande. Sua população é de mais 
ou menos 12.700.000 habitantes. Sua capital, Salvador, tem por volta 
de 2.500.000 habitantes. Fiz essa ressalva justamente para começar 
dizendo que, entre segurados e dependentes diretos, 550 mil pessoas 
dependem dessa seguridade social na Bahia. 

Aí estão incluídas todas as Secretarias e autarquias. 
Algumas têm uma seguridade privada em paralelo, mas o que nos 
importa abordar é essa questão da existência de um Instituto de 
Previdência e Assistência, antes denominado IAPSEB. Adiante, 
vamos colocar alguns dados que fizeram com que o Estado da Bahia 
viesse a extinguir o Instituto, com todas as características de um 
instituto. Como vocês sabem, esse instituto, uma vez tendo a 
contribuição dos trabalhadores, construiu, ao longo dos anos, um 
patrimônio. Portanto, os trabalhadores são donos, são proprietários 
desse patrimônio, juntamente com o Governo do Estado. Portanto, 
não é propriedade privada de ninguém. Nenhum Governo poderia 
destruir essa proposta, ou seja, o IAPSEB. 

Para que compreendam um pouco melhor, vou mostrar 
alguns aspectos sobre o nosso extinto IAPSEB. Perceberão como um 
governo pode tanto criar quanto destruir um patrimônio dos 
servidores. O IAPSEB tinha como prirneiras finalidades: assistência 
médica, de forma ampla e irrestrita, e assistência social, incluindo aí a 
assistência odontológica, habitacional, financeira e outras de menor 
porte, mas que tinham um significado muito grande para o 
trabalhador. Então, a finalidade maior era a previdência e a 
assistência. Gostaria de voltar um pouco atrás para dizer que isso 
aconteceu com uma lei específica, em 1966, fruto da Constituição. A 
lei federal, respeitando a Constituição, criava o Regime Jurídico para 
os trabalhadores públicos em 1964. Aí, o que ocorreu? Até 1998, 
tínhamos o IAPSEB, com todas as características de um instituto de 
assistência e previdência. Dava assistência previdenciária e 
assistência à saúde. Não gostaria de usar o termo assistência médica, 
porque assistência à saúde é mais amplo, inclui habitação, o IAPSEB 
inclui assistência social, . assistência especial aos segurados e 
dependentes portadores de doenças especiais e de situações como a 
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relativa a psiquiatria. O Instituto cobria e assistia todos esses 
aspectos da saúde, no caso, o servidor público da Bahia. _ 

Como o nosso tempo não dá para uma explanaçao 
minuciosa, trouxemos uma pasta; mais ou menos organizada, c~m 
toda essa trajetória. Qualquer interessado poderá obter esse mat~nal, 
para que possa acompanhar o processo,. as _leis, os decretos, enf1m, o 
que ocorreu de 1966 até 1998, com a extmçao do IA~S~B. 

- Procede-se à apresentação de transparenc1as. 
Em janeiro de 1998, o IAPSEB foi extinto por meio de um 

decreto foi criado um conselho com o nome de CONPREV, o 
PLANSERV, um plano de assistência à saúde do servidor, e o 
FUNPREV desvinculando a assistência da previdência. · 

'A visualização dessa próxima transparência não está boa. 
Essa coluna trata do IAPSEB e da amplitude da assistência que 
prestava, com o percentual de contribuição que variava, para cada 
servidor, de 8% a 12%. Observem, nessa outra coluna, o PLANSERV 
e as mudanças impostas a partir de março de 1998. Um decreto 
extinguiu o IAPSEB. Por meio da Lei n° 6.915, de 1995, ocorreu a 
desvinculação do IAPSEB em duas instituições: o PLANSERV, que 
cuidaria da assistência à saúde, e o FUNPREV. Observem que o 
percentual de contribuição no início da instalação do P~NSERV ~ra 
de 5% mas havia também o FUNPREV. Portanto, se Ja era de 5 Yo, 
passá~ amos a contribuir com 1 0% com a assistência e a previdê~ci~; 
Logo depois, com esse novo decreto, houve uma mudança, po1s Ja 
não era mais estabelecido o percentual de 5%. O Governo adotava o 
critério de 4 5% a 5%, que era proporcional aos respectivos níveis da 
remuneraçã~, ao número de dependentes e às , ~tilizações dos 
serviços. O Governo contribuía com 5% do somatono da fol~a ?e 
pagamento, de acordo com a Lei n° 6.915, de 1995. Com a pnme1ra 
mudança, isso não foi alterado. Com a segunda mudança, o G~verno 
passou a contribuir com a complementação dos gastos autonzados 
pelo PLANSERV, até o limite de 5%, sobre_ a forma de pagamento, de 
acordo com a Lei n° 7.349, de 1998. Voces podem observar que as 
mudanças ocorreram, impondo-se uma majoração nc: desconto. da 
remuneração total dos servidores. Esses desconto~ n~o er~~ fe~os 
sobre o salário-base, mas sobre o salário e as poss1ve1s grat1f1caçoes 
que o servidor acumulasse nesse período. 
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Adiante, podemos observar que houve outra alteração 

no ano de 1999, por meio do Decreto n° 7.634, em que o desconto 
incidia sobre a remuneração, variando entre os diversos níveis de 
categorias. 

Aqui, temos um desconto único para a Previdência e a 
assistência. Com a desvinculação em 1998, ficamos com um desconto 
igual, isto é, de 5%, tanto para a Previdência quanto para a 
assistência. Foi como se nos dissessem: 4,5% ou 5% dá no mesmo. 
Não era 5%? Mas isso não é igual, porque passam a ser de acordo 
com a remuneração o número de dependentes e a utilização de 
serviços. Portanto, muda totalmente de figura, impondo-se, cada vez 
mais, um desconto maior sobre o salário dos servidores. 

Por último, conforme estabelecido pelo Decreto n° 7. 794, 
de 2000, podemos observar que o desconto é sobre a remuneração, 
variando entre os diversos níveis, com um acréscimo de R$4,00 por 
dependente. Por exemplo, nessa coluna, quem ganhava o salário 
mínimo anterior, ou seja, R$136,00, pagava R$13,00. Com essa 
alteração, passou a ser descontado sobre a faixa, por exemplo, até 
250, de 250 a 350. Dessa forma, uma faixa maior de trabalhadores 
mais mal remunerados sofreram as conseqüências desse impacto. De 
acordo com o escalonamento dessa tabela, quem menos ganha paga 
mais pela Previdência e pela assistência. 

Essa é uma tabela de contribuição. As faixas de 
remuneração tratadas no dispositivo anterior estão de acordo com 
esses percentuais. Assim, até 2 MVR g variação é de 8% a 12%, de 
acordo com a faixa salarial, com o valor de remuneração daquela 
categoria. 

Nessa tabela estamos tratando da abordagem do Decreto 
no 7.349, de junho de 1998, em que o desconto variava de acordo 
com o número de dependentes, de 4,5% a 5%. 

Infelizmente, a quantidade de dados é grande, não dá para 
termos boa visualização de cada número, mas trata-se da abordagem 
que fiz sobre a faixa de remuneração, de acordo com o Decreto n° 
7.634, a que nos referimos aqui embaixo. Observem que, de acordo 
com a faixa de remuneração, o trabalhador sofria desconto menor 
quanto menor era o salári_o. Isso mudou, posteriormente, para o 
contrário. Houve uma inversão da tabela. 
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Falaremos agora sobre o FUNPREV. Estávamos 

abordando a questão do PLANSERV, da assistência~ · Com essa 
desvinculação par-ece meio confuso, mas entendam PLANSERV 
sempre como assistência e FUNPREV como o Fundo de Previdência, 
que, por interesses do Governo, foi empurrado goela abaixo na vida 
do trabalhador. Podemos observar nesta tabela que, na época do 
IAPSEB - só para comparar -, o que havia era um reforço daquela 
primeira abordagem em que o desconto era de 5% a 12%, e, com o 
FUNPREV, passamos a pagar uma tabela progressiva de 5% a 12%, 
de 1998 a 2000, sobre a remuneração mensal. Portanto, se 
pagávamos antes ao IAPSEB de 8% a 12%, e aqui já há uma variação 
de 5% a 12% só da Previdência, há de se entender que os 5% da 
Previdência mais, possivelmente, 12% poderiam se tornar 17%, em 
vez da faixa anterior de 5% a 12% que abrangia a Previdência e a 
assistência. Aos poucos o Governo foi avançando sobre o salário do 
servidor, com decretos, um atrás do outro, que, a cada vez, 
aumentavam o desconto, em termos percentuais. 

Podemos observar essas alíquotas, por exerc1c1o, em 
percentual, segundo aquela abordagem do segundo dispositivo, por 
categorias - servidores ativos, inativos e pensionistas. Em 1998 ~ 
1999 pagávamos 5%; em 2000, 6,5%; é uma tabela escalonada. E 
bom observar que começamos a pagar 5%, e atualmente deveríamos 
estar pagando 6,5%. Isso não foi alterado, continuam esses 6,5%, por 
sinal com antecipação da parte paga pelo Governo. E até o ano de 
2003 estaríamos contribuindo com 11 %. Só que houve esse dado a 
partir de 2001, de 12%, dado que ainda pode sofrer alterações. 

Essa tabela nos apresenta a progressão da contribuição 
do Estado. Podemos observar que o Estado implantou, desde a 
criação do FUNPREV- aqui se trata do FUNPREV -, uma tabela de 
1998 a 2001, com os escalonamentos, os percentuais, chegando-se 
ao ano de 2012 com 21% de contribuição. 

Essa outra tabela mostra que, para custeio do Fundo de 
Previdência Social - FUNPREV -, o Estado antecipou, como Ulisses 
me alertou, 6,5% para o ano 2000. Era só isso que tinha que abordar 
aqui. 

Com isso, queríamos falar sobre alguns aspectos 
importantes, para que possamos estabelecer alguns parâmetros sobr~ 
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o que ocorreu com o Instituto depois que houve a desvinculação 
entre a Previdência e a assistência. 
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Antes, queria dizer o seguinte: no momento em que o 
IAPSERV foi extinto e o Governo da Bahia criou a assistência 
desvinculada da previdência, criaram-se órgãos de acompanhamento, 
como, por exemplo, um conselho. Algumas pessoas podem perguntar 
como ficou o controle dessa situação. Foi criado o CONPREV, que, ao 
nosso ver, pela visão do Sindicato, não contempla todas as categorias 
de servidores públicos do Estado, porque foram apontados a dedo. 
Não existe, até hoje, a representação por parte dos sindicatos. 
Acabou sendo uma associação que "representa" todos os funcionários 
públicos do Estado da Bahia, "representa" o trabalhador, permitindo 
que esse tipo de esfacelamento - digamos assim - ocorresse. 

Então, podemos dizer que, com o IAPSERV, tínhamos 
uma série de vantagens, de controle, mas nós a perdemos com a 
desvinculação entre a previdência e a assistência. Por exemplo, antes 
da Lei n° 6.915, que trata da instituição do CONPREV, quando ainda 
existia o IAPSERV, havia o Conselho de Assistência e Previdência, 
com nove representantes, incluindo dois representantes de 
trabalhadores, os quais podiam ser de sindicatos ou associações, e 
um representante do Governo, da CESAB, que, de alguma forma, 
acompanhava os trabalhos. 

Com relação ao FUNPREV, o que ocorreu? Houve um 
aumento no número de representantes, no entanto reduziu-se a 
participação de trabalhadores. Observem que aqui há 9 
representantes, e ali, 11. Portanto, foram excluídos um dos 
trabalhadores e o representante da CESAB. Assim, o Governo fica 
muito mais solto para fazer o que rn~m quiser e entender com o 
destino da previdência dos servidores. 

A estrutura era formada, no antigo IAPSERV, por um 
Plenário e pela Diretoria-Geral, que era um conjunto de órgãos de 
planejamento, assessoria, avaliação, execução e controle. O que 
aconteceu com o rompimento, em 1998? Ficou a estrutura básica, o 
Plenário, uma Presidência e uma Secretaria Executiva. Como, antes, 
havia uma Diretoria constituída por funcionários concursados, o 
vínculo com o Estado era de muito melhor acesso para os 
trabalhadores, o que, agora, não ocorre. 
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Tínhamos aqui os serviços propnos, o Plenário, com 

autonomia e poder de supervisão, e, como já disse, concurso público. 
No lado da FUNPREV, observamos que era uma comissão executiva 
com poderes absolutos sobre o Plenário e é um órgão ligado à 
Secretaria de Administração, composta por cargos de provimento, 
cargos remunerados, mesmo não sendo trabalhadores do Estado. 

A próxima transparência: as questões políticas são muito 
importantes do ponto de vista da destruição de um instituto de 
previdência e assistência que tinha uma abrangência muito maior, que 
era a assistência à saúde, à previdência, assistência habitacional e 
odontológica, entre outros. . 

A próxima transparência: fizemos um resumo dos serviços 
que antes eram prestados pelo IAPSEB, para que tenham condições 
de visualizar como era a situação, que contemplava muito mais uma 
efetiva assistência, uma integralidade. à assistência ao servidor, do 
que hoje está ocorrendo. O IAPSEB tinha um serviço que garantia um 
meio de subsistência nos casos de doença, invalidez, velhice e 
assistente de serviço. Abrangiam todos os dependentes, inclusive os 
agregados, filhos do cônjuge companheiro, reconhecido pela lei, 
mesmo que não fosse do outro. E outros benefícios, como, por 
exemplo, a aposentadoria, que foi mantida. Mais: assistência à 
habitação, como já coloquei, e assistência integral aos indivíduos com 
doenças infecto-contagiosas ou incuráveis - hoje sabemos o drama 

' que enfrentamos com essas questões. 
Temos que respeitar o tempo. Gostaria de solicitar à Mesa 

que o Ulisses, Diretor Jurídico do Sind-Saúde, tivesse os 5 minutos 
que nos foram concedidos,. para fazer uma abordagem geral. 
Obrigada. ~ 

Palavras do Sr. Ulisses Santana 
Boa-tarde, Sr. Presidente, distinta Mesa, Deputados, 

senhoras e senhores; a princípio, farei uma abordagem geral, mas 
estamos abertos ao debate, para esclarecer as dúvidas que possam 
existir. 

Em 1966, quando foi criado o Instituto de Assistência e 
Previdência, tinhamos garantidos para seus trabalhadores e 
dependentes - incluindo os agregados, irmãos, pais e outros parentes 
que fossem economicamente dependentes do segurado - , a 
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assistência e a previdência, com amplo leque de benefícios, 
conforme já foi citado pela Tereza, e assistência integral: saúde, 
assistência odontológica, habitacional e financeira, entre outras. 

Em 1998, tivemos um duro golpe: o Governo majorou os 
descontos - se tem uma só contribuição para o benefício de 
previdência e assistência, o segurado divide esses serviços e 
benefícios, passando a ter dois descontos na sua folha de pagamento 
- e, ao mesmo tempo, os descontos passaram a ser feitos com base 
na remuneração total. Paralelo a isso, o Governo reduziu serviços e 
benefícios. Daí, tivemos um golpe duplo em cima dos trabalhadores: 
maior contribuição e menor assistência e benefícios. 

Como podemos ver, o IAPSEB tinha um bom patrimônio, 
criado, ao longo dos anos, com a contribuição efetiva dos 
trabalhadores. Uma parte foi passada ao Fundo de Previdência -
FUNPREV -, e temos conhecimento de que a outra parte do 
patrimônio virou boate, restaurantes, e outros foram invadidos. 

Além de o Governo reduzir a assistência e aumentar os 
descontos, de certa forma, abriu mão de parte do patrimônio que era 
dos trabalhadores. A partir de 1998, começamos a ter uma situação 
mais difícil. Além disso, o Governo privatizou a saúde dos 
trabalhadores da Bahia: além de criar o PLANSERV, abriu processo 
licitatório, e uma empresa, denominada Brasil Saúde, passou a 
prestar assistência. 

Essa empresa tinha como sócios o Banco do Brasil, a Sul 
América e uma empresa americana que, logo em seguidà, saiu. Essa 
assistência sofreu mais um golpe quando os prestadores de serviços 
de assistência à saúde do PLANSERV foram reduzidos ainda mais 
com a entrada da empresa. ' 

· Então, o que ocorre? À medida que a Brasil Saúde 
assumiu a assistência dos servidore~. foi incluída uma lista dos 
serviços não prestados pelo Estado. Tinha-se uma assistência integral 
- tanto saúde quanto habitacional e educacional, entre outras. Os 
servidores perderam tudo, inclusive a odontológica. Os servidores 
públicos do Estado da Bahia não têm assistência odontológica. E 
perderam a assistência aos agregados, pais, irmãos, etc. Além de 
tudo, passaram a pagar, _afora a contribuição, mais R$4,00 por 
dependente. E reduziram os serviços prestados. E o Governo ainda 
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editou uma relação de serviços não cobertos pelo plano. Mas não 
ficou nisso. O Governo avançou ainda mais. Logo em seguida, o 
Governo editou uma outra relação de serviços que passaria a prestar 
por meio do contrato com essa empresa privada de saúde. 

Se se tem uma relação de serviços não cobertos, 
subentende-se que todos os outros serviços estão garantidos. Se se 
edita uma lista dos serviços que serão prestados a partir daquele 
momento, excluem-se todos os outros serviços de assistência. Notem 
que o Governo majora duplamente, quando divide a assistência da 
previdência. E majora mais ainda quando edita, a cada ano,· uma 
tabela de descontos, aumentando o percentual para a faixa de 
remuneração mais baixa. 

Gostaria de chamar a atenção para uma outra coisa. Essa 
contribuição que foi criada a partir de 1998 era obrigatória para todos 
os servidores do Estado: autarquias, fundações, administração 
indireta, etc. Mas, por força de uma ação judicial, conseguiu-se que 
essa contribuição passasse a ser facultativa. Foi justamente nesse 
período que o Governo privatizou a saúde e fez o contrato com essa 
empresa. No primeiro momento da mudança, imediatamente, a 
contribuição aumentou mais de 100%. Imediatamente. A partir daí, a 
cada mudança, aumentava ainda mais. 

Falando mais especificamente sobre o contrato com essa 
empresa- o Governo o desfez-, é interessante notar que, quando foi 
feito o processo licitatório para a contratação de empresa prestadora 
de serviço de saúde aos servidores, três empresas apresentaram 
propostas. A empresa vencedora da licitação, para espanto das duas 
outras empresas e de toda a imprensa local - temos diversas matérias 
da época -, cobrou metade das outras duas, quer dizer, isso chamou a 
atenção. Outro fato que chamou mais a atenção: a empresa assuf!JiU 
a assistência à saúde de 250:r;:mil trabalhadores, de uma só vez. E o 
maior contrato de prestação de serviço de assistência do País, um dos 
maiores do mundo. No momento, foi festejado isso pelo Secretário da 
Administração, Sr. Sérgio Moisés. 

Ao mesmo tempo em que festeja esse contrato com a 
empresa, ameaça que, se não cumprir o contrato, será punida. · 

Concluindo, estamos, atualmente, com a assistência à 
saúde retornando para o PLANSERV, já que foi extinto o contrato corr 
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a Brasil Saúde. Cada vez mais, as empresas prestadoras de 
serviço para os servidores vêm diminuindo, pelo fato de a Brasil 
Saúde não estar cumprindo a sua parte contratual junto aos médicos, 
às clínicas e aos hospitais. Então, além de todas as reduções, houve 
uma de empresas que prestavam assistência à saúde. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste momento, daremos início à fase 

dos debates. A Presidência informa ao ao Plenário que os 
parti:ipantes poderão formular perguntas aos expositores, e as 
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Para 
agilizar os debates, solicitamos aos participantes que, ao fazerem uso 
do microfone, identifiquem-se, sejam objetivos e sucintos, estando 
dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada participante 
disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção, tempo 
reservado também para a resposta. 

Debates 
O Sr. Geraldo Taciano - Sou Presidente da Associação 

dos Aposentados de Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas e 
Esmeraldas e Diretor de Seguridade Social da Federação dos 
Aposentados do Estado de Minas Gerais. O que nos preocupa em 
Betim está preocupando o Brasil todo. O trabalhador que teve cargo 
comissionado durante parte da vida em Prefeituras, autarquias e 
fundações ficou descoberto de contribuições desde 1991, porque não 
foi regulamentada a lei. Como fica esse cidadão? Faço essa pergunta 
em nome dos servidores públicos que trabalharam em cargos 
comissionados. Esses cidadãos trabalharam, ganharam seu salário, e 
a Constituição garante a sua aposentadoria. 

O Sr. Francisco José Carlos - Sr. Geraldo, já temos, no 
Espírito Santo, esse tipo de situação solucionada. Temos pessoas em 
cargos comissionados há 28 anos. E a Constituição Estadual previa 
que, para o ocupante do cargo comiss~:onado se aposentar, teria que 
ter, se mulher, 30 anos, se homem, 35 nnos de efetivo exercício, não 
poderia trazer tempo de lugar algum. Com a alteração, já que o 
comissionado passou para o regime geral da previdência, o que está 
acontecendo? 

Tenho dois casÇ>s de filiados ao Sindicato que estão 
aposentados pelo INSS - ocuparam cargos comissionados por mais 
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de dez anos, não contribuíram, em nenhum momento, para o INSS. 
Juntaram uma certidão de tempo de serviço comissionado prestado 
ao Estado e a apresentaram ao INSS. Para completar o tempo de 
aposentadoria, ainda apresentaram tempo de trabalho .n? comérci?: 
Há vários casos parecidos ainda em tramitação. No Espmto Santo, Ja 
há esses casos. 

Na época, quando foi feita a lei passando o pessoal 
comissionado e temporário, em nível de previdência, fizemos consulta 
ao INSS. Já estamos prontos para atender a todo o pessoal' que 
estiver para se aposentar. Os outros benefícios ainda estão sendo 
avaliados. Hoje, as questões de acidente de trabalho, etc., já estão 
sendo resolvidas. Não sei o problema que está ocorrendo em Minas, 
mas, no Espírito Santo, já foram definidos dois casos de 
comissionados que não tinham esse tempo contado. E contou-se. 

O Sr. Geraldo Taciano Filho - Então, foi bom. Precisamos 
verificar, porque, o INSS, apesar de ser nacional, tem dado 
encaminhamentos diferenciados. Em um Estado, é de um jeito; em 
outros, de outro jeito. Até de uma cidade para outra, costuma ser 
diferente. Precisamos verificar a questão. Há situações como a que 
coloquei, em que o pessoal está sendo obrigado a ir à justiça. 
Administrativamente, por meio. de ordens de serviço e com base em 
medidas provisórias, o INSS vem procedendo diferentemente de ~ma 
cidade para outra e de uma gerência para outra. Temos de analisar 
esses casos e denunciar. Muito obrigado. 

O Sr. José Augusto Braga - Boa-tarde a todos, senhores 
da Bahia, do Espírito Santo e demais componentes da Mesa; primeiro, 
gostaria de dizer para todos os colegas servidores públic~s de Minas 
Gerais que estamos de parabéns, mesmo .tendo que continuar nessa 
luta. Em Minas Gerais, ainda não fomos atingidos por essa nefasta 
reforma. Para nossa felicidade, parece que Minas foi o primeiro 
Estado que encaminhou, por. meio da Procuradoria-Geral do Estado, 
uma liminar, que foi garantida, inclusive, quanto ao mér_ito. Tanto_ a 
Emenda n° 20 quanto a n° 9.717 não prevalecem em M1nas Gera1s. 
Trata-se de um ponto positivo, colegas de Minas Gerais. . 

Vou fazer uma consideração, até de um pouco de pesar 
com o Espírito Santo e com a Bahia. Quero solidarizar-~e com ~sses 
dois Estados pelo que estão passando. Pelo que percebi, a luta la te~ 
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que ser grande, como a nossa também deve continuar. Mas acho 
que estamos um pouco mais felizes, porque ainda não fomos 
solapados por essa reforma do Governo Federal, graças à liminar, 
inclusive quanto ao mérito, que já ganhamos. 

Gostaria de solicitar a todos os integrantes da Mesa que 
fizéssemos um paralelo, tendo em vista já ter sido dito que, em Minas, 
vivemos uma situação inédita em todo o País. Devemos considerar 
que também temos um instituto com 88 anos de existência e uma 
estrutura em que não temos apenas algumas prestações de serviço. 

Falta-nos uma previdência completa, inclusive para 
aposentaria, embora já tenhamos estrutura para tal, conquistada 
numa luta travada ao longo de cinco anos. Gostaria que fizessem uma 
consideração, já que temos de levar a sério a proposta dos servidores 
públicos, que é a de uma previdência incluindo a aposentadoria, com 
cálculo atuarial, que deve ser apresentado amanhã, por nosso 
Presidente, João Diniz Pinto Júnior. Não abrimos mão de ter uma 
previdência incluindo os itens saúde, benefício e aposentadoria. Trata-
se de questão de honra para nós, e, para tanto, temos propostas 
objetivas, concretas, para apresentação de uma lei nesse sentido. 

Parabéns a todos nós, de Minas Gerais. Continuaremos 
nessa luta. Aos companheiros do Espírito Santo e da Bahia dizemos 
que, se necessário, iremos aos referidos Estados apresentar nossa 
proposta. Como Secretário-Geral do IPSEMG, tenho a certeza de que 
o nosso Presidente encampa essa idéia. Estamos solidários, de canto 
a canto do País, no objetivo de termos uma previdência pública de 
boa qualidade, em todos os Estados, a qual garanta os direitos dos 
servidores públicos. 

O Sr. Presidente - Pergunta à Sra. Tereza Deiró, de 
Elizabeth Menezes, do IPSEMG: o Governo do Estado da Bahia foi 
acionado judicialmente em razão da extinção do IAPSEB?". 

A Sra. Tereza Deiró - Para que tenham idéia, vivemos num 
Governo da Bahia da maior truculência que possam imaginar. Foi 
feito, pela Deputada Alice Portugal, o .::equerimento de uma CPI. Há 
mais de dois meses, estamos tentando, além dos 16 Deputados da 
bancada da Oposição, conseguir mais cinco votos, o que ainda não foi 
possível. A intenção é abri( uma CPI para apurar os problemas do 
PLANSERV, mesmo porque quando foi instituído, através da extinção 
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do IAPSEB, existia um Secretário de nome Sérgio Moisés, que saiu , 
do Governo, em sua segunda gestão, com um gasto injustificado, com 
propaganda, de R$73.000.000,00, que levou à falência, em menos de 
um mês, o BrasiiSaúde. Por um lado, contamos com a truculência do 
Governo do Estado da Bahia - e quero que essas palavras fiquem 
registradas na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -, 
que é o protótipo do que existe de pior em termos da implantação do 
neoliberalismo e de vender a alma do baiano, do brasileiro, para o 
FMI. Dezesseis Deputados da Bancada da Oposição já assinaram a 
CPI para a apuração das irregularidades do PLANSERV, inclusive a 
falta de acompanhamento, de controle, o que deveria ter sido feito 
pelo Sr. Sérgio Moisés. Concluo minha fala dizendo-lhes que nos 
encontramos numa luta política. Trago uma camisa com os dizeres: 
"Devolva-nos o IAPSEB". 

Gostaria de pedir autorização à Presidência desta Mesa 
para expor o último diapositivo, com uma paisagem bonita de 
Salvador. O Sind-Saúde, o Sindicato da Polícia Civil - SINDPOC -, a 
Associação de Professores e outras entidades estão em uma 
campanha cerrada do "Devolva Meu IAPSEB", que é um patrimônio 
do trabalhador, não podendo ser utilizado ao bel-prazer dos caciques 
do Estado da Bahia. 

O Sr. Fernando Souto - Boa-tarde a todos. Endossando as 
palavras do Prof. Braga, quero dizer uma particularidade a respeito de 
nossa bandeira, que ali se encontra: a bandeira de Minas é a única no 
mundo em que a palavra "liberdade" está destacada. Queremos deixar 
bem claro que queremos a liberdade de decidir nosso futuro, e 
ninguém irá tirar isso de nós. Pedirei, então, a todos os presentes e 
aos membros da Mesa que respeitam essa bandeira que se ponham 
de pé, para homenageá-la e, também, à nossa luta pelo IPSEMG. 

Companheiro Renato, que está à frente da luta contra o 
sucateamento das instituições, o segurado do IPSEMG tem direito ao 
auxílio-natalidade, ao auxílio-funeral, ao auxílio-reclusão, à 
aposentadoria e à pensão t integral, a direitos estendidos aos 
companheiros e companheiras. O que iremos perder e a quem 
interessa esse fato? 

O Sr. Renato Barros - A nossa bandeira é assegurar esses 
direitos. A exposição feita mostra um quadro de nível nacional, de 
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sucateamento do sistema de seguridade social. São Paulo não se 
diferencia do que está despontando. O Espírito Santo coloca, também, 
que seu desconto varia em torno de 15%, chegando a 25% na 
proposta do Governo. Nossa luta começou em 1998, na Bahia, 
quando Antônio Carlos Magalhães já implantava o projeto neoliberal. 
Lamentavelmente, foi-nos imposto o desconto de 3,5%. 

Na adequação de nossa Constituição Estadual à Emenda 
no 20, teremos que estar assegurando todos os direitos aqui citados e, 
no debate amanhã, poderemos trabalhar uma grande mobilização dos 
servidores públicos, para garantir em lei que essa adequação seja 
menos danosa ao serviço público. 

Assim, entendo que no debate de amanhã poderemos 
t~abalhar para conseguir grande mobilização dos servidores públicos a 
frm de assegurar tudo isso em lei. Precisamos cuidar em que a 
a~e~uação da Emenda n° 20 seja menos danosa dentro do serviço 
publico. Temos de nos aprofundar nessa discussão. Precisamos ver 
em nível nacional, o que ocorre, para que possamos intervir ness~ 
processo. 

Acabei de receber a reforma que o Governo encaminhou a 
esta Casa e não poderia deixar passar a Of.!uí tunidade de falar sobre o 
assunto. Nós, das entidades, precisamos ficar aqui após esta reunião, 
para fazer um apanhado sobre o projeto. Na apresentação de 
amanhã, quando formos discutir a seguridade e precisamos abordar 
também esse assunto. Prescisamos saber quais são as medidas 
tomadas na reforma encaminhada pelo Governo estadual e de que 
maneira poderemos intervir para resguardar o direito do servidor 
público e a estrutura de Estado que defendemos? Queremos saber do 
Governo Estadual qual é o Estado que está propondo. A partir daí, 
poderemos elaborar a defesa do Estado que queremos, ou seja, 
aquele que presta bons serviços à nossa sociedade. 

Então, o projeto está aqui. Algumas entidades já 
solicitaram cópias e a Assembléia as está fornecendo por "e-mail". 
Temos de estudá-lo, para discutir o assunto. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria Waleska Franca, à 
D. Tereza e ao Sr. Francisco José: "Como é a prestação dos serviços 
de saúde e de assistência social em seus Estados? Qual o valor da 
contribuição do servidor pára os serviços de saúde e para a 
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aposentadoria?". , . 
· A Sra. Tereza Deiró - E aquela tabela que mostrer por 
último. Não vou -falar sobre as anteriores, porque já sofreram um 
escalonamento para pior, como já dissemos, com majoração cada vez 
maior. Atualmente, esse desconto é feito através de escala por faixa 
salarial acrescida de 4%. A título de exemplo, diria que é aquela 
história: quem ganha menos, paga mais. E paga até por aquele que 
ganha mais. Sabem que o salário mínimo do trabalhador no Estado da 
Bahia é de R$180,00. As gratificações são um monte de 
penduricalhos que podem cair a qualquer momento. No enta~to, o que 
se ouve em nível nacional, principalmente de pessoas de Mrnas e de 
São Paulo é: "Que maravilha, o pessoal da Bahia não ganha 
R$150,00. Ganha R$180,00". Mas, o que foi que o Governo fez? 
Confiscou parte desse salário através de um aumento absurdo da 
Previdência e da assistência ao servidor. O servidor paga ou fica 
desassistido. 

O servidor tinha um instituto com a Previdência e a 
assistência vinculadas, ou seja, pagava a Previdência e tinha a 
assistência também. Atualmente, a assistência é literalmente privada. 
Pode ser Brasil-Saúde, Inglaterra-Saúde, Estados Unidos-Saúde, ou_o 
que imaginarem. Portanto, hoje, o servidor público da Bah~~ 
efetivamente pode ter, ou não, a assistência. E o Estado, como Ja 
disse, está insensível à luta dos trabalhadores para resgatar o 
Instituto. O desconto é feito por faixa salarial. Para alguns, o desconto 
representa mais de 50% do seu salário-base. , . . , 

O Sr. Francisco José Carlos - No Esprrrto Santo, como Ja 
disse, não existe nenhuma prestação de serviço à saúde nem serviço 
social. O trabalhador que quiser assistência tem de pagar por ela a 
uma empresa privada, ou ser assistido pelo SUS. Por parte do ~~ta~o 
ou da Previdência, não há assistência. No Instituto de Prevrdencra 
funciona precariamente - às vezes há, outras, não -, um atendimento 
odontológico, em que o Instituto entra com 40% e o trabalhador, com 
60%. Mas, às vezes, ficamos meses e meses sem atendimento. 

Em relação a percentual, o Renato se referiu a 15% .. O 
percentual em vigor no Estado é 10%, mas existe um projeto na 
Assembléia Legislativa de um percentual de 15% a 25%. Esse projeto 
está parado por quê? Porque a situação do servidor público no Esta4o 
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hoje é bastante complicada. Não temos aumento há seis anos. Não 
tivemos nenhum reajuste salarial durante esse tempo. Agora, o 
Governo encaminhou uma mensagem à Assembléia Legislativa, 
dando uma gratificação para a Polícia Militar, com medo de um 
trabalho conjunto, ou seja, unificar a luta dos trabalhadores. Sabe que, 
se a polícia entrar na luta, vai-se embora o Governo. Então, essa 
gratificação é uma forma de tirar a Polícia Militar da luta, como ocorreu 
no Governo anterior, quando fizemos uma greve de mais de três 
meses. Para evitar isso, deu uma gratificação à Polícia Militar de 
100% do soldo. Para os outros, não fala em aumento, em abono. Para 
piorar a situação, temos uma herança do Governo anterior de três 
meses de atraso de pagamento. Esse atraso é de 1998, outubro, 
novembro e dezembro, sendo pago em 36 meses. Vamos acabar de 
recebê-lo quando o Governo estiver acabando. Esse Governo, ao 
entrar, além de não pagar esses três meses, adotou uma coisa 
chamada contingenciamento por dois anos seguidos, 1999 e 2000. O 
que é isso? Retinha 20% e só pagava 80% do salário dos 
trabalhadores. Conseguimos suspender isso no Supremo Tribunal 
Federal e estamos em negociação para que o Supremo obrigue o 
Governo do Estado a devolver isso em uma só parcela. A pretensão 
do Governo é devolver isso a partir de janeiro de 2001 até 2004. Essa 
é a situação no Estado, bem pior que a situação de vocês. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Gisele à Sra. Te reza Deiró 
e ao seu colega Consultor Jurídico: diante da exposição de vocês, 
consideramos que o fracionamento do seu Instituto trouxe profunda 
perda para os servidores em geral. Nós, do IPSEMG, devemos 
continuar firmes na defesa da nossa unidade. Qual a mensagem que 
trazem para Minas, diante da situação atual da Bahia? 

A Sra. Tereza Deiró - Sem dúvida, acho que essa é a 
oportunidade que vocês, de Minas, estão tendo para refletir e lutar. O 
que está havendo no Estado da Bahia é fruto de truculência, de um 
autoritarismo inimaginável, estando a mídia manipulada e a rede de 
televisão nas mãos de Antônio Carlos Magalhães e seus parentes. É 
muito difícil O acesso dos sindicatos. O Sind-Saúde é um sindicato 
jovem, porque até 1988 não tínhamos direito a ter sindicato. O 
aconselhamento, se é que podemos aconselhar alguma coisa é que 
lutem para não perderem o Instituto de Previdência. Por quê? Porque 
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nós, servidores públicos do Estado da Bahia - aqui estou também 
credenciada a representar a Federação de Trabalhadores da Bahia -
FETRAB -, temos. lutado e vamos continuar lutando pela devolução do 
nosso Instituto, que o Governo, da forma mais arbitrária, com toda 
corrupção, com tudo de ruim que podem imaginar, com gastos 
injustificados, destruiu. Destruiu o Instituto de Previdência dos 
servidores, impondo a eles essa situação aqui apresentada. Então, 
não caiam no engodo de que a assistência privada é melhor. Somos 
detentores do SUS? Somos, mas o servidor construiu um espólio ao 
longo de anos, de 1966 para cá. Esse espólio é do servidor. O Estado 
não pode se transformar em Estado mínimo, desobrigado da 
seguridade social dos seus trabalhadores. Muito obrigada. 

O Sr. Ulisses Santana - O Governo da Bahia anda na 
contramão. Enquanto lutamos para consolidar o SUS, esse Governo 
está querendo privatizar a assistência dos seus próprios servidores. 
Se isso fosse bom, especialmente para o nosso Estado, o 
requerimento para a instalação dessa CPI não existiria, e não 
existiriam duas ações na justiça, em nível nacional, contra a 
obrigatoriedade de participação e contra os aumentos abusivos. 
Também não haveria a necessidade dessa luta da Federação dos 
Trabalhadores Públicos, incluindo todas as suas representações. 
Vocês têm de lutar para que Minas Gerais não chegue à mesma 
situação do Estado da Bahia. 

O Sr. Francisco José Carlos - Fui consultado sobre a 
passagem dos funcionários regidos pela CLT para o regime 
estatutário. A partir de 1° de outubro, os celetistas do Espírito Santo 
passaram para o regime estatutário. Todos vocês têm aquelas 
gratificações por tempo de serviço. Esses funcionários que mudaram 
do regime celetista para o estatutário não terão esses direitos. 
Portanto, o seu tempo contará apenas para a aposentadoria e para a 
disponibilidade. Eles podem ter 18 anos de serviço, mas, quando 
entrarem para o regime estatutário, começarão do zero. Esse mesmo 
tratamento foi dado, em 1994, aos celetistas. 

Com relação ao fim do Instituto de Previdência, fiz uma 
luta solitária no Espírito Santo, porque não havia um acúmulo de 
discussão com relação à previdência social. O projeto do Governo 
anterior e do atual, do José Ignácio Ferreira, era de privatizar c;> 
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Instituto de Previdência. O nosso Sindicato, os outros que 
compõem a lntersindical dos servidores públicos do Espírito Santo e 
os funcionários do Instituto de Previdência, juntamente com o seu 
atual Presidente, fizeram um trabalho, conseguindo desestruturar essa 
situação, que vinha desde a Caixa Econômica, do Banco do Brasil e 
dos Bancos privados. Todos esses segmentos estiveram no Estado e 
fizeram propostas para assumir a previdência. Como a Tereza falou, a 
previdência social é a vida de cada trabalhador, que já foi deixada, por 
muito tempo, nas mãos dos outros. Trata-se do futuro dos nossos 
filhos e da nossa família, que está sendo deixado para que outras 
pessoas administrem. Nós temos de fazer o nosso futuro agora, 
aproveitando essa discussão. 

Peço-lhes desculpas por ter de me retirar, pois tenho um 
outro compromisso. Vim passando mal e tive de ser atendido no posto 
médico, mas não falho com os meus compromissos. Tenho de levar a 
todos essa experiência com relação à questão da previdência do 
nosso Estado. 

O Braga, se não estiver enganado, fez uma explanação. 
Com certeza, Braga, convidaremos alguém de Minas Gerais para ir ao 
Espírito Santo levar essa experiência de lutas. Não tinha 
conhecimento de que a lei complementar e a Emenda à Constituição 
n° 20 não estavam sendo aplicadas aqui. Esse exemplo deve ser 
seguido por nós e pelo pessoal da Bahia. A Constituição Federal não 
está sendo seguida, porque os Estados têm a sua independência e 
autonomia em determinadas áreas, o que ocorre na questão da 
previdência e da seguridade social. É mais fácil para os Governos 
embarcarem no projeto neoliberal, acabando com o funcionalismo, 
com a previdência e com a seguridade social. 

Agradeço o convite e o tratamento que nos foi dispensado, 
colocando-me à disposição para voltar a esta Casa, a fim de fazer 
debates não só relacionados com a previdência, mas também com o 
regime jurídico único ou com a organização dos trabalhadores. Muito 
obrigado. 

O Sr. Célio Miranda- Sr. Presidente, demais componentes 
da Mesa, meus colegas de profissão, funcionários públicos estaduais, 
falarei sobre a segunda casa que tenho, ou seja, o IPSEMG, onde 
comecei a trabalhar com 15 anos, como faxineiro. Hoje, estou 
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ocupando um cargo, que fiz por merecer. 

Alguns colegas funcionários públicos presentes e a nossa 
companheira da Bahia talvez não conheçam a fundo o IPSEMG, que é 
composto de tudo o que se possa imaginar em favor do associado. 
Temos um odontológico quase de Primeiro Mundo, embora· não 
conheça o exterior. No entanto, em termos de Brasil, é difícil encontrar 
outro igual. Temos, também, um hospital quase de Primeiro Mundo, 
com os melhores médicos e funcionários. A aparelhagem é. da melhor 
qualidade. Temos sede própria. O IPSEMG tem um patrimônio 
incalculável, construído com o nosso trabalho, com os esforços de 
todos os associados, sem a ajuda de praticamente ninguém. 

Portanto, aqueles que ainda não conhecem o IPSEMG 
devem ir até lá, pois pagamos por aquele patrimônio. Todo funcionário 
público de Minas Gerais é dono do IPSEMG e dele usufrui. Se não 
usufrui, é porque não deseja, pois o tratamento é o melhor possível. 
Muito obrigado. 

A Sra. Tereza Deiró - Companheiros, foi uma satisfação 
enorme estar com vocês, porque estas audiências, estas nossas 
conversas é que fazem com que troquemos idéias e vejamos como 
estamos neste País lindo e maravilhoso que é o Brasil e como somos 
maltratados, discriminados. 

Atualmente, uma .das metas do Governo da Bahia é 
desqualificar o servidor; por isso, sinto-me bastante à vontade para 
dizer que devemos fazer uma campanha em nível nacional. Fico muito 
feliz por ouvir o companheiro dizer aqui, numa plenária de uma 
Assembléia Legislativa, como está o Instituto de Previdência dos 
Servidores do seu Estado. Então, a nossa luta é pela preservação e 
para que não deixemos que essa proposta seja destruída. Ao 
contrário, que sempre seja melhorada e que o servidor não seja 
penalizado, mais ainda pelos baixos salários que recebemos e ainda 
por termos de pagar uma previdência e uma assistência à saúde em 
separado. 

Fala-se tanto em cidadania, mas o servidor público que 
está nesse documento que montou essa CPI, que representa o 
trabalhador público da Bahia, não poderia deixar de dizer aqui que 
essa política de privatização da seguridade social é somente uma 
política de encaminhamento de Governos perversos, que estão 
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privatizando a saúde no Estado. Já existe cidade na Bahia com o 
único hospital regional privatizado, com as chamadas organizações 
sociais. 

Estou extremamente agradecida pelo convite. 
Continuamos na luta. No Estado da Bahia, estamos à disposição para 
qualquer informação. Emprestei agora um calhamaço de documentos, 
por meio dos quais verão como um Estado pode andar na contramão 
e desqualificar os trabalhadores, a ponto de depauperar a sua 
qualidade de vida, como está acontecendo no Estado da Bahia. 
Agradeço ao Presidente desta reunião, Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, pela paciência, pela forma como conduziu a reunião. Peço 
desculpas se algo não ficou satisfatório. Agradeço ao Renato pela 
força e pelo convite. Agradeço, mais uma vez, a todos pela paciência 
e tolerância. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Pergunta Sra. Aydê, do IPSEMG, ao 
Prof. Braga: "Após tantos decretos, emendas e leis editados pelo 
Governo Federal, que interferiram na soberania dos Estados e 
municípios, várias Prefeituras foram obrigadas, através de sanções, a 
mudar de regime previdenciário, trocando o IPSEMG pelo INSS. 
Como, então, explicar o desejo veemente dos funcionários dessas 
entidades de voltar a contribuir para o IPSEMG?". 

O Prof. Braga - Entendo que é uma questão que 
demandaria um pouco mais de consideração. Pois é. A pessoa 
poderia formular a pergunta de forma mais detalhada, e poderíamos 
até fazer uma resposta por escrito. Trata-se de convênios que o 
IPSEMG pode fazer com as Prefeituras. 

Ultimamente, tem havido alguns convênios que 
caducaram, porque o Prefeito deixou de repassar. Então, precisa-se 
de um estudo melhor. Não é uma questão para ser respondida com 
pouco tempo. 

Seria interessante que se formulasse a pergunta com mais 
detalhes. Assim, poderíamos responder até com fundamentos 
jurídicos, já que existe uma assessoria que trata especificamente 
disso no IPSEMG, um setor que cuida exclusivamente de convênios 
com Prefeituras. 

Portanto, penso que dessa maneira seria melhor, 
Deputado, para não corrermos o risco de darmos uma resposta 
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incompleta, que não satisfizesse a pessoa. · 

O Sr. Ulisses Santana - Antes das considerações finais, 
gostaria rapidamente de fazer uma colocação. ' · 

No Estado da Bahia, além de toda "essa situação já 
apresentada, algumas das próprias clínicas que prestam serviço ao 
SUS não aceitaràm prestar serviço ao PLANSERV. Isso quer dizer 
que, se não tivéssemos o PLANSERV, nossa assistência seria um 
pouco mais ampla, com o SUS. Falo isso apenas para efeito de 
informação. 

Gostaria de agradecer o convite e dizer que estamos 
abertos a qualquer participação em qualquer evento que diga respeito 
a questões da área jurídica, entre outras. Não devemos esmorecer em 
nossa luta, mas continuar firmes, de pé, para que possamos ter um 
mínimo de dignidade com o trabalhador e com o ser humano. 

Agradeço mais uma vez ao Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, pelo convite, e ao Plenário, que, pacientemente, nos ouviu. 
Muito obrigado. 

O Sr. Renato Barros - Basicamente, acho importante 
ressaltar um ponto na fala do companheiro do Espírito Santo, que 
falou sobre a forma de organização que tinha a gestão da seguridade 
social em seu Estado, inclusive, citando o Conselho Deliberativo, que 
é similar ao que estamos propondo seja criado em Minas Gerais. 

A lei recentemente aprovada, mas que o Governador 
vetou, dispunha sobre a regulamentação do Conselho de Beneficiários 
e propunha a seguinte formatação: seis representantes do Governo e 
seis representantes dos servidores. Justamente na parte em que se 
discriminava essa representação, houve o veto do Governador. 

Nós, das entidades, encaminhamos novamente a esta 
Casa uma outra lei que criava o Conselho Deliberativo do IPSEMG. 
Solicitamos às Comissões e aos parlamentares que não fizessem 
nenhuma emenda, mantendo o projeto original do Governo. Quanto à 
representação dos seis trabalhadores, discriminamos a seguinte 
composição: dois do Executivo, um do Legislativo, um do Ministério 
Público, um do Tribunal de Contas e um do Judiciário. Na parte do 
Governo, seriam seis representantes do poder público estadual, sem 
que houvesse uma discriminação. 

Foi feita uma emenda ao projeto, que voltou à forma não 
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original do Governo. Esse projeto virá a Plenário. 

Estaremos pedindo às Lideranças dos partidos que 
destaquem essa emenda que foi coloc~lda, aprovando-a em Plenário 
na forma original, para que tenhamos a instalação do nosso Conselho 
Deliberativo, onde teremos 50% da representação para os servidores 
públicos. Queremos estar dentro desse Conselho Deliberativo, para 
que possamos gerir o IPSEMG. Essa é a consideração que gostaria 
de fazer, pedindo que amanhã, nas discussões, tenhamos a presença 
de todos os companheiros. Temos de aproveitar o tempo para 
aprofundarmos a discussão sobre o que está se propondo com 
relação à reforma administrativa, encaminhada a esta Casa pelo 
Governo Estadual. 

Quero colocar uma grande preocupação nossa. Estamos 
vendo que a estrutura que está compondo a Secretaria de 
Administração do Estado está caminhando para a direita. Pessoas 
oriundas do Governo anterior vêm ocupando cargos-chaves, e isso 
nos preocupa. Temos alertado o Governador Itamar Franco, que 
talvez não saiba o que está acontecendo. É por isso que tivemos uma 
grande preocupação de realizar este fórum, a fim de poder intervir na 
proposta que está sendo pré-elaborada pelo Governo, que tem 
diferentes visões com relação à seguridade social do servidor público. 
Colocamos com a maior clareza que este Governo tem que definir se 
vai para a esquerda ou para a direita. E nós, servidores, estamos 
atentos à situação que vem se colocando e ao grupo que vem 
tomando o comando deste Governo. Se ele caminhar da forma como 
está - ele vem, inclusive, fazendo propostas de sucateamento do 
serviço público e da vida dos servidores -. temos que nos organizar, ir 
p~ra o enfrentamento e combater, para resguardarmos o serviço 
público e a vida dos nossos servidores. Voltar ao que era antes, para 
nós, é uma situação inaceitável, e não admitiremos isso. É por isso 
que, cada vez mais, temos que estar organizados e sair deste fórum 
com uma proposta unitária do conjunto dos trabalhadores do serviço 
público, para que possamos interferir nesse projeto que está sendo 
encaminhado. Não queremos ver uma parcela deste Estado 
privatizado, como anteriormente estava sendo proposto. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus 
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agradecimentos às autoridades presentes, bem . como ao público 
em geral, pela honrosa presença, e, em especial, aos nossos ilustres 
expositores. ---· ;: . 

ATA DA 111a REUNIÃO ESPECIAL, EM 10/11/2000 
Presidência dos Deputados Durval Ângelo e Ivo José 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição 
da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. João Diniz Pinto 
Júnior- Palavras do Sr. Paulo Edgar Alves - Palavras do Sr. Sebastião 
Soares- Palavras do Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho- Palavras 
do Subten. Luiz Gonzaga Ribeiro - Esclarecimentos sobre os debates 
.;. Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Durval Ângelo - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Antônio Andrade - Antô.nio 
Júlio - Arlen Santiago- Bilac Pinto- Ermano Batista- lrani Barbosa -
Ivo José - João Leite - João Paulo - Márcio Kangussu - Maria Olívia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo)- Às 8h12min, 

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

Ata 
- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2°-Secretário "ad 

hoc". procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento 

à mesa os Exmos. Srs. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais- IPSEMG-
; Paulo Edgar Alves, Secretário Adjunto de Recursos Humanos; 
Sebastião Soares, representante da Frente contra a Destruição do 
Serviço Público; Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho, Chefe da APC 
do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM -; e 
Subten. Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças 
Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. 

Destinação da Reunião 
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização 

do Fórum Técnico Seguridade Social do Servidor Público Estadual, 
que, nesta manhã, tratará do tema "Proposta Previdenciária para 
Minas Gerais". A Presidência, desde já, agradece aos ilustres 
expositores e aos participantes pelo c.1mparecimento e apresenta a 
todos, em nome do Legislativo mineiro, as boas-vindas a esta Casa. 

Palavras do Sr. João Diniz Pinto Júnior 
Cumprimento o Deputado Ivo José, Presidente, e estendo 

esse cumprimento aos demais componentes da Mesa. Meus colegas 
servidores públicos, bom-dia. É um prazer estar aqui, de novo, para 
discutir, mais uma vez, as questões inerentes à seguridade social. 
Antes de iniciar essa discussão e apresentar subsídios para o debate, 
gostaria de voltar um pouquinho no tempo, até agosto de 1995. Todo 
o processo de reforma previdenciária e administrativa iniciou-se em 
agosto de 1995, quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
encaminhou ao Congresso Nacional dois projetos relativos a essas 
reformas. O primeiro tratava da reforma do Estado e propunha 
diminuir o seu tamanho. Mas propunha diminuir o tamanho do Estado 
não para que fosse mais eficiente, prestando serviços à sociedade 
com mais agilidade; pelo contrário, .diminuía o tamanho do Estado em 
suas responsabilidades. 

Para isso, esse Estado foi definido a partir de quatro 
setores básicos. O primeiro setor foi denominado Núcleo Estratégico e 
Burocrático: seriam as consultorias externas, por meio dos Ministérios, 
para implementar um programa de reforma determinado pelo FMI e 
pelas privatizações sem critério realizadas no País. O segundo setor 
foi denominado Serviços Exclusivistas do Estado: seriam todas as 
atividades não lucrativas, que não interessariam à iniciativa privada, 
como a segurança pública, o meio ambiente e outros. Um terceiro 
setor altamente lucrativo seria totalmente privatizado. Em nossa 
opinião, foi entregue à iniciativa privada. Trata-se do setor de 
produção de bens e serviços: bancos, correios, "teles", águas, energia 
e tudo aquilo que é de grande interesse da iniciativa privada. 
Denominaram o quarto setor de Serviços Sociais Competitivos. No 
próprio nome, encontramos uma contradição. Se é social, como 
poderá ser competitivo? E, pasmem todos, incluíram a saúde, a 
educação e a previdência pública nesse tópico. i 
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O IPSEMG, por causa desse projeto, sofreu todas as 

conseqüências para esvaziar a instituição, distanciando-a do servidor 
público, para que_fosse privatizada: uma prática inadmissível e que o 
servidor público não admite, ROrque o IPSEMG foi construído com a 
sua contribuição. Nesse setor~ a parte não lucrativa da previdência e 
da saúde ficaria sob a respÓrisabilidade do Estado, e a outra seria 
repassada à iniciativa privada, pelas chamadas organizações sociais, 
que são entidades que, na Inglaterra, hoje, existem até para cuidar 
dos cães da guarda da rainha. Não é isso que queremos para nós, 
servidores públicos. 

Por isso, além de denunciar essa situação, acionamos as 
instâncias próprias, judicialmente, para ter, pelo menos, o direito de 
propor nosso regime próprio de previdência pública. 

Na minha apresentação, mostrarei um histórico, para que 
todos possam ter a percepção do antes, do que acontece hoje com a 
previdência pública dos servidores e do que se pretende amanhã; qual 
é o futuro que nós, servidores, queremos para a previdência pública. 

Gostaria de solicitar apoio para iniciar a apresentação. 
Iniciaremos mostrando o saque que promoveram no IPSEMG, como 
foi construído o patrimônio do servidor público pelo IPSEMG e o que o 
servidor público propôs para que fosse revertido o processo de 
esvaziamento e distanciamento da instituição. 

- Procede-se à exibição de filme. 
O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Esse foi o passado que 

discutimos, também, num fórum técnico, em 1997, aqui, na 
Assembléia Legislativa. Quando o Governador Itamar Franco nos 
desafiou, a nós, servidores, a assumir a instituição, mostramos que é 
possível resgatar o papel do IPSEMG juntÇ> ao servidor público, o que 
aconteceu a partir do momento em que desenvolvemos uma ação 
imediata para pôr ordem na casa e estabelecer as diretrizes políticas 
de ação capazes de nos transformar em uma instituição competente, 
eficiente e eficaz na prestação de serviços ao servidor público. 

Num segundo momento, deu-se o planejamento 
estratégico. Por meio da implantação de um programa de gestão por 
resultado, o IPSEMG pôde estabelecer metas e acompanhar, dia a 
dia, todo o seu processo de cumprimento. Essa gerência. tem 
permitido ao IPSEMG ampliar sua presença tanto nas unidadrs 
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centrais guanto nas descentralizadas, principalmente no interior do 
Estado. E o que mostraremos agora, por meio de alguns "slides". 

A missão do IPSEMG que estamos tentando colocar em 
prática é contribuir para a melhoria da qualidade de vida· dos seus 
beneficiários, em consonância com os princípios da seguridade social, 
promovendo a preservação da saúde ·~ da assistência previdenciária 
pública compatíveis com as transformações sociais, econômicas e 
políticas. 

A área de atuação do IPSEMG é pensão, auxílios, pecúlio 
e assistência à saúde, segundo um novo conceito de assistência 
social, em que não podemos fazer vista grossa aos companheiros de 
trabalho que, porventura, não tenham as mesmas condições que nós. 
Esse auxílio mútuo é que transforma a assistência social, inclusive a 
saúde, em solidariedade entre os servidores públicos. 

Atualmente, o IPSEMG dispõe de 511 leitos em seu 
hospital; está presente em 668 municípios, tem 43 ambulatórios e 
conta com 8.402 médicos e dentistas credenciados tanto no interior 
quanto na Capital, além de 633 clínicas e laboratórios e 190 hospitais. 

Comentaremos as conquistas institucionais e sociais 
alcançadas a partir de fevereiro de 1999. No passado, a falta de 
auto~omia financeira impossibilitava o cumprimento do que estava 
previsto em seu plano de benefício. A Lei n° 13.404, de 1999, permitiu 
uma ação mais rápida e mais eficiente. De início, questionamos a 
reforma da Previdência, que veio quebrar o pacto federativo, agredir a 
autonomia de Estados e municípios e impor uma carga insuportável 
aos servidores, a partir da perspectiva de aumento de nossa 
contribuição e da retirada de conquistas. O Estado teria um acréscimo 
de_ R$30.000.000,00 por mês, nas despesas do Tesouro Estadual, 
caso deixasse de repassar ao IPSEMG 4% como empregador e 
passasse a contribuir com 21% a 23% para os servidores não efetivos 
junto ao INSS. 

O processo de democratização de gestão, que tanto 
reivindicávamos no passado, é uma realidade hoje. 

Houve um problema e o Conselho Deliberativo, que 
queríamos paritário, tem apenas um representante do Governador· os 
demais representantes são servidores ou colaboraram com eles 'em 
algum momento. 
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A realização do concurso público mostra que é possível 

a construção de um serviço público com servidores capacitados. 
Então, todo aquele processo vivido nesse fórum de 1997, com o PDV, 
com a falta de estímulo ao servidor, arrocho, uma política que não 
colocava o servidor público na agenda do Governo daquela época. 
Hoje, o IPSEMG é o prime~o órgão do Estado que já realizou 
concurso público para. 1 AQ_~ vagas; já demos posse a 1.007 
servidores, recompondo a força de trabalho necessária para que o 
Instituto cumpra a sua missão institucionaL 

Esse é o PAE, que já havia mencionado, a ação imediata 
e o planejamento estratégico, que vou detalhar mais à frente. 

Aqui, os objetivos do Programa de Gestão por Resultado: 
atingir metas prioritárias, registrar e disseminar o conhecimento 
existente por meio da padronização e do treinamento, desenvolver as 
lideranças, baseadas em método científico de gerenciamento, fatos e 
dados e preparar três áreas do hospital para a certificação ISO 9002. 
Isso já vai acontecer agora, em dezembro, e prova que nós, 
servidores, somos capazes de construir aquele serviço de que 
falávamos, ou seja, com profissionalismo, mostrando que servidor 
público dá conta do recado. 

Vamos mostrar agora algumas metas do Instituto. Com 
uma apropriação indébita de -R$1.500.000,00, uma dívida com 
fornecedores de R$150.000,00 e com um déficit do balanço de 
R$138.000.000,00, não tínhamos como fazer nada. Então, a primeira 
ação foi sanear financeiramente o IPSEMG e, depois, aumentar a 
arrecadação anuaL Em 1998, de um orçamento de R$700.000.000,00, 
o IPSEMG arrecadou apenas R$350.000.000,00. Mostramos que era 
possível reduzir todas as despesas open~cionais e de custeio sem 
reduzir salários, sem provocar demissões e sem deixar de ampliar os 
benefícios do IPSEMG para o servidor público. Reduzimos o prazo de 
concessão de benefícios, o prazo de concessão de pensão, de 
auxílio-funeraL Uma pensão que era paga em 270 dias hoje é paga 
com 30 dias, e um auxílio que era pago em 90 dias hoje é dado com 
15 dias . 

Outra meta era aumentar em 10% a capacidade de 
atendimento, até dezembro de 2000, das internações, das cirurgias, 
das consultas médicas e da drogaria do IPSEMG. 
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Quanto ao saneamento financeiro, apesar daquele 

déficit do balanço de R$138.700.000,00, o IPSEMG fecha o ano de 
2000 com uma recomposição das suas reservas técnicas da ordem de 
R$23.514.000,00. Isso só foi possível a partir do momento em que o 
Governador Itamar Franco honrou seu compromisso com os 
servidores e está repassando as receitas das nossas contribuições. 

A média mensal da receita arrecadada em 1998 era de 
R$30.000.000,00; em 1999, R~~44.000.000,00; em 2000, 
R$50.000.000,00. Esse foi um grande esforço, que está permitindo ao 
Instituto, a despeito de todas as dificuldades, chegar junto do servidor. 

A previsão de arrecadação, até setembro, era de 
R$420.000.000,00, e o IPSEMG já arrecadou R$447.000.000,00; 
portanto, está acima da meta projetada. 

Quanto às despesas, havia a meta de reduzi-las em 
R$7.000.000,00, mas tivemos uma redução de R$8.364.000,00, 
distribuídos nas áreas de serviços terceirizados e de negociação de 
todos os contratos de medicamento - área em que houve redução, 
sem nenhuma quebra de contrato com a PRODEMGE, com a 
ADSERVIS e com a FHEMIG. Além disso, com o concurso, 
gradativamente, o contrato precário vai deixando de existir na 
instituição, e, até abril de 2001, isso já estará solucionado. 

A média mensal de consultas médicas, que, em 1998, era 
de 132 mil, considerando toda a instituição, em 1999 era de 135 mil e, 
em 2000, era de 160.900. Isso é para terem idéia da capacidade de 
recuperação da instituição e para mostrar que é difícil fazer alguma 
coisa do tamanho daquilo que hoje faz o IPSEMG, em termos de 
atendimento de saúde. 

No Hospital Governador Israel Pinheiro, superamos em 
1% a meta das consultas, considerando até junho, data da realização 
da última reunião do nosso Conselho de Gerentes, em que fazemos o 
acompanhamento, para verificar se as metas estão sendo cumpridas. 

Também na realização de cirurgias, o Instituto superou em 
3% a meta. Sua meta era a realização de 15 mil cirurgias mensais, 
mas hoje realizamos, no Hospital Governador Israel Pinheiro, 16 mil 
cirurgias ao mês. 

Em todo o Instituto, o número de internações era, em 
1998, de 1.251 ao mês; em 1999, 1.340; em 2000, 1.422, ou seja, há 
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um crescimento, ainda sem o equacionamento da força de 
trabalho, por meio de concurso público- que estará ocorrendo no final 
do ano. No caso do movimento de internações no Hospital, 
superamos em 9% a meta - prevíamos 8 mil, e chegamos a 9.500, até 
junho de 2000. . 

A média dos serviços complementares de diagnóstico, que 
era de 280 mil em 1998 e de' 315 mil em 1999, caiu, em 2000, para 
254 mil, porque essa ação;· programada e esse planejamento 
buscando o resultado, além:: da. implantação de alternativas de 
atendimento ao servidor, fizeram com que, por meio do 
direcionamento adequado da demanda e do controle daquilo que se 
faz na instituição, sem diminuir nada - ao contrário, como estamos 
vendo, ampliando e superando as expectativas definidas -, tenhamos 
conseguido reduzir os exames complementares para 254 mil. 

Em 1998, o servidor esperava na fila, por cinco anos, para 
ser atendido nos procedimentos odontológicos; já em 1999, fizemos 
196 mil procedimentos odontológicos, e, em 2000, até agora, 211 mil, 
como média mensal, o que faz com que hoje não exista fila na 
Superintendência Odontológica. 

A farmácia externa, que, em 1998, atendia 1.000 pessoas, 
hoje, em 2000, atende 5.65€3, com um programa que, agora, em 
novembro, também já implantamos no interior - em Montes Claros, o 
servidor já tem a possibilidade de comprar medicamentos com custo 
até 150% abaixo do preço de mercado ou, dependendo do trabalho do 
Serviço Social do IPSEMG, de tê-lo com gratuidade total. Ainda 
quanto à drogaria, alcançamos 38% acima da nossa meta- prevíamos 
24 mil, mas já chegamos a 33 mil atendimentos. 

A folha de pensão do .Instituto, que era de 
R$17.900.000,00, passou, em 1999, para R$20.000.000,00; em 2000, 
para R$22.000.000,00, porque a integralidade das pensões, um 
dispositivo constitucional, não era cumprido. Às vezes, a_ pensionista 
só teria o seu direito preservado depois de falecida. Com a 
integralidade garantida a partir da Lei n° 13.455, pagamos a pensão 
integral, e o IPSEMG consome, com o pagamento de pensões, uma 
média de R$22.000.000,00. 

Como já tinha dito, em 2000, o prazo para a concessão 
caiu de 270 para 30 dias. O auxílio-funeral, que era pago em 90 dia~, 
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é pago em 15. O IPSEMG Família é um programa para criar 
alternativas e olhar o servidor como ser humano. Projetamos implantar 
11 núcleos do Programa IPSEMG Família até dezembro, mas já 
implantamos 38. O IPSEMG atende 164 mil servidores por meio desse 
Programa, o que representa 10% do universo de servidores. 

Com toda a certeza, se ampliarmos, pelo menos, de 1 O% 
a 15% ao ano, estaremos levando essa atenção integral, que ninguém 
consegue fazer, a todos os servidores públicos do Estado de Minas 
Gerais. 

Quando discutimos, na CPI do IPSEMG, a Secretaria de 
Administração não via a possibilidade de o IPSEMG se reorganizar. 
Propunha que o Instituto implantasse um projeto que representava um 
acréscimo ou um pagamento a uma empresa privada, cobrando até 
consultas do servidor público, de R$6.000.000,00 em cinco anos. 

Provamos que, antes de informatizar todos os nossos 25 
centros regionais, já conseguimos, no período de janeiro a julho deste 
ano, uma economia de R$1.129.000,00, ou seja, em menos de um 
ano, economizamos o que seria gasto a mais, naquela época, por 
ano, pagando a uma empresa privada. 

Às vezes, na confusão, pensa-se que aqueles 3,5% vão 
para aposentadoria do IPSEMG. Não; aposentadoria é Tesouro do 
Estado. Para o IPSEMG, a contribuição é de 7,2% do total para 
pensão, e 4,8% para os benefícios assistenciais, dando um total de 
12%. 

Às vezes, o servidor pensa que o desconto em seu 
contracheque é relativo à saúde, mas não é. Um servidor que ganha a 
média salarial do Estado paga R$28,00 para pensão e R$19,00 para o 
grupo familiar. Em média, isso chega a R$4,08 para o grupo familiar, 
no caso do Servente Escolar. Com essa quantia, é possível ter acesso 
a toda a saúde gratuita que o IPSEMG oferece. 

A inclusão do marido válido e companheiro era um direito 
constitucional que não estava sendo cumprido. 

Já falei sobre o IPSEMG Família: é um programa que 
busca promover a saúde e não somente tratar da doença. O seu 
objetivo principal é a atenção integral ao ser humano, buscando 
melhorar a qualidade de vida do servidor e garantir a sua satisfação. 
Estamos à disposição para discutir o Programa. 
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Área de atuação: há um procedimento padrão 

operacional para cada tipo de atuação do Programa, informações 
sobre o público-alvo. 

Esse Programa busca confiabilidade, presteza, segurança, 
empatia e condições de instalação dos equipamentos. 

Esse foi o lançamento do Programa em Sete Lagoas, para 
1.300 professoras. O Programa atende de uma demanda emergencial 
a uma demanda espontânea e, no terceiro momento, uma busca ativa, 
em que o IPSEMG vai à casa do servidor público. 

Basicamente, o que a nossa proposta busca é dotar o 
IPSEMG ou transformá-lo num órgão de seguridade social do 
.servidor. Ele não se aterá somente ao pagamento dos benefícios de 
pensão e outros, mas também assumirá o pagamento do benefício de 
aposentadoria. Isso se daria num regime do sistema essencial e num 
sistema complementar facultªtivo. O benefício de pensão seria a 
manutenção do sistema atuab Tentaram tirar a pensão do IPSEMG 
para fazer os chamados fundos de pensão. Mas vimos, ontem, que 
todos esses fundos estão sem fundos. Isso aconteceu no Paraná, na 

· Bahia, no Rio de Janeiro, porque foram construídos apenas na lógica 
de previdência como sustentação financeira do Estado. E previdência 
não é para ser tratada como uma questão financeira, porque é uma 
questão de segurança do servidor público. Quando se propunha levar 
a pensão para esse fundo, na verdade, o que se propunha era dar um 
calote naquele um bilhão e meio que foi levado do servidor público. 
Hoje, esperamos, a realidade já não é essa, porque os servidores 
sabem de todas essas questões. 

O Grupo A seria para os atuais servidores inativos, cujas 
aposentadorias continuariam sendo paga~ pelo Tesouro do Estado, 
durante um período de 5 a 12 anos, ou seja, durante 5 anos, o 
IPSEMG assumiria as aposentadoriasatuais e, em 12 anos, assumiria 
as pagas pelo Estado. 

No Grupo B, o sistema proposto separa os servidores 
efetivos, não efetivos, função pública, designados e comissionados de 
recrutamento amplo. Entendemos - ganhamos uma sentença de 
mérito contra o INSS - que temos o direito de reorganizar o nosso 
sistema de previdência social. Nessa reorganização, não colocamos 
adjetivo algum na expressão "servidor público", porque não nps 
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interessa se é efetivo, designado, função pública ou qualquer outra 
formg de contratação. O que nos interessa é que são servidores 
públicos que precisam de segurança previdenciária. 

O último seria para os novos servidores que ingressassem 
no sistema. 

É pena não termos tempo para mostrar os detalhamentos 
que fizemos das vantagens e desvantagens desse sistema. Todo 
servidor público civil estadual teria direito a ele. Não haveria 
necessidade de repasse do Tesouro Estadual. Dizem: o passivo 
previdenciário é de R$17.000.000,00, o passivo previdenciário é de 
R$10.000.000,00. O Estado não dispõe de recursos para fazer face ao 
resgate desse passivo. Então, a nossa proposta é: no momento em 
que assumirmos progressivamente essa aposentadoria, haverá tempo 
necessário para que possamos capitalizar, porque não haverá desvio 
de recursos das contribuições. 

Para que se tenha uma idéia, antes da integralidade das 
pensões, o IPSEMG tinha um fundo de complementação que 
emprestava dinheiro para funcionário a 2%, fornecia cesta básica e 
emprestava para algum atendimento de saúde. Fizemos sua extinção 
agora, com o patrimônio líquido de R$74.000.000,00. Numa 
matemática grosseira, se transportássemos isso para todos os 
servidores do Estado de Minas Gerais, 450 mil, hoje teríamos 
R$10.000.000.000,00 nesse fundo. Isso mostra que temos plenas 
condições de administração desse fundo, desde que não haja desvio 
das contribuições. 

Nessa lâmina, estão indicadas as vantagens e 
desvantagens. A desvantagem é gue o Tesouro continuaria pagando 
ao. IPSEMG a sua contribuição. E claro que como patrão, mas não 
repassaria 21% a 23%, como é o caso do INSS. Repassaria um pouco 
mais do que repassa hoje, que são 4%. 

Estamos vendo agora o estudo atuarial que foi feito. 
Mostramos que não fazemos nenhuma proposta que não venha 
embasada tecnicamente. Os dados são oficiais foram recebidos pela 
Secretaria de Administração, quando era Secretário o Deputado Sávio 
Souza Cruz. Isso possibilitou que chegássemos à situação em que os 
atuais servidores efetivos continuariam contribuindo com 11,5% - 8% 
para o IPSEMG e 3,5% para o Estado, que iriam para o IPSEMG. O 
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Estado passaria a contribuir com 11%. De 4% para 11%, 
entendemos que é muito mais interessante do que repassar R$23,00 
para o INSS. . 

Para os servidores não efetivos, havena um pequeno 
aumento de contribuição, porque os direitos da aposentadoria que 
hoje são reconhecidos e pagos a esses servidores também seriam 
assumidos pelo IPSEMG. Isso daria um total de contribuição de 25,8% 
dos atuais 23%. Para os servidores concursados que entrassem no 
sistema agora, também já entrariam nessa nova realidade. Sabendo 
que a sua contribuição teria um pequeno aumento na mesma 
perspectiva. . . 

Para que possamos implementar isso, estamos propondo 
uma emenda à Constituição que não vem no intuito de adequar a 
nossa previdência ao Governo Federal, que é imposto pelo FMI e 
aceito pela União. Sabemos, ainda, que há "lobbies" do Banco do 
Brasil, da ICATU, da PREVI, da Caixa Econômica Federal e da 
Fundação Getúlio Vargas, os quais não vamos aceitar: A contribuição 
é do servidor público, que quer gerir esses recursos. 

Essa proposta de emenda à Constituição prepara a 
Constituição do Estado de Minas Gerais para que receba um projeto 
de lei nessas perspectivas_ que foram colocadas. E, para que 
possamos garantir a nossa condição de órgão autônom~ 
financeiramente, formulamos, também, uma proposta de emenda a 
Constituição criando o orçamemto da seguridade social no Estado de 
Minas Gerais. Por quê? Porque, a toda a hora, ouve-se que não há 
dinheiro para dar aumento de salário ou plano de carreira, porque o 
Tesouro está consumindo 40% da folha com aposentadoria. 

O orçamento fiscal é uma coisa; orçamento da seguridade 
é tributo, não faz parte do orçamento fiscal, não é receita fiscal. 
Queremos essa separação e essa garantia. Era o que tínhamos a 
dizer. 

Palavras do Sr. Paulo Edgar Alves 
Exmo. Deputado Ivo José, por meio de quem 

cumprimentamos os demais componentes da Mesa; servid. ores, 
senhoras e senhores, o meu bom-dia; inicialmente, gostana ·de 
agradecer à organização deste fórum pela oportunida.de que de~ à 
Secretaria de Administração para as linhas gera1s do proJe~o 
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previdenciário que está sendo desenvolvido no âmbito do Poder 
Executivo. 

Gostaríamos de frisar que a reforma previdenciária, no 
Brasil, na realidade, vem sendo seguida por situações semelhantes 
nos países desenvolvidos. Recentemente, tivemos oportunidade de 
verificar, no jornal "Estado de Minas", na publicação do dia 1° de 
novembro, a situação previdenciária dos países desenvolvidos. A 
matéria tinha o título "Mundo Adere à Reforma Previdenciária" e 
destacava, principalmente na Comunidade Européia, a situação 
reinante na previdência social. A matéria chamava a atenção para o 
crescimento do lapso de tempo entre o período de contribuição do 
trabalhador e o período de recebimento de sua aposentadoria. 
Considerando o crescimento desse período, isso está levando as 
entidades estatais a um grande déficit entre o que se arrecada e o que 
se paga de benefício. 

A situação, no Brasil, não é muito diferente. Estamos 
passando, hoje, por situação semelhante em termos de 
envelhecimento da população, como foi mostrado ontem e reforçado 
por outras situações muito específicas com relação ao desemprego no 
Brasil. A relação de contribuição, em 1950, era de oito trabalhadores 
contribuindo para um aposentado. Chegamos em 1998 com a relação 
de dois para um. Não temos, ainda, os dados de 1999 a 2000, mas 
entendemos que esse crescimento continua acelerado. Devemos ter, 
hoje, menos de dois trabalhadores na ativa pagando o aposentado. 

A questão previdenciária nossa, além do agravamento das 
características populacionais, temos, ainda, acentuado processo de 
informalização da economia. Para os S1:;"1nhores terem uma idéia em 
1970, 3% da população brasileira, segundo o IBGE, tinha mais d~ 60 
anos de idade. Em 1980, essa relação passou para 5% e, em 1991, 
para 7%. Obviamente, isso tem um aspecto positivo, porque a 
evolução das condições de saúde da população tem propiciado uma 
maior longevidade. Mas, no aspecto previdenciário, considerando as 
particularidades do Brasil, podemos notar, se tínhamos, em 1985, 
56% da população ativa ocupada, com carteira assinada, chegamos 
em 1999 com a relação de 45%. Isso é muito preocupante, porque as 
empresas têm se modernizaqo, substituindo os postos de trabalho de 
homens por máquinas, além da arrochada tributação nas empresas, 
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que tem contribuído para que a informalização da economia 
aumente, conseqüentemente, minando os recursos da previdência 
social. 

O Governo Federal tentou resolver . essa questão, 
inicialmente por meio da Lei n° 9.717 e, logo em seguida, por meio da 
Emenda Constitucional n° 20/98. Na realidade, a reforma do Governo 
Federal buscou, essencialmente, reduzir, em curto prazo, o déficit do 
INSS. Como é sabido, ele estabeleceu, para o regime geral da 
previdência social, tetos de contribuição que, à época da Constituição, 
equivaliam a dez salários mínimos. Como o salário mínimo era 
R$120,00, o teto foi estabelecido em R$1.200,00. Hoje, esse teto está 
em torno de R$1.328,00, o equivalente a 8,8 salários mínimos. O que 
se nota é que a atitude do Governo é uma decisão de caixa, para 
resolver o problema de curto prazo do INSS. 

Além de ter estabelecido esse teto, criou ainda o fator 
previdenciário, que é uma forma atuarial de atingir o cálculo do 
benefício inicial do segurado considerando fatores atuariais, 
expectativa de vida no ato da concessão do benefício, etc. Isso faz 
com que esse benefício caia então para um valor abaixo desse teto de 
R$1.328,00. Hoje pouquíssimos segurados do regime geral iniciam a 
sua vida de aposentadoria com um salário equivalente ao teto de 
R$1.328,00, mesmo que tenham contribuído durante toda a sua vida 
laboral para isso. 

Com relação à Lei.n° 9.717, começou a se destacar o fato 
de que os fundos deveriam ser organizados de modo a garantir seu 
equilíbrio financeiro atuarial, gaí a necessidade de adequação dos 
regimes próprios ao estabele,..oido nessa norma. Lembramos também 
que, recentemente, com a aprovação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, foi ressalvada, no art. 69, a obrigatoriedade de os fundos dos 
regimes próprios fazerem as suas avaliações atuariais anualmente, e 
houve também a exigência do caráter contributivo desses fundos. 

Posteriormente, veio a Emenda à Constituição no 20, que 
veio referendar a exigência do equilíbrio financeiro atuarial e do 
caráter contributivo. E, por meio do art. 40, § 13, estabeleceu-se uma 
questão que passou a ser bastante polêmica aqui, em Minas Gerais, 
ao se determinar que se aplicasse ao não-ocupante de cargo efetivo o 
regime geral da Previdência Social. Ao final vamos comentar es.se 
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assunto, porque, na realidade, o INSS teve um entendimento muito 
mais amplo e, ao regulamentar esse artigo, em vez de mandar aplicar 
o regime geral a esses servidores, determinou a vinculação obrigatória 
ao regime geral. Isso foi motivo até de ação judicial por parte do 
Governo de Minas Gerais, que até o momento tem sido favorável à 
nos3a tese. 

Acho que a preocupação do legislador, ao estabelecer que 
os regimes próprios devam ser organizados em base de avaliação 
atuarial, é tentar manter a perenidade desses fundos. Daí a 
necessidade de se avaliar anualmente a situação financeira dos 
fundos de forma tal, que no futuro possam assumir todas as 
obrigações junto aos seus associados e evitar o que houve no 
passado, quando algumas entidades não conseguiram cumprir suas 
obrigações. 

Agora faremos um diagnóstico de Minas Gerais. Hoje o 
nosso sistema não é sustentado em bases atuariais. É um regime 
eminentemente de caixa. A inadimplência, e até a omissão dos 
Governos anteriores ao longo do tempo, relativamente à questão 
previdenciária, fez com que hoje Minas se encontre na situação em 
que está, com controles poucos rígidos de proteção às reservas 
financeiras dos institutos de previdência, como há pouco relatado pelo 
Presidente do IPSEMG. Houve retenções de recolhimento de 
contribuições. O Tesouro não repassou aos institutos as contribuições 
descontadas de seus segurados. Hoje o Tesouro é quase que 
integralmente responsável pelo pagamento das aposentadorias. 
Temos uma idade elevada de entrada no serviço público. Isso 
realmente é preocupante. Em média o servidor tem sido admitido com 
a idade de 30 anos. Em níveis prev~denciários e atuariais, não é o 
ideal. A falta de renovação do quadro.·'iambém se vem aliando a esse 
fator anterior. 

Há a própria mudança no perfil da pirâmide etária, a 
longevidade das populações, o regime jurídico único. Em 1990, a 
extinção do celetista e a criação do regime jurídico único fizeram com 
que um número muito grande de funcionários fosse absorvidos sem 
nenhuma condição de carência para benefícios, principalmente 
aposentadorias. Alguns se aposentaram imediatamente, sem que o 
Estado fosse ressarcido até então das contribuições repassadas ao 
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INSS. A ilustração é o demonstrativo de despesas com pessoal· 
hoje no Estado. Esta é a base da folha de pagamento de setembro 
das administrações direta e indireta, da Polícia Militar, do Corpo de 
Bombeiros. Podemos observar que, de um total de R$463.000.000,00 
por mês, o Estado paga R$191.000.000,00 aos inativos,· 
aposentadorias, ou seja, quase 41 ,3% da despesa mensal com 
pessoal. As aposentadorias têm crescido de uma forma bastante 
acelerada, se considerarmos esses dados. Nos últimos cinco anos, 
tivemos em média 8.400 aposentadorias com um pico no ano de 1997 
e de 1998, em função do PDV, de mudanças na Constituição, 
daquelas discussões anteriores às mudanças da previdência. Esses 
fatos fizeram com que isso se acelerasse nesse período, ou seja, 
houve muitos que se aposentaram. 

Sobre a proporção entre contribuição e despesa com 
aposentadoria, podemos verificar que, no ano de 1999, o Tesouro 
pagou R$2.300.000.000,00 em aposentadorias e arrecadou apenas 
R$169.000.000,00. Isso fez com que se elevasse um déficit da ordem 
de R$2.149.000.000,00. Isso demonstra a ausência de um sistema 
contributivo que possa, de fato, garantir a aposentadoria atualmente 
no Estado de Minas. Se considerarmos dados mais recentes, a folha 
de pagamento de setembro, vemos que ela está crescendo. Pagamos 
R$225.000.000,00 de aposentadoria, recebemos R$10.000.000,00 de 
contribuição, um déficit de R$215.000.000,00. Se comparado com 
1999 deve haver até dezembro um crescimento da ordem de 12% a 

' 13%. Isso é preocupante, porque não tem havido no Estado ingresso 
de novos servidores que pudessem, pelo menos, neutralizar esse 
crescimento de despesa. 

Comparando a despesa com. a aposentadoria com a 
arrecadação do Estado, pudemos destacar que, com relação ao ICMS 
líquido, hoje o Estado gasta 51% do que recebe com aposentadorias. 
Como falei anteriormente, em setembro a evolução já está em 41%. 
Hoje o sistema de previdência do Governo do Estado é praticado pelo 
Tesouro, pelo IPSEMG e pelo IPSM, para os militares. Os benefícios 
concedidos estão identificados. No caso de aposentadoria, o Tesouro, 
sem teto, ou seja, bem diferente do que é praticado hoje, no regime 
geral do INSS. Esses são os benefícios pagos ao servidor. Ao 
dependente, ali estão listados os benefícios de assistência saúdEf, 
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auxílio funeral, que, no caso, é pago pelo Tesouro e também pelo 
IPSEMG. Há pecúlio e pensão. Existem algumas pensões chamadas 
de especiais, que são hoje bancadas pelo Tesouro, mas são em um 
número muito restrito. Então, não destacamos seu valor. Há também 
que se destacar que, a partir da Lei n° 13.455, a pensão que vem 
sendo paga pelo IPSEMG não tem limite. O sistema de financiamento 
desses benefícios é hoje praticado a partir da Lei n° 13.455. O 
IPSEMG tem 8% do segurado, o IPSM, 8% e, no caso exclusivo do 
servidor, para efeito de aposentadoria, ele paga 3,5%, destacando 
que os 8% do IPSEMG é até o limite de 20 vezes o vencimento 
mínimo estadual, no caso, R$151 ,00. Para o que exceder desse valor, 
4,8%. A parte do empregador corresponde a 50% da contribuição 
previdenciária paga pelo segurado. É bom destacar que, apesar de o 
Tesouro bancar toda a aposentadoria e o servidor contribuir com 
3,5%, o Tesouro não faz nenhuma contribuição a título de formação 
de um fundo previdenciário. 

A reforma da Previdência em Minas, na realidade, ao 
desenvolver as propostas, buscou, diferentemente do Governo 
Federal, olhar as situações mais de caráter social e previdenciário que 
as soluções financeiras de curto prazo. O objetivo do Governo atual é 
buscar o equilíbrio entre o interesse do Estado e a eqüidade social 
dos servidores, de forma a reestruturar e fortalecer o serviço público, 
recuperando sua capacidade de atuar com eficácia na promoção do 
desenvolvimento social. Para tanto, algumas ações foram 
implementadas no ano passado, com a criação, em 6/7/99, de um 
convênio do Governo Federal com o PASEP, em que ele se habilitou 
a receber financiamentos e algumas facilidades para que pudesse 
colocar em prática o desenvolvimento do seu processo de reforma 
previdenciária. Após isso, o Governo, através do Decreto n° 40.286, 
com representação de todos os segmentos diretamente ligados ao 
sistema previdenciário, criou uma comissão especial com a finalidade 
de desenvolver e estudar alternativas que pudessem ser 
implementadas. 

- Procede-se à apresentação de transparências durante o 
pronunciamento. 

O Sr. Paulo Edgar Alves - Esse grupo de trabalho teve 
algumas funções específicas, que estavam no próprio decreto. Elas 
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foram executadas. No item I, chegou-se a fazer uma minuta de 
emenda à Constituição mineira, ainda não aprovada, mas foi 
elaborada, está em discussão. O trabalho de cadastramento dos 
servidores foi feito no primeiro nível. Estamos agora tentando atualizar 
esse cadastro para o desenvolvimento dos serviços. O quarto grupo 
ficou na contratação de uma empresa, de uma equipe que pudesse 
fazer uma avaliação atuarial. Isso temos feito agora, como falarei 
daqui a pouco. Posteriormente, foi criada a unidade de execução 
estadual, também com a finalidade específica da realização de 
estudos e de fornecimento de subsídios a esse grupo de trabalho; foi 
levantada e identificada uma série de alternativas que poderiam ser 
exploradas futuramente. Nosso comentário em relação a todo esse 
trabalho feito no ano passado é que essa questão previdenciária é 
muito complexa. Ela, de certa forma, vem sendo desenvolvida não só 
em Minas Gerais, mas também em nível de Governo Federal, que 
ainda não encontrou uma solução ideal. Alguns Estados que, de certa 
forma, implantaram seu regime, ainda estão tendo algumas 
dificuldades. Isso referenda o motivo pelo qual Minas Gerais tem 
trabalhado nesses últimos anos, na questão relativa à Previdência. 

Outro ponto inibidor refere-se à tentativa de buscar sempre 
uma solução única e abrangente para todos os nossos problemas. No 
caso específico de Minas Gerais, temos duas questões bastante 
importantes. A primeira é o designado da educação; existem hoje, 
aproximadamente, 133 mil servidores que ainda não têm sua questão 
previdenciária definida, e também a chamada função pública, que tem 
hoje 16 mil servidores. Até então buscava-se uma solução que 
pudesse contemplar todo esse universo de forma única, mas têm 
havido uma série de dificuldades até mesmo de ordem legal. Mas, de 
qualquer maneira, deve-se não criar distinções, mas tentar fazer um 
regime que seja único para todo servidor. Nosso companheiro do 
IPSEMG disse que, no pass~do, foram feitos alguns estudos no 
sentido de se criar um fuq§lo que pudesse ser capitalizado de 
imediato. Esse fundo, já de início, desonerava o Tesouro do 
pagamento mensal das aposentadorias. Esse estudo chegou a somas 
estratosféricas; conseqüentemente,não foi possível a sua 
implantação. É verdade que alguns Estados conseguiram capitalizar 
seus fundos de início, mas através de situações muito específicas. ~o 



616 
caso de Minas Gerais, não seria possível serem praticadas. A 
nossa conclusão é a de que criar um fundo que pudesse ser 
capitalizado de imediato é impossível. As somas variaram de 5 a 20 
bilhões. Então, seriam quantias fora de cogitação em nível de 
qualquer governo, acredito mesmo que em nível do Governo Federal. 
Atualmente, o Governo de Minas Gerais, através da comissão criada, 
levou em consideração, para o término desse estudo de avaliação 
atuarial, a contratação de uma empresa com as premissas gerais, 
entre outras as seguintes: elaboração de proposta de legislação 
básica para implantação do novo sistema previdenciário para os 
servidores públicos do Estado e processamento da avaliação atuarial 
dos benefícios previdenciários, levando-se em consideração, 
principalmente, os seguintes aspectos: as alíquotas de contribuição 
seriam atuarialmente fixadas; as contribuições seriam utilizadas 
exclusivamente para o custeio da Previdência; o regime próprio de 
previdência social seria para todos os servidores, garantindo 
aposentadoria, pensão e os demais benefícios previdenciários. 

De qualquer forma, não poderíamos deixar de fazer uma 
ressalva quanto à situação da portaria do INSS que estabelece a 
aplicação direta aos servidores ocupantes de cargo não efetivo 
estarem vinculados ao regime geral da previdência social. Como se 
trata de uma questão que o Governo de Minas tem contestado 
judicialmente e, em nosso entendimento, o INSS extrapolao que diz o 
preceito constitucional, apenas faremos uma simulação da aplicação 
no regime próprio, das mesmas regras do regime geral da previdência 
social. Entretanto, em momento algum, até agora, pensamos em 
transferir esses servidores para o regime geral, mas sim na aplicação 
das regras no regime próprio. Seria feita uma capitalização para os 
futuros servidores, e essa contribuição seria feita de maneira a incidir 
sobre a folha total desses servidores. 

Então, na realidade, o que se pretende é passar um traço 
dividindo a situação dos atuais servidores e a dos futuros. O que se 
pensa é em manter a situação para os atuais, segundo as regras e 
direitos hoje assegurados e, para os futuros, fazer um sistema de 
capitalização. Essa proposta do Governo, cujas linhas gerais 
acabamos de traçar, devE?rá nos ser entregue até o final do próximo 
mês, quando a submeteremos à apreciação dessa comissão especial, 
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que foi criada por força do Decreto n° 40.286. Posteriormente, a 
submeteremos também à avaliação dos sindicatos, através do SINEP. 
Assim, de forma definitiva, poderemos mandá-la à equipe de·Go~erno, 
que, por sua vez, a encaminhará à Assembléia para aprovação f1~al. 

Era o que eu gostaria de dizer. Agradeço a atençao de 
todos e coloco-me à dispo~ição para qualquer pergunta. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Sebastião Soares 
O Sr. Sebastião Soares - Antes de cumprimentar a Mesa, 

na pessoa do Sr. Presidente, Deputado Ivo José, quero regi_stra! m_eu 
protesto por essa discriminação feita pelo Governo e outras 1nstanc~as 
de não dar aos servidores públicos a devida consideração e respe1to. 
É lamentável que nesta Casa ocorra essa injustiça. 
· O Sr. Presidente - Pedimos licença ao expositor para dizer 
que entendemos que houve análise em relação às _exposiçõ_es e 
debates, mas vamos fazer a correção, e todos os expositores terao 30 
minutos para sua apresentação. . . . 

O Sr. Sebastião Soares - Meus colegas do serv1ço publico, 
colegas do IPSEMG que, mais uma vez, lotam esta Casa, não poderi~ 
começar sem fazer um outro protesto em relação ao pacote que foi 
encaminhado pelo Governo para esta Casa, passando por cima das 
entidades da Frente e do SINEP. Não há consonância entre o 
discurso do Governador e a prática de um núcleo técnico e burocrático 
do Governo que insiste em romper com aquilo que é negociado entre 
as entidades e o Governador. Lamentamos essa prática. 

Falo aqui enquanto servidor do IPSEMG, solicitando aos 
Srs. Deputados que, sob nenhuma hipótese, aceitem a vinculação do 
IPSEMG à Secretaria de Administraç~o e Recursos Humanos. O 
problema não está na vinculação, mas nos efeitos 9u~ poderão 
ocorrer, não só para nós, servidores do IPSEMG, mas, pnnc1palmente, 
para todos nós, servidores do Estado. . _ 

Deixo para os Srs. Deputados o ped1do de que nao 
aprovem essa medida encaminhada pelo Governo; que rejeitem ess~ 
processo de liquidação do IPSEMG, que é um contra-sens_o; e 
contrário às propostas do atual Governo. Quero apenas reaf1rmar 
aquilo que combatemos e derrotamos no Governo passado. . 

Para falarmos da proposta de previdência dos serv1d,ores 
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públicos, temos algumas dificuldades. Uma fundamental é que não 
sabemos qual é a proposta que vamos combater. Na exposição do 
Secretário Adjunto não ficou claro qual é a proposta do Governo, o 
que quer com a reforma da previdência. Também concordamos que é 
necessário e urgente um novo sistema de previdência no Estado, mas 
que se faça sob a gestão, a administração, a ampliação e a reforma 
do IPSEMG, que está capacitado e qualificado para fazer esse 
atendimento. 

Preocupo-me quando ouço do Secretário Adjunto da 
Administração a intenção de não obedecer à portaria do INSS. É o 
absurdo dos absurdos de um Governo prepotente e arbitrário, uma 
portaria exercer a função de lei complementar. A Portaria n° 4.882 do 
INSS, de uma autarquia, legisla sobre aspectos da Emenda à 
Constituiçao n° 20, que por lei e tradição e por todos fóruns nacionais 
e internacionais teriam de ser feitas por meio de lei complementar. 
Essa portaria é simplesmente inaceitável. Os governos, várias 
Prefeituras não estão aceitando, porque é um desrespeito à 
legislação, à lei. 

Aplicar um modelo de previdência conforme a Portaria n° 
4.88~ significa prejuízos extremamente graves para todos nós, 
serv1dores. 

É lamentável que não tenhamos um tempo maior para 
discutir isso. Nós, servidores, deveremos nos organizar para discutir o 
assunto que é extremamente preocupante. O Governo bate em teclas 
que, do ponto de vista da análise, não resistem. Por exemplo, 
constantemente é lançado aqui o problema da paridade entre 
aposentados e ativos, que está crescendo, chegando quase a 1 por 1. 
O Estado gasta 32% do pagamento de pessoal com inativos. É 
preciso dar um jeito. Esse discurso caminha para uma proposta final 
que é do rompimento da paridade. Só que o Governo se esquece, e 
propositadamente - o que não é privilégio apenas de Minas Gerais -, 
de que não se trata de situação estanque. A vida é dinâmica. Será 
que o Governo nunca vai fazer concurso público? Será que o Governo 
já não irá admitir servidores públicos? Essa paridade vai ficar 
permanente a vida toda? O Governo não tem política salarial de 
remuneração que possa compensar na formação de fundos, na 
formação do necessário para que se instale a Previdência? 
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É preocupante quando se afirma que não se vai 

contratar mais ninguém, que quem está na ativa permanece e que o 
número de aposentados vai crescer cada vez mais. Ora, isso não é 
verdade. Pelas contas apresentadas, há 150 mil servidores precários 
entre o pessoal designado da educação e o pessoal de função 
pública, que devem ser incorporados como força de contribuição de 
trabalho para o Estado e como força de contribuição para a 
Previdência. 

Por outro lado, o Governo aponta o número de 
aposentadorias com o fator idade. Uma análise sucinta e rápida da 
história da Previdência no Brasil mostra que um dos roubos que se 
praticam é, cada vez mais, ir aumentando a idade mínima para se 
aposentar. A Lei Elói Chaves, de 1923, era mais humana 11esse 
aspecto. 

Quando se criou a primeira lei orgânica da Previdência no 
País, em 1960, a idade mínima para se aposentar era de 55 anos; em 
1962, o movimento popular, principalmente o sindical, conseguiu 
romper com a barreira da idade mínima, mas agora volta 
estabelecendo 55 anos para as mulheres e 60 para os homens. 
Perdemos 5 anos. 

Não é verdade que essas coisas estejam ocorrendo e que 
os entes federativos, a União, os Estados e os municípios, não 
estejam fazendo nada. Estão fazendo, sim: estão piorando o sistema 
previdenciário. 

A proposta de previdência para o Estado, que foi 
trabalhada a partir de uma CPI sobre o desmonte que se processava 
em relação ao IPSEMG e que resultou no fórum técnico, é consensual 
entre os servidores. Deve apenas ser adequ~da à realidade atual. 

Após 1997, houve as Reformas Constitucionais n°s 19 e 
20, relativas aos assuntos administrativos e previdenciários. Alguns 
aspectos mudaram, e é necessário que sejam logo incorporados, mas 
há outros que ainda precisam mudar. 

Há Estados em que os governos são de sustentação do 
Governo Federal, que estão resistindo política e juridicamente a várias 
medidas, especialmente as da.,. Lei n° 9.717. Não se trata apenas de 
adequar. Não se pode pensar, que a Lei n° 9.717, o Decreto n° 4.882 e 
a Emenda n° 20 são auto-aplicáveis. Não é assim. No ano passado:. 

: 

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



vimos o que é auto-aplicável quando se rompeu a incidência de 
nossas vantagens sobre a remuneração. 
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No entanto, alguns setores do Estado recebem, enquanto 
outros, não. A questão de que é auto-aplicável pode significar graves 
prejuízos e compromisso, ainda que não explícito, com a política 
neoliberal de desmontar a previdência pública, de desmontar o 
sistema contributivo, de desmontar o sistema de repartição para criar 
fundos de previdência descapitalizados e justificar a criação de 
organizações sociais e, conseqüentemente, a privatização do sistema 
de previdência. Sabemos que não é consensual, pelo contrário. É 
extremamente divergente das nossas posições, da posição do Fórum 
Técnico de 1997. É profundamente antagônica ao projeto, aos 
esboços e às perspectivas do estudo da comissão que o Secretário 
Adjunto anunciou. Fomos enganados. No ano passado, foi-nos 
apresentado um calendário de acordo com o qual durante 
determinado período, que se encerrou em dezembro passado, seriam 
desenvolvidos vários passos, levantamentos, constituição de 
comissões e contratações de consultorias. Temos dúvidas, porque a 
Fundação Getúlio Vargas, que trabalhou para o Governo, foi 
absolutamente incoerente e inconseqüente em suas afirmações. O 
Governo comprometeu-se publicamente na reunião ampliada do 
SINEP, da qual participamos alguns dos presentes, inclusive o Júnior 
e o Dr. Paulo. Naquela oportunidade, foi estruturado um calendário. 
Até hoje, dos programas propostos pelo Governo, nada nos foi 
comunicado. Os levantamentos foram feitos? As consultorias 
trabalharam? A que resultados chegaram? A partir dos dados 
levantados, o que o Governo, efetivamente, poderá apresentar? O que 
tivemos? Uma prática que assinala o que pode vir a ocorrer. 

O Governo encaminha para cá um projeto que mexe na 
Previdência, desrespeitando decisões do próprio Governo, de acordo 
com as quais toda discussão deveria ser feita de forma ampla, 
democrática e participativa. Nosso temor é que caia de pára-quedas 
um projeto de previdência à revelia de todos os servidores e ao 
arrepio da sociedade, que também tem interesse nessa discussão. 

A reforma da Previdência, pela Emenda n° 20 e pelas leis 
dela decorrentes, condiciona que o Governo pode contribuir na 
criação do sistema previdenciário numa paridade de até 2 para 1 , o 
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qúe significa que, para cada unidade colocada pelo· servidor, o , 
Governo pode colocar até duas. Se contribuo com 5%, o Governo 
pode contribuir com até 10%. Qual é a contribuição do Governo do 
Estado hoje para com o sistema previdenciário? No que diz respeito à 
aposentadoria, nada. O Governo não contribui nem com R$0,01 sobre 
a aposentadoria. O Tesouro banca as aposentadorias. Para alguns, 
isso é privilégio; para outros, é uma conquista. Tento achar que não é 
conquista nem privilégio. Foi uma forma artificiosa que os Governos 
arranjaram, ao longo do tempo, para escamotear o dinheiro que 
deveria estar no Instituto de Previdência. Antes, como os aposentados 
eram poucos, era mais fácil. Para não se obrigar a criar o fundo de 
previdência ou o instituto de previdência, o Governo optou por bancar 
as aposentadorias. Mas esqueceu-se de que a vida é dinâmica. O 
número de aposentados cresceu, e o Governo não percebeu. Hoje, 
fala-se em criar um sistema de previdência ou qualquer outra coisa 
para desonerar o Tesouro do Estado. Mas foi o próprio Governo que 
criou essa situação, esse abismo em que estamos hoje. 

O fato de ficar no Tesouro não significa nada. O que 
queremos é a garantia de que não haja humilhações, como têm 
ocorrido. Caminhonetes carregadas de processos de aposentadoria 
vêm sendo devolvidas pela Secretaria da Administração porque o 
Tribunal de Contas do Estado não as acata, não as processa. E os 
colegas é que ficam nessa situação, têm o seu afastamento 
preliminar, mas depois são obrigados a retornar. E há mesmo aqueles 
que se aposentaram e tiveram a sua aposentadoria anulada. São 
questões sociais fundamentais, extremamente graves que não podem 
se perder nos devaneios burocráticos de planos, projetos, que duram 
anos, sem que nada aconteça. 

Queremos aperfeiçoar a nossa proposta. Há algumas 
questões que precisamos discutir, como a aposentadoria por 
invalidez. A Portaria n° 4.882, do INSS, simplesmente reduz as 
aposentadorias por invalidez a um limite mínimo. Queremos que ela 
continue sendo paga porque a portaria não tem força de lei, não pode 
definir aquilo que depende de lei complementar. 

Reafirmando a proposta do fórum de 1997, defendemos 
também a questão da aposentadoria dos professores. 

Não abrimos mão,' em hipótese alguma, da garantia da 
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paridade. Essa é uma conquista histórica, mais do que isso, é uma 
conquista social. 

Recentemente, estivemos em Brasília e enfrentamos mais 
um dos artifícios que o Governo arrancou do seu saco de maldades: o 
Projeto de Lei Complementar n° 9, que trata da previdência 
complementar dos servidores públicos federal, estadual e municipal. 
São três projetos de lei complementar, os Projetos de Lei 
Complementar n°s 8, 9 e 1 O. O Projeto de Lei Complementar n° 9 é 
particularmente danoso para os servidores públicos, pois dá a 
oportunidade de o Governo avançar na quebra da paridade, acabar 
com a integralidade da remuneração. Ele viabiliza a futura privatização 
da previdência complementar. Esta é uma discussão que temos de 
travar aqui: se vamos, ou não, ter uma previdência complementar. É 
uma questão em que o Governo tem a opção de decidir. Na proposta 
elaborada e atualizada pela Diretoria do IPSEMG, a previdência 
complementar está prevista, desde que haja a opção do Governo por 
ela. A proposta, aliás, especifica em que condições isso se daria. 
Seria uma previdência complementar pública do Governo do Estado, e 
não um sistema em que as questões fundamentais nacionais sejam 
repassadas para a iniciativa privada. 

Esse é o grande dilema que vivemos hoje. O projeto que 
era para ser votado no dia 8 poderá ser votado na próxima terça-feira, 
com repercussões extremamente graves para os Estados e 
municípios que ainda estão debatendo a implantação da previdência 
complementar. 

No caso de Minas Gerais, insistimos que essa discussão 
não pode se dar, como sempre acontece, debatendo-se o que já 
ocorreu, debatendo pacotes que já foram encaminhados, que já não 
podem ser mudados. Tivemos um exemplo disso especialmente na 
Proposta de Emenda à Constituição n° 35, que o Governo 
encaminhou a esta Casa, que causou essa discussão e que criou um 
desgaste para o Governo. No final, ele teve de retirar a sua proposta. 
Não queremos que isso ocorra novamente. 

Defendemos que haja, por parte do Governo, em primeiro 
lugar, a manutenção de uma política de contestação e de não-
aceitação passiva do modelo neoliberal, perverso e desumano 
implantado pelo Governo Federal em todo o País. E há, sim, 
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possibilidade de se resistir a isso, porque há Estados e municípios, 
mesmo da base de sustentação do Governo Federal, que resistem 
tanto à Lei n° 9.9t7 quanto ao Decreto n° 82, e até há alguns aspectos 
que o Supremo Tribunal Federal ainda considera totalmente definidos 
quanto à constitucionalidade. Então, o Governo do Estado tem o dever 
de resistir, jurídica e politicamente, a todos os instrumentos que vêm 
para retirar direitos e benefícios e, principalmente, para desmantelar e 
desorganizar o serviço público, criando ainda mais dificuldades para a 
população e justificando, com isso, a privatização de setores 
essenciais. 

Passemos para a discussão do pagamento do sistema 
previdenciário, de como será feita a composição financeira desse 
sistema, de qual deve ser o percentual de contribuição do Governo. 
Se for o sistema de dois para um, atualmente contribuímos com 
11 ,5%, e o Governo, com 4%, para pensão e assistência social. 
Assim, o Governo deveria contribuir com 23%, em vez de 4%. Então, 
vejam bem: quem está em débito para com o sistema de previdência 
do Estado não somos nós, servidores públicos, mas o Governo. Não 
aceitamos, principalmente - isso não pode ocorrer mais-, a perversa 
opção pelo confisco salarial, como ocorreu em 1996 e começou a 
ocorrer em 1997, com a cobrança dos 3,5%, sem reajuste salarial. 
Qualquer aumento de alíquota - na proposta do Governo, não está 
claro como isso será feito :. deve ser compensado com reajuste 
salarial. Se a alíquota pode ser aumentada, para qualquer categoria 
de servidor público - efetivo, função pública, designado -, todos nós já 
não podemos ser sacrificados por confiscos salariais, que, aliás, são 
rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal. 

No Governo Eduardo Azeredo, criou-se aquela taxa de 
3,5%, que, na verdade, foi um confisco salarial; ou seja, deixamos de 
ganhar 3,5% em nossos salários, pois não houve uma contrapartida 
para a criação desse sistema. Essa forma, se repetida, como nosso 
sistema salarial é absolutamente arrochado - pois ainda que se tenha 
mantido no Estado uma remuneração mínima de R$400,00, na 
verdade, o cálculo de referência usado pelo Estado é o salário mínimo 
de R$151 ,00 -, vai trazer ainda mais prejuízos. Assim, alíquotas que 
venham majorar a nossa contribuição, além de inaceitáveis, são 
absurdas, pois significarão o aprofundamento do arrocho salarial qqe 
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é perpetrado contra os servidores públkos. Então, o lado que tem 
de colocar recursos para a constituição da previdência é o Governo do 
Estado, o Tesouro, que não contribui para a aposentadoria. Se o 
Governo quiser implementá-la efetivamente é necessário que busque, 
pelo menos, aproximar-se do que estão praticando alguns setores -
para citar um exemplo próximo, na proposta de implementação do 
sistema previdenciário da Prefeitura de Belo Horizonte, foi concedido 
um reajuste aos servidores públicos equiparado ao aumento da 
alíquota. Esse procedimento é o minimamente justo, na implantação 
de um sistema de previdência, em vez de simplesmente optar-se pelo 
sacrifício dos servidores com a instituição de novas alíquotas que vão 
majorar a contribuição. 

Defendemos o princípio da previdência pelo regime de 
participação. E por quê? Uma das coisas que no País se estão 
perdendo, assim como a sociedade mundial, é o pressuposto da ética 
e da solidariedade. Os políticos e governos ligados ao modelo central, 
ao modelo do Governo da União, e os modelos de cunho do 
liberalismo financeiro, todos eles perdem referência à ética e à 
solidariedade, para implantarem a concorrência feroz e massacrante 
entre os seres humanos e as corporações e, principalmente, para 
favorecerem, cada vez mais, a acumulação perversa de capital. 

Nesse sentido, o sistema de repartição pela participação é 
o que preserva o princípio da ética e da solidariedade. Defendemos 
isso tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista da 
contribuição previdenciária. Se, por um lado, os que ganham mais 
contribuem mais para a saúde, os que ganham menos contribuem 
mais para a Previdência. Essas coisas ficam equilibradas. 

O sistema contributivo pela participação simples é o mais 
justo e é aquele que resgata o princípio da ética e da solidariedade e 
está sendo destruído, está sendo rejeitado nos projetos e nas 
propostas do Governo Federal, dentro da sua ótica de ser 
subserviente e submisso às políticas dos grupos financeiros 
internacionais. 

Já foi dito que a relação ativo e aposentado não é, no 
momento, a questão fundamental. Essa relação pode ser modificada, 
inclusive pelo ingresso de ~ovos servidores através de concurso nos 
quadros do Estado. A Emenda n° 20 ampliou a idade mínima de 
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contribuição. São dois argumentos que não têm o devido amparo 
técnico. 

Está sendo gestada pelo Governo Federal a proposta de 
ser criado um Regime Geral de Previdência dos Servidores Públicos. 
Desse regime geral e desse Governo Federal só podemos esperar 
pancadas, mais nada, a não ser isso. Da mesma forma como estamos 
acompanhando a tramitação dos Projeto de Lei Complementar n° 8,9 
e 1 o em Brasília, é necessário que as nossas entidades se mobilizem 
para esse acompanhamento e para termos participação na votação do 
dia 8 com vistas a resguardar interesses futuros. 

Outro aspecto fundamental, que não é consensual. Pela 
Emenda n° 20, é necessário que haja uma única gestão previdenciária 
e um único regime previdenciário no Estado. Em Minas Gerais, temos 
dois regimes. Na verdade, três regimes. O Tesouro, que banca as 
aposentadorias; o IPSEMG que cuida da pensão e da assistência 
social; e o IPSM que o Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares. Pela Emenda n° 20, só pode existir um e somente um 
regime, um e somente um gestor. 

Não há a menor dúvida de que a nossa proposta é de que 
esse gestor seja o IPSEMG. Mantendo os diretos adquiridos pelos 
militares, mantendo a situação, mas que essa gestão e esse regime 
único de previdência seja feito pelo IPSEMG, que tem história - está 
comemorando 88 anos -, qualificação e competência técnica. 

Ampliamos a proposta da reformulação do IPSEMG para 
uma gestão paritária do IPSEMG, através da definição do conselho 
deliberativo que está para ser aprovado nesta Casa e, também, pela 
gestão paritária da administração do I PSEMG. Que tanto no conselho 
deliberativo quanto em sua diretoria-geral haja a participação paritária 
de diretores indicados pelo Governo e diretores indicados pelos 
servidores públicos, através de processos de eleição direta entre 
servidores públicos, para que possamos ter uma previdência com uma 
gestão efetivamente democrática e participativa. 

É necessário que o Governo vá além das palavras, 
quando fala sobre a não-obediência à Lei n° 9.717, que transfere ao 
INSS todos os servidores não efetivos. Desde a contradição que 
existe no texto constitucional federal, quando diz que os entes 
federativos poderão organizar. regime de previdência para seus 
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servidores, sem dizer que os servidores serão efetivos, entendendo 
que serão todos os servidores. Na próp:ia lei que afirma que os entes 
federativos poderão adotar sistema semelhante ao regime geral. 
~omentaneamente isso está suspenso no Estado, com ações 
JUlgadas em 2a instância dando garantias ao Estado para permanecer 
com esses servidores. 

Mas, no Supremo Tribunal Federal, esses julgamentos têm 
um~. característica diferente. O Supremo não julga juridicamente, julga 
polltrcamente. E o julgamento do Supremo não nos dá garantia 
alguma. 

. Mesmo assim há um setor expressivo de servidores que 
esta fora dessa proteção: os servidores não efetivos das autarquias e 
fun?ações. Eles n~o foram contemplados na ação judicial interposta. 
A ngor, eles devenam estar contribuindo para o INSS. Com vistas à 
resolução desse problema, há algumas medidas que dependem de 
parece~ da Procuradoria e de agilidade do Governo, como a 
regulanzação da situação funcional dos servidores de função pública. 
Es~a medida é urgente, para que se possa contemplar, dentro do 
regrme de previdência, todos os servidores que estão prestando 
serviços ao Estado. 

. ~ . Uma ~as ~armas de política de pessoal na construção da 
prevrdencra tambem e reduzir e, se possível, eliminar o sistema de 
contratação terceirizada do Estado. Esse sistema significa o 
fortalecimento de caixa do INSS e a redução de recursos para o 
Governo na conformação da sua previdência própria. 

Defendemos também que haja, por parte do Governo 
definição no que diz respeito à compensação financeira com o INSS: 
Disse que o INSS deveria ao Estado R$17.000.000.000,00. O 
Secretário da Administração, no último fórum técnico realizado 
anunciou que o Estado receberia em torno de R$400.000.000,00 d~ 
INSS já nesse processo de compensação financeira. Por se tratar de 
recursos públicos e volumosos, pertinentes a todos os servidores 
públi~os e, principalmente, à sociedade mineira, por meio do Dr. 
Paulo, Secretário Adjunto, solicitamos ao Governo que disponibilize 
dados e informações. Qual é realmente o verdadeiro patamar de 
compensação entre Governo_ e INSS? O que significa, do ponto de 
vista financeiro, a transferência dos servidores não efetivos para o 
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INSS? O que significa essa compensação de R$400.000.000,00. 
anunciada? Há informações.1de que se trata de títulos do Governo 
Federal, que têm-difícil aceitação no mercado. Isso significa dizer que 
o recebimento será em moeda quase não conversível que, em médio 
e longo prazos, pode não significar nada. Como esse recurso está 
diretamente ligado à implantação do sistema previdenciário, é 
fundamental que tenhamos conhecimento do que está sendo recebido 
e como está sendo aplicado. 

Também queremos do Governo uma prestação de contas 
sobre os 3,5% arrecadados desde 1997. Onde está colocado esse 
dinheiro? Qual foi a sua capitalização feita até agora? Quais os 
procedimentos adotados para a complementação das medidas 
previstas na lei que criou esses 3,5%? 

São esses aspectos que gostaria de destacar. Eles são 
extremamente decisivos para a discussão da previdência. Reafirmo a 
nossa posição em nome das entidades e dos servidores públicos que 
represento: defendemos a organização do IPSEMG como o único 
instituto de previdência dos servidores do Estado; que seja o instituto 
dos servidores efetivos, contratados, de todos aqueles que têm 
vínculo permanente ou transitório com o Estado; que esse processo 
se dê de forma transparente e democrática, e não por meio de 
pacotes que comprometem, desgastam e até desacreditam o próprio 
Governo; que haja democracia e respeito, transparência e 
participação. Sem isso, todo o processo que vier poderá ser uma 
farsa. A todos muito obrigado. Vamos à luta em defesa do IPSEMG. 

Palavras do Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho 
Ilustre Deputado Ivo José, autoridades que compõem a 

mesa senhoras e senhores, trago, com muito prazer, os 
cump~imentos do IPSM à sempre brilhante e ilustrada Assembléia 
Legislativa pela iniciativa de mais um fórum técnico para abordar o 
importante e atualíssimo tema da seguridade social do servidor 
público. Recebam, pois, os nossos cumprimentos pela fertilidade da 
iniciativa e pelo elevado padrão de abordagem obtido neste eyento. 
Cumprimentos que estendo aos nobres servidores, que engrandecem 
este Plenário e suas galerias com o calor de sua participação. · 

Devo recordar, preliminarmente, que este é o terceiro 
fórum técnico de que participamos sobre o mesmo tema. No primeiro, 
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realizado em abril de 1997, foi pela primeira vez exposta a esta 
casa, com clareza, a inadimplência do Estado para com os Institutos 
de Previdência do Poder Executivo. 

Outro fórum técnico;·cujo k:na era a indagação "Reforma 
da Previdência; O Que Muda para os Servidores?", foi realizado em 
maio de 1999. 

Do primeiro fórum, decorreu, do lado do IPSEMG, uma 
proposta concreta, atuarialmente lastreada, que infelizmente ainda 
não decolou na administração. Decorreu também a abertura da CPI 
do IPSEMG, depois seguida pela CPI do IPSM. Em ambas se 
denunciou e se evidenciou a completa exaustão da reserva de 
benefícios dos institutos de previdência, levando ambas as autarquias 
a operarem em estrito regime de caixa, em detrimento da doutrina e 
da lei. 

Do segundo fórum, infelizmente, nenhum resultado 
palpável foi colhido. 

Neste terceiro fórum, é essencial que surja clara e leal 
discussão entre servidores, autarquias de previdência e Governo, para 
que dela resulte a determinação administrativa do Governo de 
efetivamente debruçar-se sobre a questão - que tem contorno 
financeiro, aliado a um contorno social muito mais expressivo e grave 
- e dar-lhe solução final, e determinação política da Assembléia 
Legislativa na transformação dos estudos e medidas decorrentes em 
norma legal para ser efetivamente cumprida. 

Ou, então, mais uma vez, teremos apenas perdido 
tempo ... 

O tema deste painel é "Proposta Previdenciária para Minas 
GE!rais". Efetivamente, tanto o IPSEMG quanto o IPSM têm uma 
proposta, e já a apresentaram ao Governo. 

Antes de simplesmente apresentar números, no que serei 
bastante breve, gostaria de aproveitar este espaço para expor as 
nossas convicções a respeito da matéria. 

Defendemos a continuidade, no âmbito do Poder 
Executivo, do IPSEMG e do IPSM, como institutos de previdência civil 
e de previdência militar, voltados específica e respectivamente para os 
seus servidores civis e para qs militares. 

A tese da constituição de uma nova entidade, ou de um 
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fundo unificado, para dedicar-se à vindoura previdência social do 
Estado, defendida por alguns e até mesmo pelo eminente 
companheiro Sebastião Soares, há pouco, ao nosso entendimento, 
não tem sequer coerência legál; nenhum dispositivo da Emenda·no 20 
ou da Lei Federal n° 9.717 à endossa ou autoriza. Ao contrário, a 
Constituição Federal e a lei, desde a Emenda à Constituição no 18, de 
1998, estabelece definitivamente a diferença semântica entre "servidor 
público" e "militar estadual". 

Onde a Constituição quis estender, para ambas as 
categorias, o mesmo tratamento - ou onde o quis diferenciar - a 
Constituição expressamente o fez. Entendemos, pois, que o IPSM é, e 
deve continuar a ser, a entidade autárquica dedicada à previdência 
social dos militares, atividade na qual é pioneira e em que vem 
exercendo continuamente, há 89 anos, as suas atribuições. 

Abrangência da Previdência Social: 
Não há mais espaço de continuidade da previdência social 

do Estado nos seus atuais moldes, em que um instituto paga pensões, 
enquanto o Tesouro banca a aposentadoria. Nenhum tex!o 
constitucional, legal ou regulamentar sequer presume a preservaçao 
dessa situação, inteiramente indesejável e fora de controle. 

Aliás, o regulamento da Previdência Social nacional 
Decreto n° 3.048, de 6/5/99, é explícito ao dispor (art. 1 O, § 3°, 
redação dada pelo Decreto n° 3.452, de 1 0/5/2000): "Entende-se por 
regime próprio de previdência social o que assegura pelo menos as 
aposentadorias e a pensão por morte previstas no art. 40 da 
Constituição Federal". 

O IPSM deverá assumir também o pagamento das 
aposentadorias vindouras no âmbito da Polícia Militar e do Corpo ~e 
Bombeiros Militar, limitando-se os recursos do Tesouro ao custe1o 
atual de aposentadorias e pensões. Das aposentadorias, porque 
sempre o fez; das pensões, porque foi o próprio Estado que, por 
inadimplência, se tornou responsável por elas, ao causar o completo 
esvaziamento da reserva que se constituía para tal finalidade. 

A adoção dessa linha de ação implica no compromisso do 
Estado com o fiel cumprimento da lei, quanto à constituição do Fundo 
e às suas obrigações patronais. 

A significação financeira de tal dispêndio, porém, ,é 
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decrescente, na medida em que se irão transferindo para o Instituto 
de Previdência os encargos decorrentes das aposentadorias e dos 
falecimentos; pela via da compensação financeira entre os Institutos e 
até mesmo da evasão dos quadros. 

C -Administração do Fundo Previdenciário 
É evidente a necessidade da constituição de fundo 

previdenciário suficiente, atuarialment\'9 lastreado, para custeio das 
despesas de aposentadoria e pensiii·o, de natureza crescente, 
mormente num grupo de segurados como o da PMMG ou do CBMMG, 
em que a efetividade da atuação e a multiplicidade de frentes de 
trabalho, exigências da própria sociedade, impõem contínuo 
crescimento e renovação das forças de segurança. 

Discordamos, porém, da contratação de empresas 
privadas de previdência complementar para administração desse 
Fundo. O IPSM, como o IPSEMG, tem plenas condições de 
administrar a sua reserva de benefícios, designação que 
pessoalmente prefiro à de fundo previdenciário. 

Aliás, é exatamente essa a intenção da Lei n° 13.404, de 
15/12/99, quando estabelece a competência do IPSM e do IPSEMG 
para "arrecadar, fiscalizar, controlar, cadastrar e aplicar diretamente 
as contribuições para a assistência e previdência sociais sob sua 
responsabilidade". 

Aplicar diretamente é uma derivação da autonomia 
administrativa e financeira atribuída pela lei às autarquias estaduais 
de previdência social, das quais, para tanto, é exigida liquidez, 
rentabilidade e segurança, sob arguta e diligente fiscalização do 
Tribunal de Contas. 

Que esse excedente existe e é expressivo, não há 
dúvidas: basta atentar para os números das empresas do ramo. 
Tenho em mãos um encarte especial da revista "Suma Econômica" de 
outubro, sobre o tema "Previdência Privada: Mercado em Expansão", 
no qual é abordada a saúde financeira das principais empresas do 
mercado. 

Lerei apenas uma parte. Sobre a Bradesco Previdência, 
do grupo Bradesco: "Líder do mercado sob todos os critérios de 
mensuração, a Bradescq Previdência tem números que 
impressionam: a receita de seus planos passou de R$629.300.000,00, 
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em 1999, para R$1.1 00.000.000,00, no primeiro semestre deste 
ano, o que possibilitou evolução de 81 ,5%, enquanto as reservas 
técnicas cresciam de R$4.400.000.000,00, em 30/6/99, para 
R$6.300.000.000,00, no finàl do primeiro semestre deste ano, 
crescimento este de 46,2%". 

Sobre a BRASILPREV, do Banco do Brasil, nas palavras 
do Presidente Fuad Noman: "A BRASILPREV, a segunda companhia 
do mercado de previdência aberta, com previsão de crescimento entre 
40% e 45% este ano - o mesmo de 1999 - e faturamento adicional de 
aproximadamente R$650.000.000,00, com reservas estimadas em 
R$1.800.000.000,00". 

Sobre a Real Seguros S.A., do grupo Real: "em 1999, 
dobrou de tamanho nesse segmento (de previdência privada), em 
relação a 1998, com crescimento de 98% nos prêmios e superior a 
125% nas reservas; neste ano, como_ era de esperar, tendo em vista o 
desempenho de 1999, o ritmo de crescimento é menor, em torno de 
30% em contribuições e de 1 00% nas reservas". 

Vou parar por aqui, mas a revista comenta ainda os 
resultados de outros grupos - SULAPREV, do grupo Sul América; 
ITAUPREV, do grupo ltaú, e UNIBANCO AIG Previdência, do grupo 
UNIBANCO -, além de empresas multinacionais, como a Cigna 
Previdência & Investimentos, a Canada Life Pactuai e a AGF Brasil 
Seguros. 

Nada temos, é óbvio, contra o crescimento ou o lucro do 
mercado de previdência privada, ainda com enorme espaço de 
expansão. E a economia forte fortalece a todos nós. Privatizar, porém, 
a previdência do servidor público não faz nenhum sentido. Signif!caria 
o Estado abrir mão desse capital para aplicá-lo no mercado. So que 
as aplicações de recurso público têm de ter retorno social, não 
acionário. 

Volto a frisar, o IPSM e o IPSEMG têm plenas condições 
de, como lhes determina a lei, "aplicar, diretamente, as contribuições 
para a assistência e previdência sociais sob a sua responsabilidade". 

Aplicar diretamente significa acompanhar balanços e a 
composição individual do patrimônio de cada servidor. Significa não 
hesitar em rever rumos, mas também, e principalmente, em reverter 
ao grupo segurado, e não aos bolsos de acionistas, o excedente 
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técnico das aplicações, derivado de sua própria contribuição e da 
contribuição do Estado. 

Significa receber em dia e pagar em dia, mas é muito mais 
que isso: significa assegurar a suficiência e a efetividade das reservas 
destinadas ao cumprimento das prestações futuras. Formar reserva. 
Não compactuar com a perda da rentabilidade nas aplicações nem do 
significado financeiro do patrimônio duramente acumulado pela 
contribuição mensal dos servidores. Assegurar-lhe liquidez, 
rentabilidade e segurança, tendo pres$;)nte a sua finalidade, resistindo 
a qualquer aventura, · graciosidade, malversação ou desvio de 
finalidade. Essa é uma via de mão dupla. Não pode conviver com o 
retorno da inadimplência de repasses do Estado, risco sempre 
presente quando a percepção do tema previdenciário deixa o nível 
social, trabalhista, político, e passa a palavra ao nível exclusivamente 
de caixa. Nesse particular, ainda que com o risco de provocar o nosso 
estimado Presidente do IPSEMG, concordo com as ponderações 
feitas recentemente pelo Secretário de Recursos Humanos e 
Administração, de que o novo modelo previdenciário "dará 
sustentação financeira ao nosso Estado em longo prazo". 

Se o Estado cumprir fielmente o seu dever de arrecadação 
previdenciária, de contribuição patronal e de repasse da sua 
contribuição e descontar dos segurados aos seus institutos de 
previdência, irá, em médio prazo, livrar-se do pesado ônus da folha 
atual de inativos e pensionistas e partir, aí sim, para a efetiva 
aplicação da sua receita corrente nos projetos e nos investimentos de 
que tanto carece a sociedade. Só nessa hipótese. Ao mesmo tempo, 
terá como parceiras sólidas instituições de previdência social. Nesse 
particular, cresce de importância a atuação de instâncias colegiadas, 
sob forma de Conselho Administrativo ou Conselho de Beneficiários 
compostas com independência, conhecimento de causa e espírit~ 
público, capazes de zelar pela formação do patrimônio individual, de 
controlar todos os agentes com poder de decisão sobre fundo e de 
inviabilizar qualquer avidez rumo ao desvio das instituições de 
previdência social de finalidade das reservas, ainda que com objetivo 
social imediato. O fundo de reserva das instituições de previdência 
social tem de ser visto como indisponível ao Tesouro. 

Outro assunto que nos atormenta é a questão do o 
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pagamento de pensão integral. A Lei n° 10.366, de 1990, que 
dispõe sobre os benefícios previdenciários pagos pelo IPSM, não 
previu o pagamento de pensões pelo seu . valor integral. É preciso 
ressaltar, a respeito dessa reivindicação, alguns pontos: 

1 - Quando da elaboração da Lei n° 10.366, de 1990, não 
havia ainda jurisprudência firmada a respeito do valor das pensões. A 
Constituição Federal (art. 40, § 5°, redação vigente à época) 
estabelecia que "o benefício da pensão por morte corresponderá à 
totalidade dos vencimentos OL!l proventos do servidor falecido, até o 
limite estabelecido em lei". ~Essa era a redação de então. Havia, 
portanto, o entendimento de que a Constituição admitia a existência 
de um "limite estabelecido em lei". Tratando-se de norma pertinente à 
previdência de servidor estadual, essa lei seria uma lei estadual. 
Assim o entendeu até mesmo a própria Comissão de Justiça desta 
Casa, e nesses termos foi a lei democraticamente votada nesta Casa. 
Da mesma forma dispunha a legislação pertinente ao IPSEMG e, em 
âmbito nacional, ao próprio INSS. 

Só depois é que o Supremo Tribunal Federal firmou 
jurisprudência acerca da integralidade da pensão por morte de 
servidor público, tendo por limite apenas o limite superior de 
remuneração no âmbito de cada Poder ou esfera de governo. 

O regime geral ·de previdência social já retomou a sua 
legislação; o IPSEMG também já o fez. Conseqüência: no Estado de 
Minas Gerais, porque a Lei n° 10.366, de 1990, ainda não foi alterada 
nesse particular, e como ao IPSM, adstrito ao cumprimento da lei, não 
é dado fazê-lo administrativamente, hoje apenas os dependentes dos 
militares falecidos é que não têm pensão integral ou não recebem a 
pensão integral. Essa é uma irregularidade que precisa ser 
urgentemente corrigida. -

Desde julho deste ano, encaminhamos ao Governo 
anteprojeto de lei atualizando o valor das pensões pagas pelo IPSM, 
passando-as ao valor integral. Apesar da prioridade que o assunto 
merece, até hoje o documento tramita na administração do Estado, 
sem encaminhamento formal à Assembléia Legislativa, onde, estamos 
certos, a sensibilidade dos nossos ilustres Deputados por certà lhe 
aceleraria a tramitação. 

Este é um ponto para o qual chamo a atenção das 

~----------------------------------------~ 
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entidades representantes do pessoal militar: a mobilização de 
todos é essencial para maior agilidade na consecução desse objetivo. 
A proposta orçamentária do IPSM para 2001 já contempla 
quantitativamente esse pagamento, mas só poderemos efetivá-lo a 
partir da lei. 

Há a questão da contribuição do aposentado. Está em 
questão em Brasília, há muito tempo, a contribuição do aposentado e 
do pensionista para a Previdência Social. No âmbito do regime geral, 
não há controvérsia: o aposentado e o pensionista são isentos de 
contribuição. No que diz respeito ao servidor público - e por extensão 
ao militar-, vem-se travando longa discussão. 

O Supremo Tribunal Federal vem acentuando a tese de 
que a Constituição, na redação dada pela Emenda à Constituição n° 
20/98, não autoriza a cobrança de contribuição previdenciária de 
servidores aposentados e pensionistas. Vem afirmando também a 
plausibilidade da extensão dessa tese aos Estados. Tenho aqui o 
registro de várias decisões do Supremo a esse respeito. Decidiu o 
Supremo nessa linha contra as pretensões do Governo em relação à 
contribuição dos servidores federais (ADIN 2.01 O-DF, julgada em 
30/9/99); também contra o Instituto de Previdência do Estado de 
Santa Catarina (SS 1.731-SC, publicada no DJU de 15/5/2000); contra 
o Estado do Paraná (ADIN 2.189-PR, 4/5/2000); contra o Estado do 
Rio de Janeiro (ADinMC 2.139-9, 16/3/99, e ADIN 2.176-1, 9/6/2000); 
contra o Estado do Amazonas (ADinMC 2.087-AM, 3/11/99). 

Por meio da Proposta de Emenda à Constituição n° 
136/99, porém com pouca probabilidade de sucesso, o Governo 
Federal vem tentando alterar a Constituição para instituir a 
contribuição de inativos e pensionistas. 

Acompanhamos o entendimento do IPSEMG, da lavra do 
nosso ilustre assessor de direito, Dr. Aloysio Dias Duarte, a quem 
rendo as minhas homenagens, acerca da possibilidade legal de o 
Estado cobrar contribuição de inativos e pensionistas, desde que 
"destinada à assistência à saúde sua e de seus dependentes e a 
contribuição destinada a pensão integral", mas não podemos deixar 
de registrar certo desconforto ante os rumos da jurisprudência do 
Supremo. 

Consideramos que a contribuição previdenciária do 
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servidor público e do militar inativo e a dos respectivos 
pensionistas,. é, em primeiro lugar, uma decorrência lógica da 
integralidade do -provento e da pensão. Não fosse assim, a 
aposentadoria ou o falecimento significariam um enriquecimento do 
servidor, ou de sua família, que passariam a ganhar mais, ferindo o 
princípio da correspondência entre remuneração, provento e pensão. 

Em segundo lugar, representa uma injustiça em relação à 
geração presente de servidores ativos, obrigada a gerar recursos não 
apenas para a sua futura aposentadoria, mas também para financiar 
benefício desnecessário, já que a aposentadoria e a pensão têm valor 
integral. :J 

Finalmente, tal contribuição é necessária ao equilíbrio das 
contas do sistema. · 

A proposta do IPSM foi elaborada por meio de estudo 
atuarial. As normas pertinentes à reforma da Previdência, 
consubstanciadas na Emenda à Constituição n° 20/98 e na legislação 
infraconstitucional posterior ou até anterior, no caso a Lei n° 9. 717, 
estabelecem o equilíbrio atuarial como pressuposto necessário à 
organização, à continuidade e ao funcionamento dos regimes próprios 
da Previdência Social. 

Estar em equilíbrio atuarial, em linhas gerais, significa ter 
assegurada a formação de reserva financeira suficiente para o 
provimento, em tempo atual e no futuro, dos benefícios estatuídos, o 
que requer acompanhamento e controle das diversas variáveis que, 
ao longo do tempo, poderão inferir na composição dos custos. 

Em razão da exaustão de sua reserva de benefícios, 
gerada pelo aporte insuficiente de sua receita de contribuições por 
parte do Estado, o IPSM evidentemente não está em equilíbrio 
atuarial. 

O IPSM contratou, através de processo licitatório, a 
empresa Delphos Serviços Técnicos S.A., para proceder à avaliação 
atuarial do IPSM, com vistas à sua adequação, como regime próprio 
de previdência social dos militares do Estado, à legislação federal 
pertinente à matéria. 

Nossa avaliação, adotou, como premissas: 
1 - Continuidade de pagamento, pelo Tesouro, das 

aposentadorias já concedidas. 
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2 - Atribuição ao Tesouro do pagamento, através do 

IPSM, das pensões já concedidas, chamadas pensões em estoque. 
Quando deixou de realizar o repasse regular das contribuições 
patronal e do segurado devidas ao I PSM - o que começou a ocorrer 
em agosto de 1995 e perdurou até a completa exaustão da reserva de 
benefícios antes contituída para tal finalidade, o Estado tornou-se 
financeira, legal e moralmente responsável pelo pagamento das 
pensões em estoque. 

3- Responsabiliade do IPSM, sem qualquer carência, pelo 
pagamento das futuras aposentadorias e pensões, como decorrência 
necessária da assunção integral de seu papel no regime próprio da 
previdência militar do Estado. E preserva a contribuição atualmente 
paga. 

A adoção da nossa proposta possibilitará o 
estabelecimento de importante marco histórico em relação ao IPSM, 
consentâneo com suas tradições e pioneirismo em relação à 
previdência pública estadual. Ao mesmo tempo, o paulatino 
decréscimo das despesas com a atual folha propiciará ao Estado, em 
breve espaço de tempo, resumir aos ativos as suas despesas de 
pessoal, como o recomendam a doutrina e a própria lei. Essa é a 
situação realmente desejável. 

Ante a falta de precisão da evolução jurisprudencial sobre 
a matéria, a nossa avaliação considera as hipóteses de pagamento e 
de não-pagamento de contribuição previdenciária por parte de inativos 
e pensionistas. 

O nosso estudo toma por base a folha do mês de junho da 
PMMG e do CBMMG, no valor de R$50.674.488,17, folha dos ativos, 
R$34.588.492,00, folha de inativos, R$1 0.500.000,00, folha de 
pensões precisando passar para R$14.000.000,00, já que o valor da 
pensão integral levaria a esse valor, e o resumo global em torno de 
R$1 00.000.000,00. São esses, em grandes linhas, os números do 
Instituto. 

A partir daí, calculando as aposentadorias segundo o 
chamado regime de capitalização e as pensões, no seu valor integral, 
pelo regime de capitais de cobertura, e considerando a assunção 
imediata pelo IPSM do pagamento de aposentadorias e pensões 
futuras, o nosso estudo avalia uma composição de custo para a 
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formação do novo fundo previdenciário. Aposentadorias e pensões, 
23,74% da folha de ativos; saúde, 4,40% da folha global e demais. 
benefícios, 0,30%-da folha global. Tais custos teriam redução, se se 
pudesse cobrar contribuição previdenciária de aposentados, .e 
pensionistas. 

Para saúde, foi considerado, em regime de repartição 
simples, o desembolso médio mensal líquido do corrente ano, 
acrescido de uma margem de segurança de 10%. Essas despesas, 
em cumprimento à legislação federal, já a partir do orçamento de 
2001, estarão, bem como as respectivas receitas, codificadas e 
contabilizadas à parte. 

Ao final, propomos ao Governo: 
1 - Continuidade do pagamento da folha de inativos, como 

encargo direto do Tesouro. Esse pagamento não constitui despesa 
nova. Por outro lado, tornar-se-á decrescente com a progressiva 
reversão por falecimento sob forma de pensão. 

2 - Pagamento da atual folha de pensões pelo Tesouro, 
através da estrutura e bases de dados já existentes no IPSM. 

Da mesma forma, a atribuição da responsabilidade do 
Tesouro pelo pagamento atual, da folha de pensões não constituirá 
despesa nova, posto que, esgotadas por inadimplência do Estado, as 
reservas do IPSM já vem sendo feita pelo Tesouro, sob forma de 
repasse de contribuição previdenciária. Como no caso anterior, tal 
despesa progressivamente se reduzirá a zero. 

3 - Pagamento de aposentadorias e pensões futuras pelo 
IPSM, sem carência, mediante a constituição de um fundo assim 
composto: contribuição de inativos, hoje 8%. A contribuição estaria 
reduzida a 4, 70%, admitindo-se a não-contribuição de inativos para 
aposentadoria e pensão. Nesse ponto, há certa divergência 
doutrinária, mas o nosso estudo considerou a não-contribuição de 
inativos para a previdência global, mas admitiu que se possa cobrar 
para a saúde, já que o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou 
jurisprudência nesse sentido, ou seja, que a saúde é igualitária, 
universal e gratuita, mas lá no SUS. 

Quem quiser ter regime próprio, pode cobrar por ele. 
Admitimos, então, a isenção de inativos para a previdência social e 
para aposentadorias e pensões, contribuindo, porém, para a saúde e,, 
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auxílios diversos. A sua contribuição, portanto, cairia dos atuais 8% 
para 4, 7%. Na outra alternativa, fica nos 8%. E admitimos até a 
isenção total por parte do Estado de qualquer contribuição futura de 
inativos. Ou seja, o Estado contribuirá sobre a folha da ativa. Nela, a 
contribuição do segurado ficaria nos atuais 11 ,5%. A nossa proposta 
não prevê, obviamente, o aumento de carga tributária. A carga atual já 
é mais que suficiente e onera a todos nós. Então, a contribuição dos 
militares do Estado, segurados do IPSM, ficaria em 11 ,5%. Só que os 
3,5% destinados à complementação de aposentadoria passariam, 
evidentemente, a ser considerados uma receita da autarquia, já que é 
ela quem irá pagar aposentadorias futuras com os 11,5% dos 
segurados, mas com a destinação dos 3,5% ao IPSM. Assim, estaria, 
realmente, cumprindo seu papel de fundo previdenciário. Hoje, é 
apenas um reforço de caixa do Tesouro. 

A contribuição residual necessária para o Estado é da 
ordem de 16,94% da folha da ativa. E olhem que a lei prevê, hoje, 
uma contribuição de 20% da folha global: ativos e inativos. Estamos 
propondo de 20% para 16,94% da folha da ativa. Se a referência 
fosse a folha global, a contribuição cairia dos atuais 20% previstos, 
mas não pagos, para 12,21 %? É generosidade? Não. Estamos 
fazendo um corte no tempo. Um novo Instituto nasce agora, já que as 
pensões e aposentadorias em estoque são incumbência do Tesouro, 
que poderá pagar diretamente ou por meio do IPSM. Para essa nova 
previdência ou para qualquer estudo previdenciário inicial, os números 
são fáceis e palatáveis. 

Os custos previdenciários do Instituto, é claro, assumirão, 
com o tempo, caráter crescente, o que exigirá lealdade do Estado 
para com a própria Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, sob a 
forma de constância futura no encaminhamento dos repasses 
necessários à formação da reserva cuja natureza já não lhe permitirá 
ser drenado por aporte insuficiente ou por negativa de aporte pelo 
Tesouro. A contribuição patronal do Estado, hoje fixada em 20% da 
folha global, reduzir-se-á, na nova previdência que se esboça, a 
16,94% da folha de ativos. Essa atribuição do IPSM, em plenitude da 
previdência social militar, embora implique em desembolso adicional 
inicial aparentemente desvant.ajoso ao Tesouro, porque mais elevado, 
constituirá medida altamente saneadora das finanças do Estado e um 
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A adoção do modelo proposto possibilitará ao Estado, 
ainda, embora. não seja esse o nosso objetivo, excelente defesa em 
relação à ação civil pública que contra ele é movida em razão da 
retenção de repasses ao IPSM. Para sua implementação; nada disso 
virá goela abaixo, mas deverá ser precedido de estudos técnicos por 
parte do Governo e por lei, que precisará ser discutida nesta Casa. 
Precisará ser enviado a esta Casa um projeto de lei regulando a 
previdência dos militares do Estado e dispondo sobre atribuição 
imediata ao IPSM de pagamento de aposentadorias. Nem vou falar 
sobre pensão integral, porque essa nem pode esperar pelos estudos. 
Precisa acontecer agora, imediatamente. Também deverá dispor 
sobre o redimensionamento dos 3,5% para a autarquia; fixar a 
responsabilidade do Estado pelos benefícios em estoque - atuais 
pensões e aposentadorias; fixar as contribuições patronal e dos 
segurados; estabelecer a punibilidade pela atual inadimplência nessa 
matéria; organizar um conselho de beneficiários atuante, forte e 
independente. Isso é crucial não só para o controle interno do fundo 
de previdência, como também para devolver qualquer tentativa de 
desvio de finalidade. Nem quero falar em fraude ou em qualquer outra 
coisa. É tão danosa a fraude quanto o desvio de finalidade para os 
fundos previdenciários. 

Finalmente, que reorganize a· autarquia, sistemicamente, 
para que possa funcionar dessa forma. Não basta virar uma instituição 
pagadora, tem de se organizar. Para pagar, tem de haver um 
cadastro, saber pagar a quem,; como pagar, enfim, é necessária toda 
uma estrutura administrativa: 

Em linhas gerais, esta é a proposta do IPSM, apresentada 
aqui muito sucintamente. Nossa proposta não é igual à do IPSEMG. 
Por razões óbvias, cada uma reflete as condições de cada grupo 
segurado. Mas há muito mais semelhanças que divergências: ambos 
pregamos a assunção imediata da previdência social plena 
(aposentadorias, pensões e demais benefícios correlatos. aos do 
regime geral); o IPSEMG propõe uma carência. Pela uniform1da~e do 
nosso grupo de segurados, temos uma vantagem em relaçao ao 
IPSEMG: nosso grupo é uniforme, está localizado em uma base de 
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dados, não há multiplicidade de fontes de referência, legislação, 
nem mesmo de estatutos, por isso nossos estudos consideram que 
prescindimos de qualquer carência. Sancionada a lei hoje, amanhã o 
Instituto passa a ser responsável pelas futuras pensões. 

Ambos defendemos a continuação de nossa atuação na 
área da saúde. O IPSM considera, inclusive, a possibilidade de 
assumir também a saúde logística da PMMG e do CBMMG, o que, 
porém, é uma medida mais profunda e requer estudos do Estado-
Maior mais aprofundados e, até mesmo, em nível de Governo e 
Secretaria de Administração. 

Ambos defendemos o exercício de nossa faculdade legal 
de aplicar diretamente a receita de contribuições recebidas, no 
entendimento de que constituiria mero e deplorável entreguismo 
transferir a entidades de previdência complementar privada os bônus 
da constituição de fundo previdenciário, sem que, com isso, se elida a 
correspondente responsabilidade civil do Estado, ou seja, nem mesmo 
nessa hipótese, iria o Estado livrar-se dos ônus decorrentes de 
eventual inadimplência ou falência do regime privado de previdência. 

Ambos temos o compromisso formal de retorno social do 
eventual lucro do fundo, que seja revertido ao grupo de segurados. 
Estamos dispostos ao diálogo com o Governo, à busca de 
alternativas, à percepção de que está diante de nós uma oportunidade 
ímpar de, com real pioneirismo, dar o primeiro grande passo rumo à 
concretização mineira, sem subserviência, com grandeza, da reforma 
da previdência social pública. Muito obrigado. 

Palavras do Subten. Luiz Gonzaga Ribeiro 
Exmo. Deputado Ivo José, coordenador destes trabalhos, 

por meio de quem cumprimento os demais companheiros da Mesa; 
companheiros funcionários públicos d3 Minas Gerais; servidores da 
Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais; 
inicialmente, gostaria de registrar nosso agradecimento pelo convite 
para participar deste fórum, que é de extrema importância para todos 
nós, servidores públicos civis e militares. Registro que é a primeira vez 
que somos convidados como representantes dos servidores, portanto 
estamos atrasados em relação aos senhores na participação do 
segmento dos funcionários .. 

Registramos isso como uma grande conquista da nossa 
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classe, não podendo deixar de assinalar que é resultado de um 
aprendizado com o trabalho exercido pelos valorosos líderes do 
funcionalismo público estadual. 

Gostaria de cumprimentar a Frente contra a Destruição do 
Serviço Público e o SINEP, que vêm resgatando, junto à 
administração pública, os valores que os servidores públicos têm. 

Como disse, ontem, a Procuradora Misabel Derzi, temos 
de nos posicionar, e a sociedade tem de entender que não somos 
meros exploradores do dinheiro público. 

Somos os responsáveis pelo funcionamento do Estado, 
pela existência e movimentação da economia no Estado. Temos de 
perder a pecha de que somos um mal necessário. Somos, sim, um 
bem imprescindível para a sociedade, e é assim que ela deve nos ver. 

Com relação ao tema do fórum, do ponto de vista da 
abordagem dos aspectos legais, resta pouco a ser comentado, em 
face do que foi exposto ontem e hoje, neste Plenário. 

Somos defensores de que o IPSM permaneça 
independente do IPSEMG. Várias são as razões. Destacaremos 
apenas duas. A primeira é o nosso tempo de história. Em 1903, um 
grupo de 11 Sargentos da Cavalaria percebeu que as famílias dos 
companheiros mortos, em serviço ou não, ficavam totalmente 
desamparadas, sem receber sequer um benefício. Identificando essa 
carência, os companheiros esboçaram o que veio a ser, em 1911, a 
Caixa Beneficente da Polícia Militar. Somos, portanto, formalmente, 
um ano mais velhos que o IPSEMG. 

Durante algum tempo, a Caixa Beneficente sobreviveu da 
contribuição de seus servidores. Em determinado momento, o Estado 
começou a participar, até que, em 1990, ~ Caixa foi transformada no 
IPSM. Temos, portanto, uma Jçmga história de trabalho de formação 
de fundo e de serviços prestados às famílias dos servidores militares, 
o que, por si só, justifica a existência do Instituto. 

Com a visão de que o Instituto estava sendo mal 
administrado e de que nele havia falcatruas, foi proposta uma CPI 
nesta Casa para identificar seu funcionamento e buscar possíveis 
correções. Para nossa satisfação, concluiu-se que não foi a ·má 
administração que o levou a perder sua capacidade financeira e de 
investimento, mas a irresponsabilidade do Governo, que, de 1995; a 
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1998, deixou de repassar os recursos devidos, tanto da parte 
patronal quanto da parte do segurado. À época, perfaziam um total de 
R$460.000.000,00, e hoje, corrigidos, somam mais de 
R$1.000.000.000,00. A dívida vem aumentando. Chega a 
R$660.000.000,00 o débito do Estado para com o Instituto. 

Em face das conclusões da CPI do IPSM, que não 
apontam irregularidade administrativa interna nem recomendam 
punição aos administradores do Instituto, e sim ao Governo do Estado 
e a seus Secretários que não fizeram o repasse devido, entendemos 
que não há motivação técnica ou política para que o Instituto perca 
sua independência. Esse é mais um fator pelo qual defendemos a 
autonomia do IPSM. 

Como já foi abordado, não há nenhum entendimento legal 
de que há obrigatoriedade de unificação dos Institutos. A Emenda à 
Constituição n° 18, que estabeleceu o regime jurídico dos militares, 
separou-os dos servidores públicos. É bom lembrar que, no 
Congresso Nacional, quando foi aprovada essa emenda, não havia 
sequer um militar como Deputado. Então, foi a sociedade civil, se 
assim podemos dizer, que quis separar os militares dos servidores 
públicos. Em determinado momento, ficamos apreensivos quanto a 
essa proposta, porque nos parecia muito mais uma tentativa de nos 
anular, de nos reduzir a um grupo extremamente pequeno e sem 
condições de luta, porque, na verdade, não tínhamos 
representatividade no Congresso Nacional. O que pode parecer 
privilégio nos parece uma tentativa de nos reduzir a um grupo 
pequeno, sem condições de luta em defesa dos direitos da nossa 
classe. Mas assim quis o Congresso Nacional, assim quis a 
sociedade, por meio de seus representantes, e se criou um capítulo 
específico dos servidores militares com relação aos servidores civis. 

Esse entendimento foi seguido na Emenda n° 20 e, 
posteriormente, bem caracterizado na Lei n° 7.717, de novembro de 
1998, que regulamenta a previdência dos servidores públicos de 
Estados e municípios e vem deixando clara a previdência dos 
servidores militares. A legislação federal já admite a previdência 
própria dos servidores militares. Até então, o legislador estabeleceu 
que os militares poderão ter sua previdência própria. 

Os servidores militares têm uma característica diferente -
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nem melhor nem pior - dos demais servidores: o servidor militar é o 
único que não tem como mudar de profissão, de empresa, de_patrão 
no decorrer da vida. O currículo brilhante -do Cel. J~araçho, depois de 
30 anos de serviço, não o credencia a ser admitido em nenhuma outra 
empresa como Coronel. O currículo de 2o anos de serviço. de um 
Soldado não o credencia a ser admitido em nenhuma outr~ empresa 
como Soldado. Ele será admitido como vigilante, como contador ou 
como qualquer outro profissional, menos como militar. É a única 
profissão que o cidadão que quer exercê-la ou que, por ironia do 
destino, foi exercê-la terá que cumprir integralmente, dentro da 
mesma empresa, com o mesmo patrão, que é o Estado. Qualquer 
outro profissional pode optar por mudar de patrão. Um jornalista que 
não está satisfeito na Globo vai para "O Tempo", vai para o SBT ou 
vem para a Assembléia; muda de patrão, muda de salário,. ou seja, 
tem possibilidade de buscar melhorias de condição de trabalho, de 
sobrevivência em outras empresas. Só posso, ser militar na Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais. Hoje, com meus 19 anos de 
serviço, se chegar ao Estado do Espírito Santo e disser que sou militar 
e que quero um emprego, não me aceitarão. 

É uma característica que nenhuma outra profissão tem, 
em local nenhum do Brasil .QU do mundo. Essas características nos 
colocam em uma situação que, às vezes, pode ser vista como 
privilégio. Mas, na verdade, é de extrema inquietação. Se, aos 20 
anos de serviço, não estiver satisfeito como policial militar, tenho que 
voltar à estaca zero, se quiser buscar uma alternativa de 
sobrevivência. Do contrário, tenho que continuar na Polícia Militar. 
Essa é uma característica única. 

Na Constituinte Federal e na. Estadual e em todas as 
reformas, foram consideradas todas as características e 
peculiaridades do serviço dos militares federais e estaduais, em todos 
os aspectos. • 

Foram essas características do serviço militar que levaram 
os legisladores a entender que os servidores militares poderiam ter 
direito a uma previdência própria. 

O que estamos colocando são definições já adotadas e 
assumidas em outros momentos em que se discutiu a reforma da 
previdência, a reforma administrativa no âmbito federal e estadual. 
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Do ponto de vista legal, está explícito o direito dos 

militares de terem sua previdência própria. Daí, nós, servidores 
militares, estarmos lutando para que, de fato, permaneça com a sua 
autonomia, com a sua própria gerência. 

Como já disse, a administração do Instituto já passou no 
teste de capacidade de administração, de gerenciamento, por meio da 
CPI do IPSEMG, realizada por esta Casa em 1989. 

Está quase tudo resolvido para que, de fato, possamos 
criar a previdência dos servidores militares e dos servidores públicos, 
por meio da Emenda n° 20, da Lei n° 9. 717 e das diversas portarias. 
Os parâmetros já estão estabelecidos, e o que temos de discutir hoje 
é quanto vai custar essa previdência e a assistência à saúde. 

A Constituição Estadual, em seu art. 24, estabelece que o 
servidor militar não poderá contribuir com mais de 1/3 para a 
previdência em relação ao Estado. Já é uma garantia constitucional. 
Se for considerado privilégio, estamos dispostos a trabalhar para que 
seja estendido a todos os servidores. Para nós, é vantagem ter essa 
garantia constitucional. 

A Lei n° 9.717 estabelece exatamente o inverso, ou seja, 
que o Estado e a União poderão contribuir com, no máximo, 2/3. 
Segundo essa regra de que o servidor poderá contribuir com, no 
máximo, 1/3, e o Estado com, no máximo, 2/3, resta-nos definir quanto 
custa. E isso foi identificado por meio dessa atualização atuarial que o 
Cel. Baracho expôs. 

Temos, então, de fazer uma discussão extremamente 
delicada com os companheiros aposentados sobre a sua participação 
na formação dessa previdência. Hoje temos, aproximadamente, 16 mil 
servidores militares aposentados. Em qualquer discussão nesse 
sentido, tem de estar prevista uma negociação salarial. Não podemos, 
de maneira alguma - como conseguimos na última negociação -
admitir que os servidores inativos recebam menos que os servidores 
da ativa. É uma garantia constitucio11al, mas, ao longo do tempo, 
criam-se, na administração pública, alguns benefícios, algumas 
vantagens que não compõem o salári6'para os servidores ativos, não 
extensivos aos inativos. Estes acabam ficando com os salários 
menores, comprometidos .. Achamos que o servidor inativo tem de 
receber todas essas vantagens que o servidor da ativa recebe. Ao 
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Estamos diante de três hipóteses, as quais teremos de 
discutir seriamente. Uma é este princípio do Supremo Tribunal Federal 
de o inativo não contribuir para a Previdência. Outra é diferenciarmos 
a Previdência, que vai gerar a aposentadoria do' servidor, daquilo que 
vai gerar o pagamento das pensões para as viúvas e, daqui a pouco -
porque já temos mulheres na polícia -, para os viúvos. Então, é 
preciso separar a aposentadoria do servidor da pensão que deixará 
para seus familiares. O outro item que temos de considerar é a 
contribuição com a assistência à saúde. Nossa defesa, hoje, é a de 
que o servidor inativo contribua com a parte relativa ao custeio das 
pensões e que tanto os pensionistas quanto os aposentados 
contribuam com a parte relativa à saúde. Com relação à parte 
previdenciária, entendemos que já há deliberações da justiça nesse 
sentido e que não devemos caminhar na direção de impor a cobrança 
previdenciária para os servidores inativos, mas precisamos de sua 
contribuição para as pensões e da contribuição também dos 
pensionistas para a saúde. A saúde vai ser um grande problema, 
porque seu custo não pode ser mensurado como o da previdência, 
que é possível mensurar dentro do plano atuarial - há expectativa de 
vida e toda uma regra a ser considerada, de forma que um bom 
técnico chega facilmente à conclusão de quanto custa a previdência 
em 1 O, 15, 20 ou 30 anos. Já a saúde não tem essa mesma 
possibilidade, até porque seu custo aumenta a cada dia, até por 
pressão dos sistemas privados de saúde, dos seguros de saúde. 
Temos, então, o desafio de estabelecer o custo da saúde e de definir 
qual seria a participação do servidor e a do-Estado. 

Como o aspecto legal já foi bastante dissecado por meus 
predecessores, vou-me limitar a essas considerações, lembrando 
apenas que teremos de fazer um esforço concentrado para viabilizar, 
nesta Casa, a tramitação de vários projetos de lei que aqui estão em 
decorrência da CPI e com imposição da própria reforma 
previdenciária. . .-

Outro aspecto interessante que precisamos apenas de 
regulamentar, já que a Lei n° 9.717 já traz essa imposição, é a 
participação paritária dos servidores e do Estado na administração da 
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Previdência. Já está garantido na lei, no inciso VI do art. 1°, que a 
administração deverá ser paritária com os funcionários. Então, 
considero que, no aspecto legal, os parâmetros estão estabelecidos. 
Agora, é um grande desafio estabelecermos esse custo e definirmos a 
forma como vai participar o Governo, principalmente. Temos essa 
dívida a receber do Estado, que ultrapassa R$1.000.000,00, mas o 
Estado tem-se mostrado bastante resistente em oficializar essa 
negociação conosco. Em 1998, no apagar das luzes do Governo 
Azeredo, foi firmado um acordo - cuja validade começaria no Governo 
Itamar, a partir de 30 de março - que foi considerado nulo, por não ter 
havido a aquiescência do Conselho de Administração do IPSM. A 
partir daí, o Instituto, por meio da Diretoria do Conselho de 
Administração, fez uma série de estudos e encaminhou proposta ao 
Governo para negociar essa dívida, na forma de parcelamento. Mas, 
infelizmente, até hoje, não obtivemos respostas concretas quanto à 
possibilidade, à boa-vontade e à capacidade do Governo para pagar 
essa dívida. 

Na composição do fundo de previdência que deve ser feito 
a partir de agora, seria interessante negociarmos o recebimento dessa 
dívida por meio do pagamento das pensões e da aposentadoria, como 
foi dito pelo Cel. Baracho. Para assumirmos de agora em diante a 
responsabilidade pelas pensões e pelas aposentadorias, o Estado 
continuaria pagando as atuais. Essa dívida poderia ser paga ao longo 
do tempo, através desse mecanismo. 

Gostaria de agradecer a organização deste fórum e dizer 
aos servidores presentes que há uma organização nacional: os 
Conselhos de Comandantes-Gerais, a União Brasileira das Entidades 
Representativas de Subtenentes e Sargentos, a Associação Nacional 
de Cabos e Soldados, que estão em Brasília, junto à Câmara e ao 
Senado, na luta pela valorização do servidor público e pela conquista 
dos nossos direitos. 

Estaremos acionando os nossos representantes em 
Brasília para acompanhar os demais servidores na luta pela não-
aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 9, que prejudica os 
servidores públicos. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase 
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dos debates. A Presidência informa ao Plenário que os 
participantes poderão formular perguntas aos expositores. Para 
agilizar o debate, sol.icitamos aos expositores que fizerem uso do 
microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada 
a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de 
até 2 minutos para fazer a sua intervenção, e será reservado o tempo 
de 2 minutos para a resposta. 

Debates 
O Sr. José Augusto Braga - Bom-dia. Levantarei duas 

questões a serem consideradas pelo Sr. João Diniz Pinto Júnior e pelo 
Sr. Sebastião Soares. 

O Governador Itamar Franco nunca aceitou as propostas 
neoliberais e privatizantes em Minas Gerais. Nesse sentido, Minas foi 
vitoriosa numa ação de inconstitucionalidade contra a Emenda n°. 20 e 
a Lei n° 9.717: ganhou a liminar e o mérito em 1a instância. 

É ou não é o momento de o Estado continuar com a sua 
Previdência própria, considerando a vitória contra essas duas leis em 
Minas Gerais? Será que os 88 anos de existência não representam 
nada? 

A outra questão é que conseguimos barrar, no Governo 
Azeredo, a privatização de nosso IPSEMG. Conseguimos com muita 
luta, organização e determinação barrar a destruição do serviço 
público em Minas Gerais. Construímos uma proposta para modificar a 
estrutura do IPSEMG. Em menos de dois anos, nós, servidores 
públicos, à frente ... 

Nós, servidores públicos, com o Presidente e toda a 
diretoria do IPSEMG indicada pela Frente, conseguimos, em menos 
de dois anos, com fatos e atos, mostrar_que basta administrar com 
princípios da ética e da moral a coisa pública, para que tudo dê certo. 
Estamos provando isso com atos e fatos. Os companheiros que estão 
aí e os do interior podem comprovar com atos e fatos a reviravolta que 
foi dada no I PSEMG em menos de dois anos. 

A pergunta é: por que não implantar já a nossa proposta, 
que contempla uma Previdência total, incluindo a aposentadoria? O 
companheiro João disse que, de acordo com os dados atuariais 
concretos, é possível a implantação imediata. Onde está o problema? 
Gostaria que o presidente' respondesse e o . Sr. Sebasti~o 
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complementasse a minha pergunta. 

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Prof. Braga, obrigado pela 
pergunta. Vou, diante do tempo, tentar responder. 

Quanto a sua pergunta de se é possível construir um 
regime próprio, vou começar dizendo que é claro que é possível 
construir um regime próprio. A Lei n° 9. 717 partiu de um trabalho 
elaborado pela assessoria jurídica do IPSEMG, pelo Dr. Aluísio Dias 
Duarte, encampado pela Ora. Misabel. E o Estado de Minas Gerais, 
hoje, está em condições legais para escolher, juntamente com os 
servidores públicos, qual o melhor regime de Previdência. 

Para que tenhamos consciência da dimensão dessa 
sentença que ganhamos, vou mencionar para vocês as vantagens do 
estabelecimento do regime próprio, além de todas aquelas em que o 
regime geral considera trabalhador de alta renda quem ganha acima 
de R$360,00, sem dar benefício para quem ganha acima desse valor. 
Quando assumimos o IPSEMG, havia mais de 2.800 pedidos de 
auxílios parados. Liberamos todos de acordo com o ganho da 
sentença. Como vantagens: "Todo servidor público civil estadual, 
efetivo e não efetivo, independentemente do seu regime de trabalho, 
contratado, designado, terá um regime previdenciário junto ao 
IPSEMG, com as· garantias básicas de aposentadoria, pensão e 
benefícios assistenciais. Não haverá necessidade de repasse do 
Tesouro do Estado para fundo de pensão ou aposentadoria, cujo alto 
valor, R$5.000.000.000,00, R$10.000.000.000,00, 
R$17.000.000.000,00, torna inviável sua constituição, dada a situação 
das finanças estaduais e dos reduzidos vencimentos dos servidores. 
Não haverá aumento de contribuição para os atuais servidores 
públicos civis efetivos". O Tesouro do Estado também não teria de , 
imediato, de fazer esse aporte de recursos. A única desvantagem 
seria que o Tesouro teria um aumento, como entidade empregadora, 
da sua participação. 

Ora, há alegações de que o número de contribuintes e 
beneficiários do sistema o inviabiliza. Esqueceram-se de que, quando 
era mais fácil pagar aposentadoria em vez de contribuir como patrão 
para o INSS com 8%, houve à época o seguinte entendimento: "Ora, a 
folha é pequena, não vamos-repassar 4%, ficamos responsáveis por 
ela. Passou-se o tempo, e não capitalizaram essa reserva. Por isso, a 
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situação está insustentável. . '>J 

Estamos falando com bases técnicas. De acordo com o 
cálculo atuarial, o··que é melhór: o Tesouro repassar os ,não .efetivos 
para o INSS e, como patrão, contribuir sem garantir saúde ao servidor 
ou passar de 4%, que é o que contribuem hoje para o IPSEMG os 
funcionários públicos, para 11,6% com garantia de um sistema 
integral? É sobre isso que gostaria que fizéssemos uma reflexão. 
Muito obrigado. 

O Sr. Sebastião Soares - A razão de não se assumir... o 
IPSEMG imediatamente como gestor da Previdência dos servidores 
públicos civis do Estado de Minas Gerais, a meu ver, é de fundo 
político e de concepção ideológica. No Governo, como foi dito pelo 
Secretário Adjunto do Planejamento, há um grupo encarregado do 
estudo da Previdência. Esse grupo tem divergência das propostas que 
defendemos. 

Algumas questões chegam ao limite do absurdo .• Por 
exemplo, tanto o representante do IPSM como o Presidente do 
IPSEMG declararam aqui que ambos esses Institutos realizaram 
estudos atuariais qualificados com dados que o Governo poderia e 
pode utilizar na implementação da proposta da Previdência. No 
entanto, esses dados não são.aceitos e vão gastar na contratação de 
consultorias externas caras, apesar de os dados já existentes e 
absolutamente confiáveis não serem aproveitados, utilizados. Ou 
então são questionados pela comissão especial criada pelo 
Governador. 

O que há é desinteresse em relação ao IPSEMG. Uma 
vertente aponta que no mínimo se deve deixar o IPSMG como se 
encontra e criar uma outra previdência para os futuros servidores. 
Essa proposta não tem a aceitação dos servidores. 

O Governo só fala em termo de previdência, mas nós 
falamos em conceito mais amplo, em seguridade social. Quando 
falamos "previdência", automaticamente já incluímos nela a saúde. 

Com relação à assistência social, entramos em outro 
campo de discordância com o Governo, que só enxerga a questão da 
previdência. Trata-se de outra razão para a defesa do IPSEMG, que já 
se encontra estruturado enquanto previdência, no conceito lato de 
seguridade social. Isso não foi proibido. O que se proíbe é que haj~ 
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uma conta única para os dois serviços. 

O IPSEMG já está adequado contabilmente para exercer 
essa atividade. Tem a sua conta da saúde. E os recursos da 
Previdência não são usados para financiar a saúde, que é financiada 
com a sua fonte de receita própria. Nesse sentido, o Governo, pelo 
menos na fumaça que foi levantada - porque até agora não há uma 
proposta concreta de que isso seria apresentado aos servidores 
conforme prometido. Só posso concluir, do ponto de vista dos técnicos 
e do grupo que estuda esse projeto do Governo, que só há interesses 
absolutamente contrários e antagônicos aos interesses que 
defendemos, na concepção ampla, humana e justa da seguridade 
social, tendo o IPSEMG como o único gestor desse serviço para aos 
servidores públicos civis do Estado de Mintas Gerais. 

O Sr. Renato Barros - Gostaria de fazer a pergunta a todos 
os expositores. Parece-me que os números apresentados pelo 
Secretário Adjunto de Administração não estão em sintonia com os 
dados da comissão especial. Alguns dados apresentados não são 
atualizados. Acho que poderíamos consultar o Júnior e os 
companheiros para atualizar esses dados, porque não ficou muito 
claro para nós. 

Pergunto ao representante do IPSM se o Governador 
Itamar Franco tem repassado mensalmente os recursos para o IPSM, 
e se a dívida do Governo anterior também tem sido quitada na atual 
gestão? Pergunto ao Júnior se o IPSEMG já tem uma proposta para 
reestruturação da seguridade social do Estado. Gostaria que os 
componentes da mesa comentassem sobre essa reestruturação para 
que possamos principiar a construção de uma proposta que aponte ao 
Estado esse processo de construção. Há exemplos dados em outros 
Estados brasileiros; é importante que Minas avance nesse processo. 
O processo histórico do IPSM e do IPSEMG é muito grande, mas, 
dentro da lei, vamos fazer o que for possível para construirmos uma 
proposta de seguridade social que venha contemplar os anseios dos 
trabalhadores, tanto civis quanto militares. É isso que o Fórum tem 
que apontar. 

O Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho - Se o Governo 
tem repassado regularmente a receita de contribuição do IPSM, a 
resposta é negativa. A receita do IPSM é composta de 8% de 
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contribuição do segurado e, nos termos da lei, 20% de contribuiçãoc 

,patronal, incidindo sobre a folha global da Polícia Militar e do Corpo de 
. · B~mbeiros. O Estado tem repassado. religiosamente. a contribuição do 
, segurado. Está absolutamente em ,dia . desde agosto de -1998.- A 

contribuição patronal não tem aporte regular. De certa forma,o Estado 
. direciona o IPSM à sua receita de contribuições, a contribuição do 
_segurado direciona consignações retidas por vários motivos e 
direciona fracionadamente contribuição relativa . à cont_ribuição 
patronal. .. 

Em dados deste ano, a receita da contribuição patronal 
.devida é da ordem de R$130.000.000,00 e a recebida é da ordem de 
R$69.000.000,00. O atual Governo tem um déficit de 
R$140.000.000,00, já acumulado, somando com a outra. E o 
montante dessa dívida corrigida pela SELIC é de R$1.140.000.000,00. 

A dívidatambém não foL_quitada. Foi celebrado;UI)1 acordo 
em 1998, que foi rejeitado pelo Conselho Administrativo do IPSM 

_porque não foi ouvido antes e foram estabelecidas novas negociações 
com o Governo. Temos hoje uma entrevista com o Secretário da 

. Fazenda em que o assunto será essa dívida. Esperamos que a coisa 

. evolua. E na Assembléia tramita um projeto de lei que autoriza o 
Estado a estabelecer nova .negociação com o IPSM na questão da 
dívida. 

Quanto à consolidação das medidas propostas, o caminho 
é uma discussão interna no âmbito do Governo. Mas discussão, e não 
um monólogo da Secretaria e do IPSM. E, a partir daí, é o caminho da 
lei, complementar as discussões com as entidades e com esta Casa. 

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Quando iniciamos a 
discussão em torno de um projeto de reorganização do IPSEMG para 
assumir a seguridade social do servidor público como um todo, 
legitimamos essa proposta junto aos servidores e, naquela época, 
tínhamos a certeza e a garantia de que podíamos, legalmente, 
constitucionalmente, implantar um regime próprio dos servidores. 

Com a Emenda n° 20 e a Lei n° 9.717, tínhamos dois 
caminhos: ou cumpríamos o que determinava a reforma, ou a 
questionávamos, para ter o direito de escolha. Optamos pelo caminho 
do questionamento e ganhamos a sentença. Essa é a condição básica 
para que nós, legal e constitucionalmente, tenhamos condição pe 

~--------------~-~----------------~_J 
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propor essa reorganização. 

A proposta continua atualizada, mas, para que isso 
ac?nteça efetivamente, é preciso que duas emendas à Constituição 
sejam aprovadas. A primeira, para que as mudanças na Constituição 
absorvam o regime próprio do servidor público estadual; e a segunda, 
para q~e contribuição social, tributo, não seja tratada como receita 
fiscal. E não tratar a questão previdenciária como problema de caixa. 
Aprovadas essas duas emendas, aquele projeto de lei que discutimos 
exaustivamente seria encaminhado à Assembléia, para concretizar as 
condições organizacionais de definição de alíquotas de contribuição e 
de definição de participação de patrão e de servidor, para que 
finalmente pudéssemos fazer isso. 

. . Acredito que, num processo rápido de tramitação 
leg1slat1va, estamos com todas as condições para implantar isso no 
primeiro semestre do próximo ano, e norteados por bases técnicas 
atuariais. Não estamos colocando números de qualquer forma. 
Estamos dizendo que temos um cálculo atuarial que dá suporte a 
nossa proposta. 

O Sr. Paulo Edgar Alves - Primeiramente, queria dizer ao 
Renato que, com relação aos dados por nós apresentados, o relativo 
ao quantitativo de pessoal e ao gasto com folha mensal é exatamente 
o real, é o valor de setembro deste ano. Quanto às alíquotas de 
contribuição para os institutos, é a que vigora a partir da Lei n° 13.455. 

Com relação a essa polêmica sobre ter ou não IPSEMG e 
IPSM para gerir o futuro sistema previdenciário do Governo, esse é 
um problema de somenos importância, na visão do Executivo~ Minas 
Gerais, felizmente, tem dois grandes Institutos muito bem 
estruturados, que vêm correspondendo com suas atribuições legais. 
Isso não nos parece motivo de preocupação, até porque seria um 
absurdo vir a se criar um terceiro instituto, um órgão ou delegar a um 
terceiro órgão a competência para gerir esse sistema. 

Na nossa visão, em momento algum falamos que o 
Executivo iria deixar aquele ou outro instituto de fora. Falamos que 
estamos fazendo um levantamento atuarial com base no que está 
definido na legislação constitucional, que envolve todos os servidores, 
sem distinção, englobando inclusive os três Poderes, de preferência 
num regime único próprio. 
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O Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro - Com relação. à 
estruturação do programa de seguridade como um todo, _o fato ~ que 
não temos mais .reserva financeira no Instituto. Ele funciona -hoje. no 
chamado regime de caixa ou seja ele quita as despesas, e? ~e:ouro 

· ' ' · sando a contnbUJçao do repassa. Afirmamos que o Governo esta repas .. 
t de mera contab1l1dade. 

segurado e retendo parte da patronal· tra a-se . . . ' d patronal e de1xando a Se qu1sessemos falar que estava passan o a d t. 
do segurado o valor seria o mesmo. Na verdade, 0 Esta 0 . es a 

' · sa· rio para cobnr . as repassando para o Instituto apenas o neces 
despesas do mês. . . 
. S d t d . t d Previdência, um plano atuanal e, o pon o e v1s a a lt d té 
abrangendo todos os dados tecnicamente gera Au~ resu a ~ ad 
rápido com relação a qual é o custo dessa Previd~n_cla, do pon ° e 
vista de saúde não é a mesma coisa. Temos hoje vanas d~mandas no 
Estado. Estamos presentes em 1.300 localidades de Mm~s:.. e, na 
assistência à saúde há demandas que não temos condlçoes ~e 

' . - h · nenhuma reserva. Na o atender nem de expandir porque nao a f . 
temos condições de projet~r o momento da prestação do bene ICIO, ao 
longo de um ou dois anos, porque não temos reserva pa~a trabalhar. 
Hoje infelizmente está comprometida essa programaçao, Renato, 

' ' 1 d Governo do Estado. porque dependemos desse repasse mensa o _ 
O S S b t·- · S _ Na verdade, a restruturaçao 

r. e as 1ao oares . , , . so do IPSEMG 
depende basicamente do Governo, porque ja ha, no caf 

1 
uma~ 

uma proposta desenhada para a qual falta apenas con o_rmar da g d 
- . . 1 mentada Entao epen e adequaçoes para que seja 1mp e · ' . f. · - de alguns aspectos. Por basicamente do Governo e da de 1n1çao . . , . _ .d ntes doenças ocupac1ona1s. 

exemplo a pollt1ca com relaçao a ac1 e · t 
Esse é u'm dos benefícios que devem estar_contemplados na pro~os a 
de previdência. Então, definiu-se, por e~e~plo, qu~ 1~av~r~ ;Os 
aposentadorias especiais em razão das cond1çoes ~e ~a as ~ ' ' 
25 anos por insalubridade, penosidade, peri_culosld~ e_. ~ ~~~~: 
dificuldade que há no Estado para o rec_onhe~lmentoo ~~~=~ou manté~ 
e nem se fala em penosidade e em penculosldade_. _ _ 
um passivo que cresce com débitos de insalubnd~~e que ~ao sao 
pagos. Então, é preciso que o Estado defina uma po_lltlca para Isso .. ou 

. , . 
1 

b .d d e' a penos1dade como e a seja, como e a 1nsa u n a e, como . ' 
periculosidade, para que isso seja contemplado no projeto. 
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Também há alguns outros fatores que nos causam 

preocupação, porque o próximo anq é atípico. Já no segundo 
semestre, com certeza, o Governador .~ boa parte de sua equipe já 
deverão estar envolvidos com a sucessão presidencial de 2002. 
Então, 2001 será um ano atípico. Talvez esta Casa funcione até julho, 
agosto do ano que vem. Então, se o Governo não tiver pressa no 
encaminhamento desses projetos, podemos ver mais uma vez passar 
um governo, e a situação ficar como está. Por exemplo, o Governo 
fala agora e autoriza a discussão sobre planos de carreira, mas não 
está definido qual é o percentual destinado no orçamento para as 
carreiras e também não está definida a autorização na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. Sem isso, como define o art. 27 da 
Constituição do Estado, não se pode falar em carreira. Então, é 
necessário que o Governo defina a sua proposta porque tudo está 
amarrado, tudo está parado por atraso e por indefinição do Governo. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Júlio Frossard, dirigida 
ao Dr. João Diniz Júnior: "Se o próprio Governo não agüenta pagar as 
aposentadorias, por que o IPSEMG quer assumi-las? De que forma irá 
pagar daqui a alguns anos, se o déficit será maior que a receita?". 

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Júlio Frossard, obrigado 
pela pergunta. A dificuldade no pagamento das aposentadorias pelo 
Tesouro decorre da não-capitalização das contribuições no passado. 
Então, entendemos que não pode haver uma dicotomia entre a área 
da administração direta responsável pelas finanças, pela 
administração com o pagamento de benefícios, tanto do ponto de vista 
técnico como do ponto de vista operacional. Isso é inviável. Então, o 
que defendemos é que haja a constituição dessa conta distinta cuja 
capitalização garanta o benefício no futuro. Como já disse, o fundo 
supletivo que o IPSEMG tinha para complementar pensões, da forma 
como foi administrado, levando-se em conta as dificuldades de 
momento que era fazer com que a contribuição do servidor revertesse 
em seu auxílio, em sua ajuda, foi extinto com o patrimônio líquido de 
R$74.000.000,00. Se tivesse havido também no caso das 
aposentadorias a mesma sistemática desse fundo complementar do 
IPSEMG, teríamos hoje uma reserva de R$10.000.000,00(?). Então, 
isso garante perfeitamente o pagamento das aposentadorias e 
também das pensões. 
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Darei uma notícia para meus colegas. O Governador 

me disse agora, pelo telefone .• que, se é a vontade. dos servidores, o 
IPSEMG não vaLpara a Secre!aria de Administração. 

O Sr. Presidente - A vontade dos servidores está 
manifestada. 

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Veremos, ainda, a forma 
como isso vai ser encaminhado no processo legislativo, mas já está 
garantido. 

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Sônia Gonçalves: "Na 
proposta apresentada pelo IPSEMG, a contribuição do servidor para a 
aposentadoria passaria de 3,5% para 11 ,5%, e a contraproposta do 
Governo teria o mesmo valor. Somadas a contribuição para a 
aposentadoria e a contribuição atual para o IPSEMG, relativa à 
pensão, assistência e saúde, o servidor contribuiria com 19,5%. Por 
que não ampliar a contrapartida do Governo para desonerar o servidor 
de descontos tão pesados?". 

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Sônia, não é bem assim. 
Acho que houve um equívoco no entendimento. O que existe é a 
manutenção dos percentuais de contribuição do servidor e a 
ampliação da participação do patrão, de 4 para 11.6. Isso para que 
haja o pagamento de todos os benefícios da seguridade social, 
pensão, aposentadoria e saúde. A elevação da contribuição para 19% 
é para o caso de perdemos na justiça a questão da contribuição do 
aposentado. É justo que o aposentado não contribua para aposentar. 
O Governador já sancionou uma lei nesse sentido, mas não há como 
o sistema se sustentar. Enquanto o aposentado vivo não contribuir, 
não tem como receber o benefício da pensão, porque o cálculo 
atuarial leva em conta o salário, a idade, a_ perspectiva de vida. Todas 
essas questões são levantadas. Se houver uma interrupção desse 
processo e não houver contribuição, o responsável pelo pagamento 
dessa conta não tem outra forma a não ser aumentar em 1 0% a 
contribuição do servidor da ativa. Particularmente, como futuro 
aposentado, tenho certeza de que a paridade será quebrada, haverá 
ruptura da paridade nesse processo, a partir do momento em que 
todos os aumentos concedidos virão na forma de produtividade. Càmo 
o aposentado não produz, nãô há como fazer de outra forma. Acho 
que tem de haver uma discussão maior sobre isso .. 
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O Sr. Moisés Melo - la fazer uma pergunta, mas, em 

virtude da notícia que chegou e após a fala do Secretário Adjunto, 
faço uma análise que me preocupa muito. Talvez não haja interesse 
por parte do Governo, não do Governador, de solucionar e buscar os 
caminhos para resolver o problema ·:!::1 seguridade dos servidores 
públicos estaduais. Por quê? Porque transferir para o outro Governo é 
mais cômodo. 

Aproveitando este momento, peço ao Sr. Governador que 
se abra, como foi proposto aos servidores públicos, a uma discussão 
paritária, para que achemos juntos os caminhos. 

Não aceitaremos a discussão que acontece apenas dentro 
dos gabinetes. É necessário que os servidores públicos tenham uma 
participação e decidam o futuro da sua seguridade social. Esse foi o 
compromisso do Sr. Governador para conosco, servidores públicos. 
Então, Sebastião, não farei pergunta. Como ontem, vou aproveitar 
esta oportunidade para fazer um apelo ao Governador para que mude 
sua posição. De acordo com seus auxiliares neste Governo, não 
acharemos solução para a questão da seguridade social dos 
servidores. Muito obrigado. 

O Sr. Eustáquio Mário Ribeiro Braga Bem, 
companheiros, mais uma vez estamos na casa do povo, pelo povo e 
para o povo. Somos servidores públicos e temos um compromisso 
para com a sociedade. Temos também compromisso com o nosso 
profissionalismo e esperamos que o Governo tenha compromisso para 
com aqueles que fazem o Estado. Fazemos o Estado, prestamos um 
serviço de alta qualidade- o IPSEMG e o IPSM. Então, defenderemos 
os institutos, sim, mas antes resguardaremos os nossos direitos. Fala-
se. muito em cálculo atuarial. Os representantes mudam, e a cada dia 
chega aqui um representante diferente e diz que está fazendo o 
cálculo atuarial. Ora, ou são "experts" em cálculo ou em nos enganar, 
uma vez que não nos apresentam cálculo algum. Onde estão esses 
cálculos e as metodologias empregadas neles, se é que existem? A 
nossa metodologia é participativa, democrática, aberta ao diálogo. Os 
companheiros Presidentes dos nossos grandes institutos 
apresentaram os seus cálculos e propostas concretas. Hoje, 
basicamente, o Governo apenas repassa os recursos dos servidores. 
Estamos sustentando a nossa previdência e a nossa seguridade 
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social, -e o Governo, além de omisso, é" inadimplente. Fica nos 
enrolando, e não queremos isso. Queremos ser atendidos, seja pelo~ 
instrumentos da lei,. seja pela participação e mobilização do pessoal. 
Obrigado. ~ . -~ 

O Sr. Fernando Squto :.. Presidente, em primeiro lugar, 
quero dizer que estamos muito felizes com a notícia. Em segundo 
lugar, que não devemos desmerecer o nosso inimigo. Com os relatos 
que vimos aqui, ontem, do que acontece nos institutos de previdência 
da Bahia e do Espírito Santo, vimos que o Governo Federal atua de 
maneira distinta em cada lugar. 

A coisa mais importante sobre a qual gostaria que falasse 
é que muito se fala em números e pouco em pessoas. Como o 
IPSEMG trata, hoje, o seu segurado? É apenas um número, como 
acontecia em épocas anteriores, ou tratamos de pessoas? 

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Obrigado, Fernando Souto, 
que representa o interior de· Minas Gerais, Pirapora. É um prazer 
responder à sua pergunta. O IPSEMG, com toda certeza, investe e 
tem investido na melhoria e expansão de toda condição colocada para 
o servidor, tanto no cumprimento e pagamento dos benefícios 
previdenciários em um prazo menor quanto no atendimento, no 
tratamento da doença e na proJ11oção da saúde do servidor público. 

O IPSEMG, hoje, não vê só a questão das assistências 
médica e odontológica, aborda também a saúde psicológica e 
psiquiátrica e práticas coadjuvantes, para que, em caso de 
necessidade, haja condição de o servidor, por exemplo, comprar ou 
pagar um medicamento. 

Além disso, o IPSEMG, por meio do seu programa 
IPSEMG Família, disponibiliza uma equipe que, diferentemente 
daquela da Saúde da Família, do Governo Federal, não se encerra às 
18 horas, fica disponível 24 horas e aborda também a questão do 
servidor público enquanto ser humano. Hoje o IPSEMG trabalha e 
trata do ser humano servidor público e não só da sua doença. 

O Sr. Lúcio de Oliveira Gonçalves - Sr. Presidente, bom 
dia. Bom dia, componentes da Mesa e meus colegas aqui presentes. 
Sabendo-se que a média salarial.do servidor público gira em torno de 
R$600,00, e os descontos para o IPSEMG são de 4,8%, destinados 
ao segmento previdenciário, e 3,2%, destinados à saúde, ou seja, 
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R$19,20 para a saúde e R$28,80 para o segmento previdenciário, 
gostaria que o senhor me respondesse se acredita que, se um 
servidor fosse vinculado ao regime geral de FHC, teria as benesses 
que o IPSEMG, hoje, oferece a todos os seus contribuintes e se com 
esses valores ele teria como pagar um plano de assistência à saúde e 
previdenciário para si e para seus famHiares. 

Como todos sabemos, há ri::ti:.lito servidor no interior que é 
contribuinte e tem como dependentes sua esposa e mais cinco ou até 
oito filhos, todos menores. Todos sabemos também que o IPSEMG 
tem uma lei própria pela qual até os filhos maiores, em alguns casos, 
são beneficiários do contribuinte. Minha pergunta é essa. Muito 
agradecido. 

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Obrigado, Lúcio. 
Responderei retornando a você uma pergunta: Qual é o plano de 
saúde que dá, além da assistência médica, com todas as restrições 
que conhecemos, uma assistência odontológica em que não haja 
cobrança de nenhum tratamento quando não há utilização de 
materiais, em que haja gratuidade total na assistência médica e que 
dê cobertura psiquiátrica e psicológica? Qual o plano de saúde que 
não faz nenhuma restrição nos atendimentos efetuados? 
Freqüentemente temos de assumir a complementação do tratamento 
de servidores públicos que tinham planos de saúde. 

Semana passada buscamos, em Teófilo Otôni, um rapaz 
de 14 anos que estava em um hospital na iminência de falecer porque 
não havia, em seu plano de saúde, cobertura para seu problema. Ele 
teve a garantia do tratamento pelo IPSEMG e conseguiu recuperar-se. 
Por aí dá para percebermos que não dá para fazer comparação. Essa 
comparação não existe, não pode ser feita. (-Palmas.) 

O Sr. Aluísio Dias Duarte - Minha pergunta é endereçada 
ao Sr. João Diniz, Presidente do IPSEMG, a quem cumprimento pela 
fundamentada exposição sobre a reestruturação e a recuperação 
financeira do Instituto. (- Lê:) 

"A proposta da nova seguridade em Minas Gerais 
apresentada pelo IPSEMG é a mesma elaborada pela Frente contra a 
Destruição do Serviço Público e a Coordenação Sindical, aprovada na 
ocasião da CPI e do fórum técnico de 1997. 

A proposta do IPSEMG, baseada em rigorosos cálculos 
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atuariais, vai garantir os benefícios previdenciários a todos os 
servidores públicos civis do Estado, inclusive pensão integral e 
aposentadoria integral para todos os contratados, designados e de 
função pública, que hoje continuam à margem do . sistema 
previdenciário. 

Na verdade, a comissão instituída pelo Governador Itamar 
Franco já está de posse de?'duas propostas escritas e definidas. A 
primeira, da equipe da Secretaria de Administração, está 
simplesmente adequando, adaptando, copiando a reforma da 
Previdência imposta pelo Governo Federal, pela Emenda n° 20 e,pela 
Lei Federal n° 9.717. 

A segunda proposta foi apresentada pelo IPSEMG 
naquela comissão que garante a implantação, em Minas Gerais, de 
um regime próprio, gerido pelo IPSEMG. 

A proposta do IPSEMG foi aprovada, à épo~a. pe.lo 
Governador Itamar Franco, que determinou à Procuradoria-Geral do 
Estado a impetração de mandado de segurança contra a reforma 
imposta pelo Governo Federal. Não existe, no Estado, alternativa. Não 
pode o Estado ter um posicionamento na justiça a favor da proposta 
do IPSEMG e administrativamente outro, aceitando a reforma imposta 
pelo Governo Federal. 

Pergunto: "O IPSEMG tem condições de gerir o regime 
próprio de previdência em Minas Gerais, com autonomia, para que os 
atuais servidores públicos, mesmo os designados, contratados e de 
função pública possam ter a garantia dos benefícios previdenciários, 
inclusive pensão e aposentadoria integrais?". 

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Em reunião com a 
Associação Brasileira dos Institutos de .Previdências Estaduais e 
Municipais, em Brasília, defendemos que deveríamos questionar a 
reforma da Previdência. Isso, em fevereiro de 1999. Em maio de 1999, 
depois da aprovação do Governador e da Procuradora-Geral do 
Estado, Ora. Misabel Derzi, impetramos mandado de segurança. 
Obtivemos a liminar. Quando, em novembro de 1999, conseguimos a 
sentença de mérito, numa discussão também sobre a Previdênçia 
Social, em São Paulo, um representante da Previdência Social me 
disse que nossa liminar não duraria 60 dias. Pois já dura 12 meses e 
só será derrubada se houver abordagem política das questões 9li 
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tratadas. 

Diante disso, tenho certeza de que a proposta 
encaminhada pelos servidores, por intermédio da Frente contra a 
Destruição do Serviço Público, preparada após reforma da 
Previdência para receber regime próprio pelo IPSEMG, tem 
sustentação legal e base em técnicas atuariais para dar garantia e 
segurança previdenciária integral aos servidores públicos, 
independentemente do adjetivo que ~aloquemos ao lado do termo 
"servidor público". Não nos interessg se é efetivo, não efetivo, 
designado na educação ou função pública. Com toda certeza, a 
proposta está preparada para isso. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Dirceu para o 
Secretário Adjunto Paulo Edgar Alves: "Com uma contribuição tão 
pequena por grupo familiar, o IPSEMG pode assumir o pagamento 
das aposentadorias? O senhor concorda que o servidor tenha perdas 
salariais pagando por uma previdência privada sem os benefícios 
oferecidos hoje, pelo IPSEMG?". 

O Sr. Paulo Edgar Alves - Pelo que pude constatar na 
proposta do IPSEMG, não se trata de contribuição pequena; foram 
contribuições estabelecidas a partir de estudos atuariais. Na realidade, 
ao mesmo tempo em que o projeto do IPSEMG estabelece um novo 
sistema · de capitalização para arcar com todo o custo das 
aposentadorias existentes, elas seriam assumidas pelo Tesouro. 
Qualquer que seja o modelo adotado, se, no início, não se adota um 
forte modelo de capitalização, qualquer alternativa tem que passar por 
essa. Ou o Tesouro continua bancando e assumindo as 
aposentadorias hoje existentes e busca, em médio ou longo prazo, um 
sistema que possa aliviar o Tesouro. Não conheço profundamente o 
estudo do IPSEMG, mas acredito que a avaliação atuarial estabeleceu 
as contribuições necessárias. 

Com relação ao fundo privado para pessoas de baixo 
salário, evidentemente, não alcançará o nível de benefício que tem 
hoje. O sistema do IPSEMG, muito utilizado, é de solidariedade. Os de 
maior vencimento pagam para os de menor vencimento. É uma 
situação utilizada praticamente no mundo inteiro. 

O Sr. Waldemar Tanus - Minha pergunta é dirigida ao 
Presidente do IPSEMG, João Diniz Pinto Júnior. Sr. Presidente, a 
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nosso ver, a excelência de um instituto preyidenciário . está., . 
diretamente relacionada. à universalidade dos. benefícios. of~~ecidos 
aos seus associados, bem como à presteza com que esses benefícios 
são usufruídos. Em vista disso, pergunto a V. Exa. quais os benefícios 
previdenciários oferecidos pelo IPSEMG, atualmel"}te, , aos· -seus 
asspciados, qual o tempo médio necessário para. que esses 
beneficiários possam usufruir os benefícios, e se na proposta de uma 
nova previdência há melhoramento desses benefícios. 

., . O Sr. João Diniz• Pinto Júnior - Obrigado,-, Waldemar 
Tanus. Os benefícios conc~didos peiÓ IPSEMG são os previdenciários 
e os assistenciais: a pens~o integral, o auxílio-natalidade, o auxílio-
funeral e o auxílio-reclusão. Havia assistência financeira, que, depois 
de aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, depende de um 
estudo. A verba para compra da casa própria também depende de 
uma análise da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, há a 
saúde integral. Na proposta, procura-se preservar todas as conquistas 
dos servidores durante anos. Além da preservação dessas conquistas, 
existe a responsabilidade pela garantia das aposentadorias, 
independentemente de que haja, no futuro, impossibilidade de 
implantação de planos de carreira ou de aumentos salariais, 
decorrente do comprometimento da receita do Estado com o 
pagamento de aposentadorias ou com quaisquer outros benefícios 
previdenciários não afetos à receita fiscal. 

O Sr. Wilson Starling Júnior - Dr. João, quando tomou 
posse, a atual administração do IPSEMG procurou aproximar o 
IPSEMG do associado, principalmente no interior. Estamos vendo isso 
no dia-a-dia. Assim, estamos estruturados para atender a todos os 
nossos 853 municípios. Geralmente, os baixos salários estão no 
interior. Na Capital, o IPSEMG tem a sua estrutura de hospital e dá 
toda a assistência aos segurados não só de Belo Horizonte, mas 
também do interior. 

Hoje o IPSEMG está mais próximo do segurado, está com 
uma gestão administrativa eficiente, com funcionários dispostos a 
atender o associado como pessoa, como ser humano. Caso . a 
contribuição para a assistência médica se torne facultativa, o IPSEMG 
terá condições de manter esse atendimento que tem dispensado aos 
nossos associados, principalmente do interior, que ganham os 
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menores salários? Ou ficaríamos à mercê dos técnicos, que têm os 
maiores salários do Estado, que não estariam contribuindo? A própria 
Constituição, no caso específico de tributos, prevê que seja feita a sua 
aplicação proporcional e social. A assistência médica teria condições 
de sobrevida se essa contribuição se tornasse facultativa? · 

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Muito obrigado, Wilson. 
Mais uma vez o interior se faz presente. 

Hoje, o IPSEMG está presente em 668 municípios. O que 
ocorria anteriormente é que os 83 agentes regionais do IPSEMG - são 
mais de 120 postos de atendimento - eram proibidos de sair de dentro 
da agência. Fizemos o contrário, colocamos os agentes nas escolas, 
nas repartições públicas, para conversar com o servidor e sentir quais 
demandas tinham. A partir daí, começamos a ampliar. Para terem 
uma idéia, em Valadares o IPSEMG não tinha hospital conveniado, 
hoje temos cinco. Em Varginha, em Pouso Alegre, também não 
tínhamos, hoje temos três em cada um. Essa foi a condição, 
principalmente para aqueles servidores mais carentes do interior 
terem acesso aos benefícios e serviços do IPSEMG. 

Com relação à questão da saúde facultativa, não vejo mais 
como questão técnica. A Procuradora Misabel Derzi também disse 
aqui, ontem, que é um direito previsto no art. 149 da Carta Magna, em 
que a saúde é vista dentro de um conceito mais amplo de assistência 
social. Então a definição, a decisão, é política: uma saúde privatista, 
excludente, por meio dos planos de saúde, ou uma saúde integral, 
com atendimento humanizado, solidário, por meio do IPSEMG? Acho 
que cabe a discussão se aqueles que ganham R$400,00, R$600,00, 
que contribuem para a saúde com 8%, diferentemente daqueles que 
têm um salário de R$6.000,00, R$10.000,00, que na realidade não 
contribuem com 8%, proporcionalmente, contribuem com 2,3%. 
Temos de saber se esse servidor que ganha pouco, que participou, 
que contribuiu para a manutenção da integralidade dos benefícios ou 
até naqueles tetos maiores está disposto a continuar contribuindo se 
não houver a contrapartida em relação à saúde. 

Mesmo porque hoje, com toda essa integralidade, o 
IPSEMG consegue que um servente escolar, com R$1 ,88, tenha 
direito a essa assistência integral. Que plano de saúde pode, com 
R$1 ,80 ou pouco mais de R$4,00, para a família, se considerarmos de 
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sentido, vem de Elenice Silva e João Frossard: "Qual a garantia de 
que o Tesouro efetive o recurso destinado à cobertura das 
aposentadorias? Qual o sistema de arrecadação desses recursos? 
Como será solucionado o problema do funcionário do IPSEMG não 
efetivo?". 

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - À Maria Aparecida, da 
AFAEMG, vou responder rapidamente, porque é uma questão pontual, 
interna. Sinceramente, discordo de que seja muito custo para pouco 
benefício. Só para se ter uma idéia, hoje tornamos disponível um 
medicamento como o Androcur, que custa R$127,00 nas farmácias, 
por pouco mais de R$50,00; outro medicamento, que custa R$7,00 
nas farmácias e nas drogarias, custa R$0,66 na drogaria do IPSEMG. 

A reposição do estoque da'> prateleiras é realmente difícil, 
porque ainda hoje temos um sistema de licitação moroso e 
burocrático, que a dificulta, mas, a partir de 1° de janeiro, o IPSEMG 
estará implantando um sistema de registro de preços, pelo qual 
conseguiremos adquirir medicamentos em três dias, o que vai facilitar 
a reposição. 

A garantia de que o Tesouro efetue os recursos 
destinados à cobertura das aposentadorias, como me perguntam 
Elenice Silva e João Frossard, será assegurada a partir do momento 
em que estabelecermos e institucionalizarmos o orçamento da 
seguridade social, destacando-o do Tesouro do Estado. Então, a 
Previdência terá seu orçamento próprio, considerando que 
contribuição é tributo. A partir desse momento, já não haverá como se 
apropriar das receitas da instituição. Essa é a solução que vejo. Mas, 
qualquer que seja a legislação em vigor, depende de nós, servidores, 
estarmos juntos, construindo e fortalecendo as nossas entidades 
sindicais, agrupando-as como fizemos através da Frente contra a 
Destruição do Serviço Público. Só isso garante, independentemente 
das leis, que tudo aquilo que for passado em termos de contribuição 
possa ser transformado em benefícios para nós, servidores. 

O Subten. Luiz Gonzaga Ribeiro - Agradeço a 
oportunidade de participar deste debate. Gostaria que as propostas 
apresentadas por todos os participantes tivessem ressonância 
imediata junto ao Governo e. que os responsáveis pela administração 
pública adotassem medidas concretas para apressá-las, sem transferir 
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para o próximo Governo a responsabilidade de viabilizar a 
Previdência dos Servidores Públicos. Civis e Militares. Mais uma· vez 
agradeço em nome da Associação de Praças, Policiais e Bombeiros 
Militares do Estado de Minas Gerais .. 

O Cel. Sóter do Espírito Santo Baraçho - Gostaria de fazer 
três reflexões, encerrando a minha participação. É rE?Iativamente fácil 
e relativamente barato montar, a partir da origem, um plano de 
previdência. Um cidadão que. começa a trabalhar aos 20 anos .de 
idade e se aposenta aos 55, tendo ljmª sobcevida a_t$ os 71 ano~.
essa é mais ou menos a expectativa de vida de uma pessoa -, num 
cálculo simples e elementar demonstra que uma contribuição em torno 
de 1 0,5%, 11 %, é suficiente para que ele próprio monte a sua 
previdência. Por que isso não funciona? Não funciona porque os 
fundos não foram construídqs::tÉ preciso refletir sobre um ponto, quem 
paga somos todos nós. ·O Estado brasileiro cobra da. empresa uma 
contribuição de 21%, 22%, 23%. A empresa repassa para os custos, 
para os preços e para o consumidor. O Estado contribui teoricamente 
com 20% para o IPCM, com 8%, 6% ou qualquer percentual e repassa 
para o tributo que repassa para o contribuinte e acaba indo para o 
próprio consumidor, já que o principal tributo estadual é o ICMS. Eu já 
pago diretamente. 

No fundo, quem paga é a sociedade como um todo. Quem 
paga somos todos nós. Essa reflexão é necessária para percebermos 
isso, ou seja, é preciso um pacto social muito maior que integre, como 
foi dito ontem, toda a previdência social pública. Assim como eu não 
quero pagar a aposentadoria de nenhum de vocês, não é justo que 
vocês paguem a minha. Não há saída fora do plano atuarial. 

Se essa solução é relativamente fácil, por que se tornou 
difícil? Porque num determinado momento o Estado brasileiro fez uma 
opção. Cada servidor custa ao Estado 120% do seu salário, 100% do 
salário nominal, e 20% no caso da contribuição patronal. Em vez de 
pagar 120% por 30 anos, o Estado preferiu pagar 88,5% por toda a 
vida, porque retira de nós 11 ,5%. Isso é o que se chama o Tesouro 
bancar· a aposentadoria. Fez uma economia ao mês de 31 ,5%. da 
base de salário, ou seja, a cada três meses, nominalmente, ele 
economizaria um. É perfeitamente possível fazer isso, mas, se, 
primeiro, a base de incidência fosse a mesma. Não é porque o salári~ 
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do servidor público é crescente e a base de incidência da 
aposentadoria na frente é sobre o maior salário. Nem que seja só por 
quinqüênio, se não houver carreira. Segundo, o Estado não guardou 
esse dinheiro. Haveria que separar esses 31.5% em cada mês, juntar 
e formar um fundo para pagar na frente. Esse dinheiro não foi 
guardado, foi drenado para outras atividades prioritárias do Estado. 
Terceiro, essa conta só funcionaria se a sobrevida na aposentadoria 
fosse mais ou menos também de 3 para 1. Ou seja, se trabalho 30 
anos, a minha sobrevida como aposentado teria de ser no máximo 1 O, 
para a conta fechar. O padrão demográfico da sociedade brasileira 
tem mostrado isso. Não estou desejando que alguém morra para 
poder fechar a conta. Há mostras de mudança desse padrão na 
sociedade. 

Por isso, considero que no fundo é toda a sociedade que 
está pagando essa conta. Não há satda fora do plano atuarial nem 
fora da lealdade desse compromisso estatal e governamental de 
aporte de sua contribuição. Deve haver a percepção de que o 
orçamento é nuclearmente uma competição por recursos. Mas é 
também uma decisão política que precisa ser tomada pelo Governo e 
honrada durante o seu mandato e ao longo de todo esse padrão de 
vida. Os cálculos para a Previdência são para 50, 60 e 70 anos. É 
uma coisa suprapartidária. É extremamente importante meditar sobre 
o assunto. 

O Sr. Renato Barros - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Primeiro, quero agradecer à Casa, que nesta gestão deu grande 
abertura aos setores organizados da sociedade, em especial aos 
servidores públicos. A Casa tem sido um grande espaço para o 
diálogo. 

Quero fazer proposta para que a Casa organize um 
congresso, em caráter regional e depois de base estadual, 
proporcionando em cada região que se discuta com os servidores 
públicos que tipo de Previdência querem. Depois, consolidaríamos 
uma proposta mais abrangente a ser trazida a esta Casa. Os 
Deputados analisariam a proposta do Governo, mas com a leitura do 
que estão pensando todos os servidores do Estado, que também 
contribuíram com a lei. 

O Sr. Presidente - A coordenadoria pede que formalize 
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essa solicitação, para encaminharmos à Mesa. .. 

O. Sr. Sebastião Soàres - Inicialmente, agradeço ·à 
Assembléia Legislativa a realização deste evento, que permite a 
discussão de um tema fund~mental para todos nós. Quero ex'por 
quatro aspectos finais. Primeiro, quero lamentar - e apárentemente 
não tem relação com o tema debatido - a extinção da assessoria. de 
relações trabalhistas na Secretaria ·de Recursos Humanos· e 
Administração, por se tratar de espaço de contato e de proximidade 
entre os servidores públicos, especialmente entre as entidades de 
servidores públicos e essa Secretaria. ~ ·• 

A extinção da assessoria de relações trabalhistas, 
conforme projeto entregue à Assembléia Legislativa, em 8/11/2000, 
significa um retrocesso na relação entre o Governo e os servidores 
públicos, através de suas entidades representativas. . 

O segundo aspecto é que me assustou a intervenção do 
; ~· < '~o.,."J ~ ' 

Secretario Adjunto, que diss~ não conhecer a proposta do IPSEMG. 
Quero dizer que a proposta não é do IPSEMG. Foi construída na 
frente, na CPI e no fórum técnico- e existe desde 1997. Há um ano, a 
Comissão Especial do Governo está trabalhando uma proposta da 
Previdência, mas não conhece as duas propostas existentes. Então, 
meu outro lamento e pedido é que o Secretário Adjunto e a Comissão 
Especial leiam as nossas própõstas, para que possam incorporá-las a 
seu projeto efetivo. 

Outro lembrete é a necessidade de readequar o IPSEMG 
a essa função extremamente importante para que seja o órgão que vai 
gestar o regime próprio de Previdência dos servidores públicos 
estaduais, tanto a sua adequação às necessidades do momento, 
como as adequações às necessidades internas dos servidores, como, 
por exemplo, a definição de uma escala pfópria de pagamento num 
período que não acompanhe a escala de pagamento do Estado, que 
haja um pagamento próprio. E, dentre outras coisas, que nós, 
servidores do IPSEMG, também possamos ser beneficiados com o 
IPSEMG-família. Também temos alma, corpo e adoecemos. 

Finalmente, queremos solicitar ao Governador, que 
demonstrou a sensibilidade de preservar o IPSEMG, de preservar' o 
serviço público do Estado, e que tem mantido uma atitude política de 
confronto, de resistência ao pressuposto neoliberal que determina as 
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ações do Governo Federal, que perceba que há distinção entre o 
que defende e aquilo que é aplicado pela sua assessoria, por seus 
Secretários e por comissões pré-designadas. Na questão da 
Previdência, principalmente, há distância entre os compromissos 
firmados e as posições políticas assumidas pelo Governador com 
aquilo que efetivamente tem sido feito do ponto de vista da construção 
de uma proposta previdenciária. Então, precisamos disso para que 
haja, por parte das comissões criadas, o respeito a esse 
compromisso, o respeito a uma trajetória construída de forma pública, 
democrática, participativa, para que possamos não só resgatar o 
IPSEMG, mas transformá-lo num ente que será o principal 
instrumento de ação social, de justiça social entre os servidores do 
Estado, entre todos os servidores que prestam serviço ao Estado. 
Muito obrigado. 

O Sr. Paulo Edgar Alves - Gostaria de agradecer á 
Assembléia Legislativa pela organização deste fórum e também às 
demais entidades e pessoas que fizeram com que isso ocorresse. 
Quero também aproveitar e esclarecer ao nosso amigo Sebastião 
duas questões: com relação à assessoria de relações trabalhistas, 
não há a extinção desse órgão. O que está havendo é exatamente um 
prestígio maior a essas atividades, tanto que passaria a ser exercida 
pelas pessoas vinculadas ao gabinete do próprio Secretário e 
diretamente ligadas a ele. Então, em nosso entendimento, estamos 
aumentando a responsabilidade dessa atribuição e prestigiando, como 
merece, toda a relação nossa com os s,~rvidores. 

Com relação à segunda questão, sobre avaliação atuarial, 
que disse que não conhecia, o fato é que tomei conhecimento, quando 
cheguei ao Estado, de um estudo feito pelo IPSEMG no ano passado. 
Do ano passado para cá tivemos a Lei n° 13.455, que mudou 
totalmente a forma de contribuição dos servidores para o IPSEMG, e, 
posteriormente, em junho, tivemos um reajuste salarial no Estado. São 
fatos que causam impacto em qualquer estudo atuarial, e não me 
chegou até agora a avaliação que comtemplava essas duas figuras. 
Mas demonstro interesse e gostaria de ter conhecimento desse 
estudo que contempla essas variações. 

Aproveito para falar da importância desse seminário e 
também da forma como se comportaram, com todo o respeito e com 
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todo.o interesse. Se o assunto ainda não foi solucionado é porque 
é muito complexo. O Executivo, diferentemente do que foi dito, não 
tem a menor intenção de fazer uma proposta de gaveta. O 
Governador, no ano passado, criou uma comissão especial, com 
representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, do IPSEMG, do 
IPSM e de algumas secretarias, para que esse assunto fosse 
discutido. Ao terminar esse processo de avaliação, que é o último 
dessa fase desse estudo, esse material será entregue à comissão, a 
que compete analisá-lo, discuti-lo e levá-lo à consideração dos 
servidores, por via do CINEP, e, posteriormente, encaminhá-lo à 
equipe de Governo para decisão. Está sendo feito de forma muito 
transparente, e a Secretaria sempre tem dito que a qualquer momento 
poderá apresentar todas as sugestões e as idéias formuladas. Se 
ainda não o fizemos, é porque elas ainda não estão transparentes, 
nem mesmo para nós, até porque o atuário ainda não entregou o seu 
trabalho. Ficamos algum tempo dependendo de informações de outros 
Poderes, que só nos foram entregues há pouco tempo. 

Gostaria de, mais uma vez, agradecer a atenção e o 
respeito e dizer da minha satisfação por estar aqui conversando com 
vocês. Espero que voltemos a tratar mais vezes desse assunto 
polêmico, mas de interesse de todos nós. Muito obrigado. 

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Gostaria de dizer que o 
servidor público e o IPSEMG estarão sempre presentes em qualquer 
debate que diga respeito à .sua seguridade social. E sempre que o 
IPSEMG vem e que os servidores vêm por meio dele, nunca é para 
criar arestas, discutir nem acirrar as diferenças, mas sempre com a 
certeza de que as propostas apresentadas têm defesa técnica e 
legitimidade de ação, uma vez que são sempre discutidas com os 
servidores públicos. 

Queremos também dizer que o IPSEMG não tem 
nenhuma intenção de achar que seus problemas estão todos 
resolvidos, porque, ao mesmo tempo que estamos reconstruindo um 
passado, estamos preocupados em nos reorganizar e em nos 
preparar para o futuro, mas temos a certeza de, com critério .e 
legitimidade de ação, alcançarmos as nossas metas e os objetivos 
tratados. E o maior deles é darmos segurança ao servidor público e à 
sua família. 

li ,, 
I 

I 

li 

~I 
'! 

I 
'li; 

I~ 
!~ 



I,~ 
I• 

670 
. Só queria esclarecer que o IPSEMG-Família para os 

serv1~ores do IPSEMG ainda não foi feito, porque, primeiro, 
quenamos dar uma demonstração ao servidor público de que estamos 
sempre presentes junto a ele. Levamos para o interior, para o Tribunal 
de Justiça, para o Tribunal de Alçada, para as Secretarias da Saúde e 
da Fazenda e para outros órgãos do Estado. Ao levarmos o IPSEMG-
Família para os servidores do IPSEMG, quem sabe possamos 
também estar discutindo e construindo junto com os servidores desta 
Assembléia a implantação do IPSEMG-Família? 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades e aos 
participantes, bem como ao público em geral, pela honrosa presença, 
e encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião 
especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1123 REUNIÃO ESPECIAL, EM 10/11/2000 
Presidência dos Deputados Miguel Martini, Cristiano Canêdo e Edson 

Rezende 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição 

da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho - Palavras do Sr. Luiz 
Fernando Silva - Palavras do Sr. Luiz Eduardo Miranda Gonzaga -
Palavras do Sr. Renato de Almeida Barros - Palavras do Sr. Alexandre 
Assunção Lima - Palavras da Sra. Maria das Dores Abreu Amorim -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alencar da 

Silveira Júnior - Arlen Santiago - Cristiano Canêdo - Edson Rezende -
Marco Régis - Miguel Martini - Sávio Souza Cruz. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini)- Às 14h15min, 

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

- O Deputado Edson Rezende, 2°-Secretário "ad hoc", 
procede à leitura_ da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente -. A Presidência convida a tomar assento 

à mesa os Exmos. Srs. Oswaldo Fortini Levindo Coelho, Diretor de 
Saúde do IPSEMG; Luiz Fernando Silva, membro do Conselho 
Nacional da Previdência Social; Renato de . Almeida Barros, 
representando os servidores do Poder Executivo do Estado; Maria das 
Dores Abreu Amorim, representando os servidores do Poder 
Legislativo do Estado; Luiz Eduardo Miranda Gonzaga, representando 
os servidores do Poder Judiciário do Estado; e Alexandre Assunção 
Lima, representando os servidores do Tribunal de Contas do Estado. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do 

Fórum Técnico: Seguridade Social do Servidor Público Estadual, que, 
nesta tarde, tratará do tema "Saúde e Assistência Social do Servidor 
Público". A Presidência, desde já, agradece aos ilustres expositores e 
aos participantes pelo comparecimento e apresenta a todos, em nome 
do Legislativo Mineiro, as boas-vindas a esta Casa. 

Palavras do Sr. Presidente 
Quero dizer da nossa alegria e, ao mesmo tempo, 

preocupação. Alegria, porque vemos o funcionalismo público, os 
Poderes e os órgãos do Estado mobilizados, e a Assembléia 
Legislativa, como Casa do povo, promovendo esse debate em um 
momento que consideramos grave para o funcionalismo público do 
Brasil inteiro, mas, de modo especial, do Estado de Minas Gerais; 
alegria de perceber tantos participantes interessados em discutir essa 
questão. 

A preocupação é porque tive também o privilégio e a honra 
de presidir uma CPI e uma Comissão Especial do IPSEMG. Naquele 
momento, percebíamos que mudanças graves, fundamentais, de 
gerenciamento, principalmente do modelo, precisariam ser tomadas. 

Como conclusão das duas Comissões, principalmente· da 
CPI, muitas mudanças propostas vieram a melhorar a realidade do 
IPSEMG. Nossa preocupação se reforça, pois, exatamente no 
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momento em que um funcionário de carreira, alguém com quem 
debatemos por muito tempo na Assembléia, assume a direção e 
começa a dar uma nova roupagem ao Instituto, vemos a reforma 
administrativa apresentada pelo Governador tentando esvaziar o 
Instituto. Essa é uma preocupação que todos os servidores devem ter; 
precisam estar atentos a isso. Nós também, enquanto parlamentares, 
estaremos atentos nesta Casa. 

A outra preocupação é quanto à questão previdenciária, 
especificamente quanto à aposentadoria, que exige medidas que são 
e devem ser profundas e de vulto. Não dá para pensar em resolver o 
problema da previdência do servidor público sem considerar que há 
que se ter uma decisão política. Há uma grande contestação jurídica, 
não resta a menor dúvida. Mas, independente da questão jurídica, a 
partir da Emenda n° 20, há que se buscar alternativas, soluções que 
implicam decisões de vulto, porque o problema previdenciário do 
Estado e do Brasil inteiro é uma questão grave, e se sobre ela não 
forem tomadas medidas profundas, a solução de um problema que se 
agrava a cada dia será apenas postergada. 

Chego a dizer que o grave problema da administração 
pública de Minas é a questão previdenciária, que se avoluma a cada 
mês e ano e para a qual não há nenhuma solução à vista, em médio 
prazo que seja. 

Além dessa adequação da legislação do Estado à 
legislação federal, é preciso uma ação jurídica contundente por parte 
do Chefe do Poder Executivo. Do contrário, não vamos resolver nada 
no Estado, e o servidor público, em médio e longo prazos, corre o 
risco de ter o direito, mas de não tê-lo reconhecido por falta de 
recursos para pagamento. É um problema grave. 

Acho que a tese que os servidores do IPSEMG têm 
defendido é uma proposta que deve ser analisada com muito carinho, 
que é a possibilidade de o próprio IPSEMG vir a ser o gestor desse 
fundo que terá, necessariamente, de ser criado. A mobilização do 
funcionário público é fundamental neste momento, pois, do contrário, 
podemos ter uma emenda que será mt::to pior que o soneto. 

Acho importante esse momento em que a Assembléia se 
abre para discussão, fazendo apenas sua obrigação. Mas é 
importante que cada servidor, cada dirigente sindical, cada dirigente 
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do IPSEMG, cada representante de cada Poder tenha em mente 
que é a mobilização e a união que nos levará a uma solução definitiva. 

A solução desse problema passa necessariamente pela 
reivindicação de direitos junto ao· Governo Federal, que" terá.~de 
participar da solução desse problema. Do contrário, .teremos medidas. 
esdrúxulas, desculpem-me o termo, mas são· paliativas, e enganosas, 
como é o caso da Bahia. Lá querem resolver o~ problema da 
Previdência colocando 600 milhões em um fundo de previdência. Para 
mim isso é brincadeira,_ piada de mau gosto, enganação. Tratar 
seriamente da Previdência não é fazer medidas enganadoras que 
resolvem em um primeiro momento, mas não se sustentam nem em 
médio, muito menos em longo prazo. A questão da previdência se 
analisa em longo prazo, não em curtíssimo. 

Quero ficar mais com a alegria e menos com a 
preocupação, apesar de ela estar presente. Espero e tenho certeza de 
que, na continuação dos trabalhos desta tàrde, -sob a cÕordenaçãÓ do 
Deputado Edson Rezende, que também é membro da Comissão de 
Saúde ~ e o tema aqui é saúde e seguridade social -, certamente 
teremos bons frutos para todos nós, para toda a sociedade mineira. 

Desde já deixo meu desejo de que seja realmente uma 
tarde frutífera e que, ao encerrarmos, possamos ter proposições, 
alternativas, indicativos para busca de uma solução definitiva para 
essa questão, que é grave em Minas. 

O Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende)- Boa-tarde a 
todos. Quero dizer da alegria de estar presidindo esta Mesa, como 
servidor do Estado de Minas Gerais. Comigo também está Cristiano 
Canêdo, que também passou no último concurso para médico do 
Estado, somos médicos, servidores do Estado e temos interesse 
nessa questão. Temos acompanhado, ao longo dos últimos anos, 
esse problema, não somente salarial, ou da questão do plano de 
cargos e salários, mas também da questão da previdência. 

Sempre temos dito que o Estado tem de cuidar de seus 
servidores, especialmente na hora· em que mais precisam. A questão 
da previdência em relação à saúde, aposentadoria e pensão, ao fundo 
previdenciário, para todos nós, é de máxima importância, é vital. Esse 
Governo pode ter a grande oportunidade de dar um passo 
fundamental para estruturar a previdência, como merecem os·. 
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servidores do Estado. 

Por isso, vou passar a palavra ao primeiro expositor desta 
tarde, Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho, que foi meu aluno na 
Faculdade de Medicina de Barbacena e tem se dedicado muito a essa 
questão. Ele é Diretor de Saúde do IPSEMG e disporá de 30 minutos. 

Palavras do Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho 
Exmos. Srs. Deputados Edson Rezende, de quem tive o 

prazer de ter sido aluno há 18 anos; Cristiano Canêdo, em nome dos 
quais cumprimento a todos os membros da mesa; meus 
companheiros, servidores públicos, especialmente nossos colegas do 
IPSEMG, senhoras e senhores, o tema que me coube, sobre saúde e 
assistência social do servidor público, é, na verdade, a saúde e 
assistência social que o I PSEMG presta. 

Achamos que dentro de um conceito amplo de seguridade 
social, como já foi dito aqui várias vezes, por expositores que nos 
antecederam, a atividade previdenciária deve ser vista como um todo, 
juntamente com assistência social e saúde. 

A atividade previdenciária e assistencial desenvolvida pelo 
IPSEMG é abrangente e diversificada, visando assegurar os princípios 
da seguridade social dentro de uma assistência previdenciária que 
nos propicie o recebimento de pensões, auxílio natalidade, auxílio 
reclusão e auxílio funeral e uma assistência à saúde que nos propicie 
uma assistência médica, hospitalar e farmacêutica, odontológica e 
complementar, e, aí, está englobada também a assistência social. 

O IPSEMG oferece, no que diz respeito à assistência à 
saúde, assistência médica-hospitalar, odontológica, farmacêutica e 
complementar, da seguinte forma: a assistência à saúde é feita na 
Capital e no interior, por meio de serviços próprios e de 
credenciamentos. Na Capital e no interior, os serviços próprios são 
feitos pelo Hospital Governador Israel Pinheiro, da Superintendência 
Odontológica, do Ambulatório Dario Faria Tavares, localizado na 
Gameleira, do Ambulatório de Venda Nova, da Divisão de Psicologia, 
dos postos, agências e centros regionais. O número de 
credenciamentos de que dispomos na Capital é de aproximadamente 
111 profissionais, e, no interior, 2.327. Temos 861 dentistas na Capital 
e 3.689 no interior. Temos 39 clínicas é laboratórios na Capital e 609 
no interior. Temos, aproximadamente, 8 i1ospitais na Capital e 190 no 
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interior. Outros pro!issi?nais, como fisioterap~uta_?, fon_oaudi~logos, . 1 
terapeutas ocupac1ona1s, temos 47 na Capital e 121 no interior. São 
número~ expr~ssiyos. Temos uma rede hospitalar, ém Belo HÔrizonte, 
que atua quando o hospital do IPSEMG .não ·tem· capacjdadé para 
atender, sendo OS pacientes enca~inhados ~ esses .hÔspit?iS, O. qu~ 
também é feito nos casos de fal~a de capacidade técnica ~ó hospital. 
São eles: Hospital da Baleia, Hospital Belo Horizonte, Bio~or, Felício 
Rocho, Hospital Luxemburgo, Madre Tereza, São José e Vera Cruz. 
Estamos falando sobre a assistência à saúde. A assistência social é 
dividida em área previdenciária e área- de saúde, que presta 
assistência complementar. Na área previdenciária, através de estudos 
de processos de inclusão de beneficiários e de estudos 
socioeconômicos para fornecimento de pensões. Na área de saúde, 
são -feitos programas de caráter preventivo, juntamente com a 
medicina preventiva, com famílias d~ pacientes que estão participando 
das atividades do hospital-dia psiquiátrico e de grupos de pacientes 
egressos, ou seja, aqueles pacientes que tiveram alta hospitalar. Faz-
se,·_ também, o acompanhamento médico-social de pacientes 
internados para oferecer medicamentos aos carentes e 
finariciamentos para compra de apartamento. Na assistência 
complementar, estuda-se a possibilidade de fornecimento de 
medicamentos, de órteses e próteses. Somos um sistema completo 
no que diz respeito à assistência à saúde e à assistência social, 
porque as órteses e próteses não são cobertas por nenhum outro 
sistema. Faz parte do nosso sistema a oxigenoterapia domiciliar e 
materiais de finalidade terapêutica, tais como colchões especiais, 
meias elásticas, dietoterapia e cadeiras de roda. O IPSEMG, hoje, 
trabalha com o planejamento, usando uma metodologia implantada 
pela Fundação de Desenvolvimento Gerencial, através de um 
programa de gestão para obtenção de resultados. Nossas missões 
são bem definidas e dão resultados numéricos que comprovam nossa 
atuaç~o. A missão maior da Diretoria de Saúde seria a de atender o 
segurado com presteza, qualidade e segurança, através do aumento 
da capacidade de atendimento e de um aprimoramento da qualidade 
do serviços. Traçamos algumas metas para alcançar a nossa missão. 
E as metas que traçamos. for~m ousadas o suficiente parà aumentar 
em 1 O% a capacidade de atendimento em consultas médicas. Para 
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isso, desenvolvemos o Projeto Ambulatório. Apresentaremos aos 
senhores os sete projetos que colocamos como prioritários para 
conseguir alcançar as metas definidas. São medidas por que optamos 
para chegar às metas impostas. As medidas são: implantação do Call 
Center, que é o 0800, para marcação de consultas, e a implantação 
do quinto turno. São medidas que se encontram em fase de 
implantação. 

- Procede-se à apresentação de "slides" durante o 
pronunciamento. 

O Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho - Aqui é um guichê 
do hospital, onde é feita a marcação de consultas. Queremos, através 
da licitação, implantar o 0800 como uma forma de diminuir nossas 
filas, problema que causa grandes transtornos aos usuários. 
Pretendemos alterar essa marcação de consultas através do Call 
Center, disponibilizando-a pela Internet, mantendo o guichê como uma 
opção. Tomamos duas medidas quanto à ampliação do atendimento 
ambulatorial: funcionamento pleno dos quatro turnos, distribuídos de 7 
às 19 horas, e estamos implantando, agora, em novembro, o quinto 
turno, das 19 às 22 horas. Ao final das apresentações dos projetos, 
mostraremos um gráfico comparativo entre 1998 e 1999, e, depois, 
um gráfico com a projeção para o ano 2000. Em consultas médicas, 
na Capital, tivemos 2,68% de crescimento. Na meta deste ano, a de 
aumentar em 10% a capacidade de atendimento em consultas 
médicas até dezembro de 2000, estamos 2,68% abaixo, considerando 
que nos encontramos 7,62% acima do que foi feito em 1999. Quanto 
ao Projeto Cirurgia, que seria aumentar em 10% a capacidade de 
atendimento em cirurgias, as medidas foram as de realizar cirurgias 
aos sábados, reformar os centros obstétricos, criar hospital-dia 
cirúrgico, ampliar o número de salas de cirurgia. 

Esse é o nosso novo centro obstétrico, inaugurado em 
julho do ano passado, adaptado de acordo com as exigências da 
vigilância sanitária. Trata-se de um centro moderno de atendimento às 
parturientes. Comparando-se 1998 e 1999, no que diz respeito a 
cirurgias realizadas, tivemos 15,27% de aumento. Fazendo uma 
projeção para 2000, estamos, em setembro, 6, 77% acima da meta. 
Nunca devemos nos esquecer de que temos de somar os 6,77% aos 
10%, chegando a um total de 16,7/'Jio de aumento até agora. Em 
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dezembro, estaremos com um percentual ainda maior. r • • -

. O Projeto lnternaç'ão tem a finalidade de aumentar em 
10% a capacidade-de atendimento no que diz. respeito. a internações. 
Credenciamos outros hospitais em Belo Horizonte, reativamos alguns 
e estamos reativando outros leitos, atingindo um total. de 24. O 
ho?pital dispõe de 511 leitos. Esses 24 leitos que foram reativados 
seriam disponibilizados para as pessoas com doenças 
infectoparasitárias, para que possamos abrigar todos os nossos 
pacientes portadores de AIDS. Nosso hospital cirúrgico, que já está 
pronto, faltando-lhe apenas alguns materiais, será inaugurado ainda 
neste ano. De acordo com o comparativo de equivalência de 1998 
para 1999, crescemos 3,36%. Em 2000, seguindo essa meta, pois já 
estamos acima 18,09%, chegaremos a um número mais significativo. 

O Projeto Urgência e Emergência objetiva aumentar em 
10% a capacidade dos atendimentos emergenciais. Para ·isso, 
reestruturamos o atendimento de 'urgência e de emergência por meio 
de mudanças de rotinas internas e criamos o comitê de abordagem 
dos pacientes com problemas graves, porque estamos trabalhando de 
acordo com uma padronização, que é muito importante para a área 
médica na busca principal da qualidade. Estamos, então, por meio 
dessa padronização, iniciando_ uma nova era na rotina do hospital. 
Aumentamos também o número de leitos do CTI-adulto e da UTI. 

Esse é o nosso pronto-socorro, que é chamado de Serviço 
Médico de Urgência. Essa é a sala de espera, e esse é o corredor. 
Essa é uma sala para pequenas cirurgias. Essa é a sala de 
emergências clínicas. Essa é a de observação. Essa é a nossa UTI-
móvel, que é muito bem aparelhada. Estamos comprando mais duas 
ambulâncias desse porte. De acordo com o comparativo entre 1998 e 
1999, tivemos um percentual um pouco abaixo em 1999, devido a 
uma epidemia de dengue muito séria ocorrida em 1998, aumentando 
a procura por nosso pronto-socorro. Estamos 0,32% abaixo dessa 
meta que visa aumentar 10% até dezembro de 2000. Devemos 
ultrapassá-la até dezembro, porque estamos recebendo os nossos 
funcionários concursados e estamos aumentando as equipes de 
atendimento no pronto-socorro. 

O Projeto de Exames Complementares objetiva aumentar 
em 10% a capacidade do_:;atendimento em exames e serviços; 
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complementares. 

Essa é a recepção da radiologia. Esse é um aparelho 
moderno que nos permite fazer quase todos os exames de radiologia 
simples em nosso hospital. Esse é o tomógrafo, e esse é o ultrassom. 
Esses exames estão sendo realizados aos sábados. O nosso 
tomógrafo está ultrapassado, mas já obtivemos autorização para 
compra de outro. Brevemente estaremos com um tomógrafo de última 
geração. De acordo com o comparativo entre 1998 e 1999, estamos 
com um percentual equivalente a 17,8% de crescimento. De acordo 
com o gráfico de projeção para 2000, estamos 5,35% abaixo da meta. 
Acreditamos que isso se deva a um encaminhamento correto dos 
pedidos de exame e de um controle nesse sentido. Mesmo assim, já 
houve um crescimento de 4,65% no ano. 

No Projeto Drogaria, temos a meta de criação de 12 
drogarias do servidor no interior. A drogaria de Montes Claros já está 
em funcionamento, bem como três na Capital, além de uma no bairro 
Santa Efigênia. Outra meta é aumentar a capacidade de atendimento 
da drogaria da Capital em 10%, também com a melhora do 
abastecimento. Como a drogaria começou a funcionar em meados de 
1998, ainda não temos os dados comparativos. Entretanto, em 2000, 
já está 44,95% acima da meta de 10%, ou seja, cresceu 54,95% em 
comparação a 1999. 

O Projeto Odontológico visa aumentar em 1 O% a 
capacidade de atendimento em procedimentos odontológicos, através 
de medidas de reativação dos serviços de odontologia hospitalar. 
Visa, ainda, reimplantar a endodontia, a periodontia e a ortodontia. A 
endodontia e a periodontia já estão em funcionamento. A ortodontia 
está em fase de abertura da clínica. Temos ainda a integração com o 
sistema IPSEMG Família. Outro dado extremamente importante que 
queremos ressaltar é o término da fila para atendimento. Em 1999, 
quando assumimos, estavam sendo chamadas as pessoas que 
haviam feito inscrição em 1995. Hoje, temos a satisfação de anunciar 
que todos os pacientes que chegam ao Odontológico são atendidos. 
Comparando 1998 e 1999, vemos que existe um percentual de 
equivalência de crescimento de 18,4%. Na projeção para 2000, 
estamos 5,35% abaixo da meta. Mas esse número também será 
alterado com a inclusão dos novos profissionais aprovados em 

z c 
c 
u 

o 

679 
concurso público. .> 

Vamos, agora, dizer alguma coisa sobre a assistência à I 
saúde no . interior;- com dados absolutos em termos de consultas 
médicas realizadas: 938.400, r de janeiro ~a setembro. - Leit'õs t :,·· 
hospitalares - esses aqui são leitos di_sponibili_zados : 10.599. 
Procedimentos odontológicos realizados: 1.520.580. Esses n~meros 
são bastante significativos e retratam a nova política do IPSEMG em 
relação ao interior. 

O IPSEMG Família foi um projeto realizado, pela 
Superintendência de lnteriorização, juntamente com a Diretoria de 
Saúde e a Presidência, e envolveu todos os funcionários do IPSEMG · 
para proporcionar ao servidor público uma forma diferente de 
atendimento. Estamos dizendo diferente não no sentido da espera da 
doença, mas no da promoção da saúde e qualidade de vida. Os 
núcleos do IPSEMG-Família são compostos de um médico, _um 
dentista, um psicólogo, um enfermeiro e dois assistentes sociais. Em 
média, são esses profissionais que fazem a diferença entre o sistema 
de saúde de família do IPSEMG e todos os outros sistemas de saúde 
de família de que temos conhecimento. Tratamos com profissionais de 
nível superior, com disponibilidade de 24 horas por dia. 

Profissionais Greçl_enciados: temos 50 médicos, 53 
dentistas, 56 psicólogos, 4 7 enfermeiros e 79 assistentes sociais. 
Quanto aos beneficiários atendidos, até dezembro eles deverão ser 
164.000. Nossa meta era implantar 11 núcleos, mas até dezembro já 
teremos implantado 38 núcleos do IPSEMG Família. A forma que 
encontramos para provar a qualidade dos serviços prestados pelo 
IPSEMG foi através da certificação ISO 9000, que é um conjunto de 
regras internacionais para qualificação., Em três áreas muito 
importantes em nosso hospital estamos promovendo auditoria interna 
para a certificação, que deverá acontecer nos próximos três meses: o 
laboratório, a farmácia interna e o serviço de hemodiálise. 
FutlJramente, deveremos estender a certificação às demais áreas de 
excelência do hospital. 

Nosso laboratório tem aparelhos muito modernos, 
geralmente adquiridos em comodato. Recen~emente, adquirimos u'm 
aparelho extremamente moderno, que realiza exames de química de 
sangue com uma rapidez e uma confiabil_idade muito granqes. 
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Na farmácia hospitalar são manipulados vanos 

medicamentos, inclusive toda a nutrição parenteral que usamos dentro 
do hospital. Tudo isso é manipulado na farmácia hospitalar. Nosso 
sistema de hemodiálise também é muito moderno e utiliza máquinas 
de última geração. Na reestruturação da clínica nefrológica, 
aumentaremos os serviços de hemodiálise. Estamos atendendo até as 
23 horas. Também há a integração com o programa de transplante, 
que é uma meta que já está praticamente resolvida. Estamos entrando 
em entendimentos com a MG Transplantes, para nos cadastrarmos. 

Outro projeto que oferecemos aos servidores públicos é a 
redução na participação do associado no custeio dos serviços de 
assistência à saúde. Isso foi publicado no Decreto n° 41.094. Até essa 
época, os usuários participavam com 70% de tudo o que usavam no 
sistema de saúde. Hoje há gratuidade total. Cobramos apenas a 
complementação em apartamento, na ordem de R$52,50, para o 
acompanhante. Rapidamente vou apresentar alguns dados 
estatísticos, todos à média mensal: número de leitos: 511. Em 
atividade, hoje, 497; número de internações: 1.370; consultas 
ambulatoriais: 28.500; consultas externas: 6.000; atendimentos no 
SMU: 7.500; cirurgias no bloco cirúrgico: 1.200; partos: 11 O; óbitos: 
35. Então, a taxa de mortalidade é da ordem de 3,3%, ficando abaixo 
daquela preconizada pelo Ministério da Saúde para hospitais da 
Região Sudeste, que é de 4,6%. Ainda no hospital, temos: exames 
laboratoriais - 67.900; exames radiológicos - 5.200; mamografias -
380; ultrassonografias - 1.550. No ambulatório do Faria Tavares: 
número de consultas - 2. 700; exames - 1.1 00. No ambulatório de 
Venda Nova: consultas - 4.300; exames - 5.300; procedimentos 
odontológicos - 1.200; todos feitos no serviço próprio ou na rede 
credenciada. No Odontológico, tivemos aproximadamente 26.500 
atendimentos, com 51.500 procedimentos e 19.000 altas por mês. 
Psicologia: e;m torno de 2.000 atendimentos por mês. 

E importante dizer que todas as nossas atuações foram 
possíveis por causa do cumprimento do compromisso que o 
Governador Itamar Franco firmou com o funcionalismo 
especificamente com o IPSEMG, fazendo o repasse integral da~ 
contribuições. Esse repasse tem sido feito, e por isso estamos 
conseguindo os índices que acabei de lhes mostrar. ~ 
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Tudo isso que apresentamos tem esse .custo para. c;>_,~ 

servidor público: estão aqui três médias salariais, a _partir·do,salário 
mínimo, com uma-contribuição para o núcleo familiar de R$~,83 e uma 
média, por pessoa, de R$1 ,61,e contribuição média .de~R$7}0,00 .. 
Temos um desconto para o núcleo familiar de R$24,64, e por. pessoa, 
de R$8,21. A contribuição máxima, que é para quem tem um salário 
de R$3.020,00, é de R$96,04, com uma média de 32,21%, 
considerando três membros na família. 

. Portanto, esse.é o IPSEMG que chamamos de IPSEMG 
Solidário. É o espírito de solidariedade que mantém o sistema e que 
propicia uma saúde igualitária para todos os seus usuários. Sempre 
termino minhas exposições com essa imagem, porque acreditamos 
fortemente que esse é o melhor e o maior salário indireto do servidor 
público. Para nós, funcionários, é o maior motivo de orgulho. 

Palavras do Sr. Luiz Fernando Silva 
Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite 

da Assembléia Legislativa e da comissão organizadora deste evento, 
fazendo também um pequeno reparo sobre a minha representação. 
De fato, fui representante da CUT no Conselho Nacional de 
Previdência Social, até um mês atrás. Entretanto, já não tenho mais 
essa cadeira no Conselho._ Hoje assessoro a CUT na ·área 
previdenciária, mas não represento mais o Conselho Nacional de 
Previdência. De qualquer modo, vou procurar mostrar para vocês 
alguns aspectos gerais da reforma do regime próprio da previdência. 
Parece-me importante fazer a ligação entre este debate, que envolve 
a saúde e a assistência e previdência dos servidores de Minas, com 
aquilo que a sociedade brasileira vem vivenciando em relação à 
reforma geral da seguridade social. Em qué;!lquer evento - ainda mai~ 
em um tão representativo como este, que acontece dentro de uma 
Casa tão importante -, é importante procurar fazer essa relação. Com 
certeza, tudo aquilo que é alterado por parte do Governo Federal no 
regime geral de previdência social reflete no regime de seguridade. 
Todas as alterações praticadas no sistema de seguridade social, no 
regime geral de previdência social, pelo Governo Federal, trazem 
reflexos imediatos e diretos a qualquer regime de seguridade 
específico, neste caso, o mantido pelo IPSEMG. 

Então, rapidamente, colocarei aqui alguns aspectos 
; 
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relativos à reforma do regime geral da previdência. Depois 
entraremos mais particularmente na questão específica do regime 
próprio. Em 1998 tivemos a reforma. Basicamente, os principais 
argumentos do Governo Federal para promover a reforma da 
previdência diziam respeito à dificuldade financeira do sistema,· 
particularmente à dificuldade do INSS. Em segundo lugar, falava-se 
nas dificuldades financeiras vividas pelos regimes próprios de; 
previdência de Estados e municípios, além do regime dos próprios 
servidores públicos federais. No caso particular do INSS, já naquela 
época e agora ainda com mais força, sabemos que a questão do 
déficit da previdência social no País sempre foi tratada de forma 
desavergonhada, com muita falácia e mentira. O INSS continua 
sustentando e vai sustentar, neste ano de 2000, um déficit em torno 
de R$1 0.000.000.000,00. Mas, novamente, basta pegar os 
documentos do próprio Ministério da Previdência para concluir que a 
seguridade social brasileira tem superávit ano após ano. Este ano o 
superávit deve chegar em torno de R$3.000.000.000,00. Isso, 
considerando-se todo o nível de sonegação, de fraude e de renúncia 
fiscal que ainda se pratica. 

Para que vocês tenham uma idéia, aqui, em Minas, vocês 
têm dois clubes de futebol que gozam de renúncia fiscal junto ao 
INSS. Eles não pagam a contribuição social que deveriam pagar; 
como qualquer empregador, à previdência social. O valor dessá 
contribuição, só neste ano, chega a R$5.000.000,00 de renúncia 
fiscal. Por que dois clubes de futebol têm o benefício de não pagar a 
contribuição social de seus empregados, enquanto qualquer 
empregador ou trabalhador do País é obrigado a contribuir para a 
previdência? Por que acontece isso? E não são os pequenos. São os 
grandes clubes de futebol, neste caso, os dois maiores de Minas 
Gerais. 

Estou colocando essa questão da renúncia fiscal no 
futebol porque está em voga a CPI do Futebol. Com certeza surgirão 
muito mais coisas além da renúncia oficial - que o próprio Ministério 
da Previdência reconhece -, como as sonegações e as fraudes 
praticadas nesse âmbito e que, no conjunto dos setores da sociedade, 
se avolumam muito mais. 

Para terem uma idéia de valores, o INSS tem inscrito 

683 
como dívida ativa no ano de· 1999 - aquilo que já -foi fiscalizado, 
constatado ,que é dívida, que se sa_be onde está, quajs são .... as 
empresas_- R$72.000.000.000,00 e gastou R$60.000.000.QOO;OO cpm 
0 pagamento de benefícios. Ou seja, se tivesse, cobrad_o,; p~quena 
parcela da dívida ativa . inscrita aproxill}adaJ11ente_,~." d_e 
R$75.000.000.000,00, com certeza teria · gerapo _ um superávit 
extraordinário no ano de 1999. Então, por que não cobra? Por que a 
máquina estatal não age efetivamente para fazer a cobrança de algo 
que já está constatado e inscrito? As autoridades do INSS r.esponçlem 
que é fundamentalmente pelas dificuldades jurídicas de se proceder a 
essa cobrança. Ora, o Governo Federal consegue baixar medida 
provisória para tudo, com ausência absoluta de urgência em 88% dos 
casos. Por que, então, não as baixa para mudar a legislação que 
facilita a postergação de débitos fiscais no País? Isso demonstra-que 
a previdência social não vive o deficit propalado aoo após ano _pa~a 
justificar até as reformas que foram efetivadas em 1998. 

Um último aspecto financeiro que me parece interessante 
expor e que o próprio INSS reconhece é que o nível de sonegação, ou 
seja, aquilo que não é repassado das empresas formais à 
Previdência, a despeito de todo o esforço dos servidores da área de 
fiscalização do INSS, atingª o montante aproximadamente de 
R$12.000.000.000,00 ao ano. Parece-me que quem trabalha com 
números dessa natureza e vem justificar a reforma da Previdência por 
causa de um deficit de R$1 0.000.000,000,00 ao ano não consegue 
sustentar os seus argumentos. Mas é importante saber, 
principalmente os parlamentares, que a arrecadação da previdência 
social não vem somente da folha de salários. Sempre que o Governo 
Federal divulga o deficit da Previdência, toma como base unicamente 
a arrecadação da folha de salários, ou seja, aquilo que se arrecada de 
empregados e o gasto com os benefícios. Como se a previdência 
social vivesse constitucionalmente apenas da arrecadação da receita 
que vem por via da folha de salários. O que não é verdade, porque 
ainda temos o COFINS, contribuição sobre lucro, concursos e 
prognósticos, e uma série de outras formas contributivas da 
seguridade social, que partem do princípio de que o percentual dessa 
receita deve ser destinado para financiar e facilitar a sustentação 
financeira da previdência social. 
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Só para fechar os números e passar adiante, no ano de 

1999, a seguridade social brasileira teve um superávit 
aproximadamente de R$13.000.000.000,00. Ou seja, o COFINS, a 
contribuição sobre a folha, a contribuição sobre o lucro e todas as 
fontes de recurso da seguridade . superaram os gastos em 
R$13.000.000.000,00. Isso, já tirando !Js gastos com a prestação da 
saúde pública, da assistência social nos benefícios da Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS -, e o pagamento dos benefícios 
previdenciários. Tivemos R$13.000.000.000,00 de superávit, 
considerando o tal déficit que o Governo alega ter havido no INSS, de 
R$9.000.000.000,00, como disse, que considera apenas a receita 
sobre a folha. Então, utilizando os R$13.000.000.000,00 para cobrir o 
déficit de R$9.000.000.000,00, ainda temos um superávit de 
R$3.000.000.000,00. Esses R$3.000.000.000,00 que poderiam ter 
sido utilizados até para aumentar o salário mínimo, já que a previsão 
de aumento do salário mínimo para R$180,00 leva em consideração 
um dispêndio aproximadamente de R$2.500.000.000,00. Se 
considerarmos o orçamento do ano passado, cuja previsão para os 
anos 2000 e 2001 é a de superar esse valor, teríamos condições- só 
dentro do orçamento da seguridade social - de fazer frente ao 
aumento do salário mínimo sem que houvesse necessidade de aporte 
adicional. O problema é que esses recursos da seguridade social 
ficam no orçamento do Tesouro Nacional, talvez o mesmo problema 
que vivem praticamente todos os regimes próprios de Previdência dos 
servidores públicos. Enquanto esse orçamento não é gerido por um 
órgão específico, enquanto a sua contabilidade não é claramente 
definida, é muito fácil para os governantes lançarem mão desses 
recursos no momento de qualquer necessidade. Com essa utilização 
de recursos para outras áreas que não a da seguridade social, no final 
desse processo, ela tem dificuldades financeiras. No caso do Governo 
Federal, a utilização desses recursos é para bancar a diferença 
referente ao regime próprio de Previdência dos servidores federais 
quando o regime deveria se sustentar através das contribuições do~ 
servidores, dos empregadores e de outras fontes de receitas que 
poderiam vir adicionadas a isso. 

Acho que, em eventos como esse, precisamos sempre 
reproduzir informações dessa natureza, porque, infelizmente, os 
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"Fantásticos", .os "Jornais Nacionais". da vida não abordam essa~ 
questão "com a realidade que deveriàm e acabam criando na opinião 
pública· a~visão de que a Previdência- não se sustenta, seja no INSS, 
seja no ~regime próprio, seja nos regimes· municipais. Basta -que 
qualquer um de vocês faça uma simples conta matemática para ver 
que a contribuição que os ~ervidores ou que qualquer __ trabaltíadór 
vertem para um regime de Previdência, ao longo de um número "x" de 
anos, é suficiente, sobra e não acaba nunca se esses ·recursos 
financeiros não forem desviados. Se eles forem . aplicados -numa 
caderneta de poupança e acumulados durante- 3S ános, é impossível 
acabar. Daí o porquê de tantos regimes privados de Previdência terem 
lucros fabulosos no Brasil. Caso contrário, não existiriam os ltaús, os 
Bradescos da vida e tantos outros, que exploram a previdência e 
adquirem um lucro extraordinário com ela. Bem, feita a reforma, a 
primeira medida importante que o Governo Federal adotou no âmbito 
da previdência, depois da reforma constitucionaL foi baixar o tal fator 
previdenciário, a medida provisória que alterou a fórmula de cálculo 
das aposentadorias no âmbito do INSS e que um dia pode servir de 
base para a previdência de vocês se a Lei n° 9.717 continuar vigendo. 
Se não conseguirmos resistir a isso, o futuro de todos vai ser algo 
parecido com o que hoje se estabelece como regime de previdência 
do INSS. O fator previdenciário foi inventado devido ao erro do voto do 
Ministro Kandir durante a reforma. Foi a única votação na reforma que 
o Governo Federal perdeu por um voto e se refere à introdução da 
idade mínima no regime geral de previdência dos atuais trabalhadores 
do setor privado. Como o Governo perdeu e não conseguiu introduzir 
a idade mínima, inventou o fator previdenciário, que nada mais é do 
que trazer para o cálculo do valor do benefício a perspectiva de vida, a 
idade em que a pessoa se aposenta, o "tempo de contribuição. A 
simples introdução desse critério fez com que o valor do benefício, 
comparando com o cálculo anterior, que era feito com base nos 
últimos três anos de contribuição dos trabalhadores, se reduzisse em 
torno de 40%. Assim, o mesmo trabalhador que no dia anterior 
poderia se aposentar com 90%, 95% do seu último salário, hoje terá 
de esperar até 65 anos de idade - e o cálculo matemático leva à idade 
mm1ma - para obter o benefício que obtinha antes, de 
aproximadamente 95%. Portanto, no setor privado a redução dqs 
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valores dos benefícios, operada no ano passado através de uma 
lei, foi drástica e não estava prevista na Emenda à Constituição n° 20. 
O Governo, a despeito da emenda, introduziu esse critério. O 
Supremo Tribunal Federal sucumbiu politicamente ao argumento do 
Governo e manteve intacto o fator previdenciário, por mais 
inconstitucional que pareça ser. 

Com relação ao regime próprio de previdência, antes do 
debate conversamos com algumas pe~;soas e parece-me que em 
função dos debates de ontem no Congresso Nacional, a respeito do 
Projeto de Lei Complementar n° 9, criou-se aqui uma expectativa 
muito grande, como se ele fosse o aspecto político mais importante 
para os institutos de previdência dos regimes próprios. Sem dúvida, 
ele é importante; temos de fazer uma mobilização e tentar impedir a 
votação d·::>Sõie projeto no Congresso Nacional. Porém, mais 
importante que ele é a Lei n° 9.717, de 1998, porque estabelece todas 
as regras de restrição ao funcionamento dos regimes próprios e 
sustenta a criação da previdência complementar no setor público. Se 
os Estados não fossem obrigados a estabelecer a regulamentação de 
seus institutos a partir dos pressupostos da Lei n° 9.717, a previdência 
complementar no setor público poderia até ser inócua. Se os 
Governos dos Estados tiverem o compromisso político de contratar 
servidores pelo regime jurídico único, e não pela CLT - e eles podem 
fazer isso, porque a Constituição permite, ela não obriga a contratação 
pelo regime celetista - não teremos a previdência complementar, não 
teremos o Projeto de Lei Complementar n° 9. 

Acho que muitas vezes estamos embarcando numa 
discussão que tem uma preliminar que precisa ser resolvida. 
Precisamos tomar o cuidado de não ficar somente debatendo esse 
projeto, porque tem outra coisa que precisamos resolver antes: a 
inconstitucionalidade da Lei n° 9. 717, que me parece gritante. Ela tira 
das Assembléias Legislativas e das Câmaras de Vereadores o poder 
concorrente de regular os regimes de previdência dos Estados e 
municípios. E a Constituição é explícita quanto a esse poder. Quando 
ela estabelece, por exemplo, que o Governo de Minas Gerais não 
pode gastar mais que 12% da receita corrente líquida com o 
financiamento do regime .de previdência dos servidores, está se 
intrometendo na administração do Governo de Minas Gerais 
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indevidamente, inconstitucionalmente. E ao estabelecer...,. esses·.· 
limites, cria as condições para. desenvolver o regime de previdência 
complementar. A medida que o· Governo do Estado. não puder gastar 
mais do que 12% da receita corrente líquida com o financiamento do 
regime, certamente já não vai poder atingir a relação de 2 por· 1, 
contributiva. À medida que os servidores forem se aposentando e 
esse regime de previdência ~dos .servidores tiver cada vez mais 
aposentados e menos servidqres na ativa, contribuindo - se o Governo 
não tiver a posição política de contratar. os novos servidores pelo 
regime jurídico único, eles irão para a CLT e serão vinculados ao 
INSS -, esse regime de previdência irá se tornar cada vez mais 
inviável financeiramente. 

Cada vez mais servidores optarão compulsoriamente, já 
que, no regime deles, as alíquotas terão que subir. Para sustentar 
financeiramente o regime que ficou, mais cedo ou mais tarde esses 
servidores começarão a migrar para outro regime, aquele do INSS, 
com teto até R$1.250,00 ou pouco mais do que isso e com 
previdência complementar regulada pelo Projeto de Lei Complementar 
n° 9. É preciso que os movimentos sindicais, as organizações que 
militam nessa área dos institutos de previdência e os parlamentares, 
enfim, a sociedade, de maneira geral, se debrucem um pouco mais 
sobre a Lei n° 9.717. É inaceitável que tenhamos determinada 
iniciativa legal em Minas Gerais com certo êxito, mas não tenhamos a 
mesma iniciativa em São Paulo, na Bahia, no Distrito Federal. 
Estamos completamente soltos nisso. Não temos articulação nacional 
para contestar, na justiça, de forma mais igualitária, portanto, com 
maior peso, uma lei que é flagrantemente inconstitucional. Parece-me 
que é preciso que voltemos sempre a esse aspecto da Lei n° 9.717, 
ou seja, o compromisso dos governantes, ao contratarem pelo regime 
jurídico único, significa não só fazer com que esses servidores não 
tenham que ter um regime complementar de Previdência, como 
também fazer com que esses servidores novos, de idade menos 
avançada, venham oxigenar o regime de Previdência dos servidores 
públicos. Serão mais servidores ativos que entram do lado de cá, para 
fazer com que o equilíbrio do sistema se mantenha. Se esses 
servidores novos são jogados para o INSS, esse equilíbrio do regime 
que ficou vai, cada vez mais, pender para o lado do prejuízo, te~do 
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que aumentar as alíquotas, porque, cada vez menos, _o _Governo . 
poderá verter recursos para eles, ~orque. chegou ao llmrte. l~so var 
ocorrer não porque o Gov:rno na~ querra, mas porque var estar 
impedido por lei federal. Entao, precrsamos atacar esse problema de 
imediato. 

Outro aspecto que me penitencio por não conhecer é a 
estrutura do IPSEMG. No Governo Federal, temos debatido 
diretamente dois problemas impo~t;~ ' . p.1ra os servidores. Primei~o, 
os regimes próprios de ~rev1~enc:<t d?s Governos . Estaduais, 
municipais e federal,. que nao vem r~spertando os s~rvrdores que 
atuam em condições rnsalubres, ~specrars. No setor pnvado, contam 
com acréscimo de tempo de servrço a cada ano trabalhado, de modo 
que possam se aposentar um p_ouco mais cedo. Vou dar o exemplo do 
radiologista, que, no setor pnvad_o, se ap;>s~nta com ~5 anos de 
serviço A cada ano trabalhado ha um acrescrmo de 40 Yo, portanto, 
chega-~e aos 35 anos mais cedo. No setor público, isso vem sendo 
negado desde 1989 e 1990, ~e.s~e a institui~~o dos regimes jurídicos 
únicos dos Estados, dos munrcrpros e da Unrao, com o_ argume_nto de 
que esses regimes não regulamentaram a aposentadorra especral dos 
servidores públicos. Trata-s_e de _u~ absurdo grave, porqu~ ~stamos 
obrigando pessoas que esta o suJertas a agentes nocrv?s. senos a ~e r 
de trabalhar acima do que a OMS estabe~~ce como llmrte, ?~ seJa, 
estamos obrigando essas pessoas a adqurm um problema frsrco de 
qualquer ordem, que re?uza mesmo a sua perspectiva de vid~. Entã_o, 
a aposentadoria especral parece-me um aspecto que, na drscussao 
geral de regulamentação de qualquer instituto de Previdência, precisa 
estar presente, porque t~m ~~mbém reflexos atu~riais, tem um reflexo 
financeiro importante. Srgnrfrca que pessoas vao se aposentar um 
pouco antes, portanto, vão ~uferir um be~efíci~ por mai~ tempo. 
Então é preciso um certo curdado com o frnancramento drsso. Em 
segun,do lugar, a contagem do chamado tempo ~ict_íc_io. A Em~nda n° 
20 estabeleceu que n~~ podemos contar tempo frctrcro. A partrr ~essa 
redação da constiturç~o, ? G~verno ~ederal e os Estad~ars, de 
maneira geral _ não ser a srt~açao de A Mr_nas -, passaram a drz~r que 
os tempos decorrentes ~e 1icenç~-premro em dobro dos ser:'rdores 
públicos também já nao .poderr~m ser_ _cont~do~ p~ra fr~s ~e 
aposentadoria, porque a Emenda n 20 pro1b1a. Nao e assrm. Nao sao 
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proibidas as contagens de tempo de serviço anteriores à Emenda 
n° 20, que geraram direito adquirido. Não se trata de mudar -aqui 
situações e critérios-de aposentadoria. Trata-se de dizer que tempo.de 
serviço conta-se a cada dia, que depois se somam em meses, em 
anos, e que, no final de determinado período, gera a aposentadoria do 
trabalhador. Portanto, é importante que também cuidemàs, na 
discussão geral do regime de Previdência, desse aspecto do tempo 
fictício, porque é uma injustiça que vem prejudicar os servidores, ou 
seja, quando se tenta cercear Q;direito açlquirido. . . . ~ 

Em relação à personalidade jurídica -dessas entidades, 
soube que, pela manhã, discutiram esse assunto. Faço um alerta. No 
Paraná, foi criado o Paraná Previdência. Abandonou-se o antigo 
instituto de Previdência que existia, semelhante ao de Minas, 
principalmente voltado para a área de saúde e pensão, como ocorre 
praticamente em todos os institutos estaduais, e criou-se o Paraná 
Previdência, e o Estado o entregou à iniciativa privadà. Criou-se uma 
organização não governamental, pondo-se em prática uma das idéias 
do Ministro Bresser Pereira na reforma administrativa. Essa 
organização não governamental agora gere a previdência social dos 
servidores. Foi o primeiro exemplo de privatização explícita da 
previdência social no País. E o_pior é que o Governo do Estado, logo 
na criação do Paraná Previdência, fez um aporte inicial parecido com 
o da Bahia, de R$1.000.000.000,00. O da Bahia foi de 
R$600.000.00,00. O Governo entregou essa quantia a essa 
instituição. E o mais grave ainda, mesmo sendo uma instituição 
privada, uma fundação privada, sem estar regida pelos princípios da 
moralidade, da legalidade, da publicidade, da licitação, da contratação 
por serviço público, da prestação de contas frente ao Tribunal de 
Contas, quem nomeia a direção dessa entidade é o Governador do 
Estado. É algo absolutamente contraditório e faz pensar o seguinte: 
na véspera de uma eleição, precisando de recursos financeiros, onde 
o Governador vai buscá-los, já que, na verdade, ele, privadamente, é 
quem define quem serão os gestores desses institutos de previdência, 
ou desse instituto de previdência. Então, é preciso que, no debate da 
transformação, da criação, enfim, de tudo que rola em Minas Gerais e 
que faz com que essa platéia seja tão grande, se leve em 
consideração isso. Tomem muito cuidado com a definição! É, 
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fundamental que estabeleçamos que a gerência, que a 
administração da seguridade social dos servidores seja feita por 
entidade pública e estatal, mantida pelos servidores, pelo Estado, 
autônoma, com capacidade de gestão e autônoma diante do Estado 
enfim, por entidade estatal que se submeta a todos os princípios qu~ 
devem reger a administração pública. E há mais: parece-me que é 
fundamental e a Lei n° 9.717 deixou um pouco ao largo o seguinte: se 
essas entidades também vierem a gerir os fundos de previdência 
complementar, se de fato os servidores tiverem que ter um fundo de 
previdência complementar, se interessarem em ser as gestoras, em 
administrar esse fundo, que parece bca iniciativa, deveriam ter em 
mente o seguinte: a gerência de toda seguridade, mesmo a 
complementar, deveria estar dentro da mesma instituição. É preciso 
que se atribua aos dirigentes dessas entidades a responsabilidade 
pessoal com seu patrimônio, as mesmas responsabilidades previstas 
na Lei no 6.435, que é a lei que rege a Previdência privada no Brasil, 
para que tenhamos garantia maior de que esse patrimônio não vai ser 
manipulado ao bel-prazer de quem eventualmente estiver detendo, 
naquele momento, o poder, seja através de eleição feita pelos 
próprios servidores - de qualquer modo corremos esse risco -, seja 
através de indicação do Governador do Estado. É fundamental que, 
nesse caso da previdência social, as pessoas respondam 
pessoalmente, porque isso faz com que todos cuidem mais do 
patrimônio alheio, que também é delas, como contribuintes. Então, é 
importante que cuidemos de impor essas alterações legais que a Lei 
n° 9.717 não impõe. 
. . _ Por fim, em relação à questão da saúde, fui dirigente 

s1nd1cal por pelo menos 25 anos da minha vida. Dirigi uma das 
instituições de saúde dos servidores federais, a GEAP ou Assistência 
Patronal, como diretor nacional, eleito em 1988. Sempre tivemos entre 
nós, no movimento dos servidores federais do ex-INAMPS no ex-
INAMPS com maior gravidade, porque era o pessoal da' própria 
saúde, um problema sério para resolver, ou seja, como defenderíamos 
o SUS, politicamente, teoricamente, e conceberíamos um regime 
complementar de saúde. Isso é uma história que tem sido debatida 
entre os servidores federais. há 20 anos, incorporando também o 
debate da opcionalidade, que também estão fazendo aqui. Diria que 
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existe 'Um objetivo a atingir, que deverá ser ref9rçado a cada dia,_ 
ou seja, chegar a uma saúde pública de qualidade, que permita., à 
população brasileira ter· um atendimento" digno em mat~ria de ~aúde. 
É um objetivo que vamos atingindo, à medida ql!e a soc1eda~e 
brasileira for entendendo a importância de ir alterando as estruturas 
do Estado, de ir elegendo pessoas mais comprometidas com essa 
mudança. Portanto, não é algo que vamos conseguir constru~r na 
semana que vem. Vai levar algum tempo. Repito isso como princípio, 
porque temo que nos agarremos aos nossos regimes privados de 
saúde e esqueçamos de que," lá fora, há milhões ~e brasileiros que 
não têm atendimento mínimp·· em saúde pública. E importante que 
reforcemos isso. 
. Em relação à questão da opcionalidade, do meu ponto de 

vista, devemos caminhar para isso. Não concebo o regime obrigatório 
de saúde complementar, mas, tendo em mente esse pont9 .de vista 
anterior, de caminhar para atingir um objetivo final, reconhecendo que 
não chegamos a ele ainda, é preciso também analisar a situação 
presente. No caso da patronal, por exemplo, chama-se patronal, mas 
não é entidade patronal, é um sistema de saúde dos servidores do 
INSS e do INAMPS, também enfrentamos isso. Há quatro anos, havia 
um debate forte, cobrando a_ opcionalidade, exatamente no momento 
em que a assistência patronal passava pelo pior momento de 
atendimento aos segurados, pela pior crise financeira, enfrentava os 
piores problemas de redução do atendimento, justificando, dessa 
forma, até a vontade das pessoas de saírem desse regime e tentarem 
fora, na iniciativa privada, buscar uma saúde complementar. A decisão 
política foi resistir, porque a opcionalidade, naquele momento, seria o 
fim da entidade. Paulatinamente, então, a entidade foi conseguindo 
fôlego e foi se recuperando. Hoje, é uma entidade que tem certa 
estrutura e dá um atendimento razoável aos servidores, a custos 
muito menores do que as UNIMEDs, as Golden Cross da vida, as 
instituições privadas de maneira geral. Hoje, é optativa. Não há saída 
expressiva de servidores do regime de saúde complementar. Portanto, 
conseguimos chegar lá. Os servidores dessa área conseguira~ 
chegar lá através de um processo também. Penso que talvez o ma1s 
correto seja pensar dessa forma, ou seja, chegar-se a um processo 
que atinja essa opcionalidade. Se ela fosse buscada na justiça, corr 
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certeza se garantiria, porque a Constituição é clara no sentido de 
proibir que se obrigue pessoas a se manter associadas a instituições 
de caráter privado. Penso que, neste momento, deveria ainda haver 
um trabalho político para manter integrados os servidores e tentar 
recuperar, como foi projetado aqui, mais e mais a entidade, de modo 
que possa mostrar aos servidores que, fora do regime público, será 
praticamente impossível manter um regime de saúde complementar 
que tenha um atendimento mínimo razoável. Sei que temos, no 
Estado, exemplos de funcionamento dessa natureza através da 
Assembléia Legislativa e do Poder Judiciário, mas são exemplos 
compartimentalizados, que, no Poder Executivo, seriam inviáveis, 
dada a relação de salários desse Poder. Se os servidores saíssem do 
IPSEMG, da saúde complementar, e fcssem buscar fora, no mercado, 
um regime de saúde complementar, · contratar um desses regimes 
oferecidos no mercado, com certeza· as faixas contributivas seriam 
maiores e o nível de cobertura seria substancialmente menor em 
relação a todos os tipos de benefícios concedidos pelos institutos de 
Previ?ência. lss~ é regra. Não conheço exatamente a situação daqui, 
mas e regra praticamente em todos os institutos de Previdência. 

Para finalizar, na semana passada participei de uma 
reunião do Conselho Nacional de Previdência, na quarta-feira, quando 
foi aprovada uma moção a respeito disso. Um articulista da "Veja" 
publicou um artigo intitulado "O Direito de Cuidar de Si". Em suma, diz: 
"Muito melhor do que ter previdência pública é que cada um cuide de 
si. Cada um faça sua poupança por si, estabeleça um determinado 
valor mensal. Isso, no final de 35 anos, vai gerar uma renda mais 
volumosa para esse trabalhador do que se tivesse um regime de 
previdência solidário". Isso não só quebra qualquer idéia de 
solidariedade implícita em qualquer regime de Previdência, como 
também é absolutamente impossível de ser realizada, principalmente 
num país como o nosso. Imaginem um trabalhador que ganhe 
R$150,00 por mês ter cultura e condição financeira de pensar em 
depositar, todo mês, numa poupança, R$15,00, dos R$150,00, e 
deixar de dar comida ao filho, porque esses R$15,00 podem significar 
leite, pão, carne, arroz, feijão. Não digo carne de primeira, mas carne 
moída, de segunda. Essa situação, ao final de 40, 50 anos, fará com 
que o trabalhador, que estiver beirando os 60, 65 anos de idade, não 
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tenha poupança, necessitando·bater às portas do Estado em busca, ~. 

de algum tipo de assistência que lhe garanta a sobrevivência~ Trata-se 
do pior artigo que .. já vi em minha vida: o patrocínio da:privatização da 
Previdência. É importante que, nesse evento, aprovem uma moção, 
dirigida à revista "Veja", mais especialmente ao articulista, para que se 
manifestem contrários às idéias colocadas. Hoje, os próprios partidos 
políticos ditos à direita, que defendiam a privatização da previdência, 
não mais o fazem, pois entendem a necessidade de um regime 
público, no caso, minimamente básico e, a partir disso, determinada 
previdência complementar. Não se sabe por que esse cidadão, 
articulista importante da "Veja", entendeu por bem publicar um artigo 
desse teor. Ol:?rigado. ti 

Palavras do Sr. LuJ:zrEduardo Miranda Gonzaga 
Boa tarde. Agradeço, em nome do Departamento de 

Saúde Ocupacional e Perícia do Tribunal, o convite feito pela 
organização do evento. O tema aqui proposto refere~se à saúde e 
assistência social do servidor público. Embora tenha alguma 
experiência extrajudiciária, nos últimos 1 O anos tenho-me dedicado, 
com mais intensidade, à saúde no Judiciário. Mas, até que se prove o 
contrário, o servidor do Judiciário e o magistrado são iguais às demais 
pessoas; não fazemos difer~nça na abordagem, sempre de forma 
humanística, profissional e técnica. O que temos, relativamente à 
prestação de serviços de saúde ao servidor do Judiciário, não é a 
invenção da roda, são ações que buscamos como base, respeitando 
as orientações da Organização Mundial de Saúde e da Organização 
Internacional do Trabalho. Captamos, também, muitas orientações de 
instituições nacionais e estrangeiras. que deram certo, procurando 
adaptá-las à nossa realidade. No meu ponto de vista, genérico em 
termos de saúde ocupacional, um serviço público de saúde deve ter 
três vertentes. Historicamente, os serviços públicos, que dão atenção 
à saúde do servidor, sempre constituíram um serviço médico para 
deferir ou indeferir licenças, afastamentos do trabalho ou 
aposentadorias e promover o atendimento imediato em caso de 
alguma crise ou mal-estar durante o trabalho. Hoje, entendemos de 
forma diferente. Pensamos que setor de saúde do serviço público 
deve ter uma área de saúde ocupacional, de perícia, com uma 
estrutura que promova a assistência, além da saúde ocupacional e da 
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penc1a. O Tribunal de Justiça e os fóruns estão optando pela 
seguinte modalidade: fazer a saúde ocupacional e as perícias com o 
serviço próprio do Tribunal de Justiça e do Fórum. Já temos, em Belo 
Horizonte, uma unidade funcionando no Tribunal de Justiça, na Rua 
Goiás, uma funcionando no Fórum Lafayete, e cinco unidades 
regionais em Montes Claros, Governador Valadares, Uberlândia~ 
Poços de Caldas e Juiz de Fora, faltando dez unidades a serem 
instaladas no interior. Esses pólos regionais atendem às comarcas 
periféricas. 

Sob o aspecto conceitual, escolhemos o modelo 
assistencial ao servidor público que contemple três vertentes: a 
clínica, do conhecimento livresco, teórico, científico, objetivo e 
fundamentado, mas acompanhada de uma vertente psicológica, pois 
não se admite que a pessoa seja uma célula, um osso, uma 
mitocôndria, um fígado, um baço ou um cérebro, mas, sim, um ser 
integral, composto de vários sistemas, e não setorizado em sistemas 
desumanos e insensíveis. É importanie a abordagem do aspecto 
psicológico e emocional da pessoa, assim como a de sua situação 
social. Coitado do profissional da saúde, quer seja ele médico, 
psicólogo, dentista, assistente social, fisioterapeuta, patologista 
clínico, que veja a pessoa apenas como portadora de alteração em 
um sistema. Por outro lado, embora eu seja médico e respeite a 
categoria, sendo corporativo sob o aspecto de respeitar meus colegas, 
creio que devemos ter amplitude para compreender que as questões 
inerentes à saúde de uma pessoa ou de um grupo são mais 
complexas. Embora o conhecimento médico seja importantíssimo, o 
conhecimento das ciências da saúde, como um todo, agregando 
ahvidades e ações mais objetivas e complementares, é importante. 
Portanto, precisamos ver a questão da abordagem da saúde como 
uma questão transdisciplinar. E que o médico tenha a grandeza e a 
capacidade de incorporar, dentro da sua ação, o conhecimento dos 
demais colegas da área da saúde, que são extremamente 
importantes. 

No tocante à saúde ocupacional, trabalha-se com exames 
admissionais, averiguando-se o perfil "profissiográfico", a capacidade 
da pessoa de se adaptar à natureza do trabalho. Jamais poderíamos, 
por exemplo, no Judiciário, aceitar pessoa extremamente deprimida, 
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com alto sofrimento emocional, para ser escnva· ou escrevente 
judiciário, que vai receber carga negativa de informações e ;._de 
conflitos. durante o- seu trabalho. Essa pessoa estaria inadaptada para 
a atividade. Não poderíamos; também, aceitar pesso·a· com quadro. de 
doença osteomuscular para. ser digitadora de audiências. ,Então, é 
precisq que haja avaliação, uma filtragem, para que o serviço público 
receba pessoa capaz de produzir serviço de qualidade. É preciso 
avaliar essa pessoa durante o período de trabalho, eventualmente, de 
acordo com o grau de risco da função que exerce - isso seria feito por 
meio de exame periódico; assessorar o programa de risco ambientàl, 
avaliando todo os setores - e nisso estimulamos os profissionais da 
saúde· a saírem da cadeira e conhecerem, de fato, o chão da sua 
atividade, os locais diversificados onde exercem a sua atividade, e até 
mesmo atuar no exame demissional do servidor ou do magistrado, 
quando este desiste de continuar trabalhando na instituição ... E 
produzir, também, nesse programa de saúde ocupacional, ações 
prevent!vas e revitalizadC?raS!1 inerentes à questão do estresse, dos 
riscos e mesmo das relações interpessoais, que, embora não pareça, 
fazem adoecer muito mais do que as questões ergonômicas, de 
iluminamento, de ruído, e outras mais. 

Sob o aspecto pericial, temos procurado capacitar os 
peritos do Tribunal de Justiça para que, já que atendem com 
qualidade, procurem, cada vez mais, ver a pessoa que está sendo 
periciada como um ser humano que está em sofrimento. Essa 
preocupação de qualificar a perícia é muita, e não é exclusiva nossa. 
Está ocorrendo. Nestas duas últimas semanas, estamos, à noite, com 
todas as unidades periciais públicas do Estado, realizando um curso 
de aprimoramento dos peritos do EstadG, na Escola de Saúde, 
promovendo o Tribunal, junto com a Secretaria de Administração, e 
com recursos do FAT, o treinamento desses servidores. 

Quanto à assistência, uma vez que somos contribuintes 
compulsórios do IPSEMG, optamos por prestigiar o IPSEMG .em vez 
de procurar destruí-lo e diminuí-lo, procurando a instituição do 
Tribunal de Justiça, dos servidores e dos técnicos do Tribunal de 
Justiça, trabalhar conjuntamente com o IPSEMG, para que o usuário 
possa ser atendido de forma objetiva e com qualidade. Isso, 
felizmente, tem ocorrido, para nossa agradável surpresa. . · .. 

~----------------------------~~ 
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Queremos chamar a atenção para os planos de saúde, 

que visam objetivamente ao lucro e, num segundo momento, ao 
atendimento do paciente. Cabe-nos, como seus proprietários, 
redimensionar a atuação do IPSEMG e qualificá-lo cada vez mais. O 
IPSEMG é do contribuinte. Não tem um proprietário exclusivo, 
locupletando-se da instituição. Qualquer usuário pode contestar e tem 
voz nessa contestação. 

Com relação ao IPSEMG-Família, gostaria de lembrar que 
o diferencial da atenção à saúde é a maneira de atender, o vínculo 
que o profissional cria com o atendido e a disponibilidade, o interesse 
e o conhecimento de causa do profissional. Embora seja importante o 
atendimento dos planos de saúde, o profissional do IPSEMG-Família 
atua no domicílio e no trabalho do servidor, muito diferentemente do 
que atua em convênios, nos consultórios, que jamais conheceu, 
conhece e conhecerá a instituição. É muito importante esse 
conhecimento de causa. 

Queria lembrar ainda que, na penúltima eleição inglesa, 
John Major era candidato à reeleiçáa e propôs a privatização do 
National Health, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, 
motivo pelo qual quase perdeu a eleição. E o próprio usuário bancou a 
manutenção do sistema público inglês. Portanto, compete a nós, 
usuários e beneficiários do IPSEMG, batalhar para que nossa 
instituição seja mantida. 

O Dr. Luiz Fernando fez uma referência à possibilidade de 
os serviços públicos de saúde terem qualidade, e, em sua coluna, há 
cerca de três meses, Hélio Gaspari fez uma exaltação, muito 
merecida, ao Dr. Silvano Raia, pioneiro dos transplantes de fígado no 
Brasil, que realizou, em São Paulo, em seu período de atividade, 
aproximadamente 500 cirurgias de transplante de fígado, 95% com 
recurso exclusivo do SUS. No dia de sua despedida da atividade 
pública, estavam presentes 300 transplantados, satisfeitos, felizes, 
saudáveis, após sua operação, em uma cirurgia cara, de tecnologia de 
ponta, com recursos do SUS. Portanto, é possível que se faça serviço 
de qualidade dentro do setor público, especialmente do IPSEMG, que 
tem um poder de fogo maior que o SUS. 

Já trabalhei em Cordisburgo, no interior de Minas, terra de 
Guimarães Rosa. Lá existe um médico muito dedicado, o Dr. 
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Sebastião. Quando lhe ·perguntam qual a sua especialidade,; 
embora seja clínico, ele responde que sua especialidade é tratar de 
gente. Espero que. o IPSEMG .continue se qualificando •para tratar de 
gente e que todas ·as instituições com serviços de: saúde vinculados 
ao Governo de Minas tenham essa mesma boa relação e bom.trânsito 
que o Tribunal de Justiça está tendo com o IPSEMG. Muito obrigado. 
· Palavras do Sr. Renato de Almeida Barros 

Boa-tarde, companheiros e companheiras. A importância 
desse tema é distinguir a questão da saúde e a, necessidade de uma 
cobrança efetiva dos servidores públicos do Executivo, do Legislativo 
e do Judiciário nesse sentido. A assistência de saúde ao servidor tem 
de ser única. O Prata falou sobre o sistema solidário constituído. em 
nível de Estado, financiando os salários menores a saúde, com a 
contribuição dos salários maiores. 

É necessária a participação efetiva de todo o corpo de 
servidores no financiamento de sua saúde, e é importante que, neste 
momento de definição, possamos estar constituindo formas opcionais 
de financiamento. Uma das grgndes reivindicações das servidoras é a 
inclusão de seus maridos na, folha de dependentes, e outra proposta 
que trazemos é a inclusão dos pais. O IPSEMG deve, também, 
levantar novos recursos para ser um sistema de saúde mais viável na 
prestação de serviços a seus usuários. 

Outro ponto levantado refere-se à informatização do 
IPSEMG, e ele vai ao encontro do anseio dos servidores, que 
reivindicam o término das filas do Hospital da Previdência. O IPSEMG 
deve agilizar sua informatização no sentido de permitir que a 
marcação de consultas possa ser feita até por telefone, facilitando a 
vida de seus usuários. Além disso, é necessária a constituição do 
fundo de saúde. A distinção desse recursos é importante para que sua 
aplicação seja feita apenas na. área de saúde. 

O Prata falou sobre o regime de repartição simples e 
defendeu o regime misto. É importante construir uma proposta dos 
servidores do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, de forma que 
possamos fazer a defesa do IPSEMG e construir um sistema çle 
saúde de qualidade em nosso Estado, para prestar um serviço 
também de qualidade ao usuário. 

E a participação efetiva, nesse processo de discussão,collíl 
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os companheiros dos demais Poderes, é importantíssima para nós, 
porque, sem ela, podemos colocar em risco todo o financiamento e 
todo o funcionamento do sistema de saúde proposto pelo IPSEMG. 

Também é importante informar que essa contribuição de 
saúde é um tributo, e por isso achamos que tem que haver essa conta 
própria, de modo a facilitar que tenhamos esses recursos previamente 
definidos. 

Quanto à proposta falada pelo Dr. Oswaldo com relação à 
atenção à saúde que está sendo desenvolvida no interior, Saúde-
Família, acho que é importante, primeiro porque a finalidade, o 
objetivo de tentar resgatar o interior, onde havia maior demanda de 
cobrança, está sendo cumprido. E hoje existe uma cobrança 
substancial. Se a implantação, hoje, for feita na Capital, é necessário 
que possamos repensar essa assistência que está sendo prestada: 
fazemos a sua extensão a todos os órgãos públicos, a todas as 
unidades, ou teremos somente uma forma de assistência, de modo 
que não teremos privilégios de alguns segmentos em função de 
outros, que ficam sem a assistência à saúde. Essa é uma das grandes 
cobranças dos servidores públicos, que precisamos repensar e 
construir. 

Foi um pouco nesse sentido que fizemos a proposta, pela 
manhã, de organizar um fórum para discutir a assistência à saúde que 
queremos, de forma que venhamos a fazer essa construção de forma 
mais abrangente, construindo, pela visão dos trabalhadores, o que 
queremos com a saúde do nosso Estado. É isso. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Alexandre Assunção Lima 
Inicialmente, quero agradecer a oportunidade de estar 

participando deste fórum, muito importante e significativo para aqueles 
que pensam não só a nossa vida de hoje, mas também o futuro, o 
rumo que, certamente, terá o sentido que apontamos. 

Não vou me estender muito na discussão, mesmo porque 
o Luiz Fernando introduziu várias questões que eu gostaria de 
trabalhar neste momento, em particular, aquelas ligadas à saúde, 
tema específico que iremos debater neste período da tarde. A nossa 
proposta básica é que o IPSEMG seja o nosso plano de saúde, seja o 
plano de saúde dos servidores, e, nesse sentido, obrigatório, mas 
dentro da concepção de um processo em que temos que entender o 
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importante: considerando a proposta discutida amplamente pelo 
funcionalismo, pelos servidores do Executivo e pelo funcionalismo em 
geral, que simplesmente joga a aposentadoria para o Tesouro, e 
tendo em vista a Lei de Responsabilidade Fiscal e, mais do que isso, 
as sanções advindas da não-aplicação dos 60%, como é que ficam os 
nossos reajustes futuros? Tenho um pouco de apreensão com relação 
a isso. Para mim é muito simples a proposta, mas temos que 
considerar essa questão. 

O segundo elemento são os recursos humanos que 
existem no IPSEMG, da ordem de 6.300 funcionários, sendo 300 
comissionados. O quadro total apresentava um déficit da ordem de 
3.1 00, o qual foi reduzido agora, com concurso público para cerca de 
mil servidores. 

Há um detalhe interessante: hoje, aqueles que procuram o 
Odontológico são atendidos prontamente. A análise de 1999 
destacava que eram 246 dentistas sem falta no quadro do 
Odontológico do IPSEMG-hora. Se foram absorvidos com o concurso 
apenas 12, alguma coisa aconteceu. Não participei do processo de 
discussão. Isso deve ser explicado por uma otimização, um 
funcionamento muito mais eficaz, creio, com participação mais efetiva 
dos servidores do IPSEMG, sob a direção dos servidores de Minas 
Gerais. 

Precisamos destacar também o aspecto de quão eficiente 
deve ser a gestão pública sob o controle do usuário, dos servidores, 
dos beneficiários. Esse é o segundo elemento que gostaríamos de 
destacar. 

Essa discussão de gestão, má gestão, dilapidação do 
patrimônio, que é um misto de política com ideologia, foi adiantada 
pelo Dr. Luiz Eduardo. Citou o sistema público de saúde inglês. 
Acrescentaria que o francês apresenta as mesmas características. O 
problema não está na gestão de um serviço público, ser ineficiente ou 
não. Acrescentaria ainda para o Dr. Luiz Eduardo que a Profa. lola, 
numa avaliação sobre o sistema contributivo brasileiro, chega à 
conclusão de que é viável, que na'(}'>,<, preciso alteração alguma em 
sua concepção geral para que tenlià"\..._::ibilidade. O problema central 
não está na discussão sobre se deve ser grande ou pequeno, mas 
sobre quem controla. Certamente os usuários, nós, queremos 
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participar dessa discussão. Aliás, sobre a gestão dqs trabalhadores . 
do IPSEMG,. sobre o controle dos servidores do Estado são muito 
significantes e impressionantes os dados, indicadores e. projetos que 
nos foram passados. Temos de refletir, reproduzir e discutir com 
aqueles que, de alguma forma, apresentam resistência a um projeto 
de concepção de saúde pública solidária .. 

A universalização do atendimento na perspectiva apontada 
pelo Luiz Eduardo é algo com que temos de nos orientar. Neste 
momento, partindo da nossa realidade concreta, parece-me 
extremamente necessário que consigamos reverter e apontar um nível 
de credibilidade necessária e suficiente, para ganharmos aqueles que 
ainda têm alguma dúvida acerca da importância e existência do 
IPSEMG como nosso plano de saúde. No Tribunal de Contas, 
trabalhamos com UNIMED, com Bamerindus, Good Life, com um 
projeto de saúde bucal e com um convênio do.IPSEMG lá dentro, para 
urgências odontológicas. Temos um sistema, mesmo que não seja 
claramente estabelecido. Mas não temos uma discussão claramente 
estabelecida sobre qual modelo nos interessa. 

Numa recente pesquisa, passada a partir de uma 
demanda da Superintendência de lnteriorização do IPSEMG - ainda 
não tabulada por nós, porqu.e foi passada diretamente para a 
Superintendência -, pudemos verificar que 5% dos servidores do 
Tribunal são usuários do IPSEMG. Isso reflete o grau da falta de 
compreensão, de perspectiva solidária, de entendimento sobre qual a 
nossa necessidade, no sentido de criarmos uma saúde que seja 
ampla e universal e, ao mesmo tempo, que aponte elementos de 
atendimento personalizado. Parece-me ser esse um elemento sobre o 
qual precisamos trabalhar com muito vigor. , 

Quanto ao atendimento personalizado, o que prejudica é 
termos de ir às seis horas da manhã para a fila marcar consulta; é 
irmos ao ambiente hospitalar para fazer um determinado tipo de 
consulta, quando, ao meu ver, hospital lembra doença, e queremos 
saúde. Então, para o público externo, é um ambiente não muito afeto 
a cada um de nós. Parec~:r:r:e que os projetos apresentados pel9 
expositor apontam, um~pouéo11para isso: a saúde família é um pouco 
personalização. Precisamo?ter claro que as pessoas querem ser 
únicas,. ser atendidas, ter seus desejos realizados; suas ansiedades 
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supridas. É necessário, portanto, que combinemos, de certa forma, 
a universalização do atendimento com um determinado nível de 
personalização do tratamento. 

Basicamente, é essa a discussão. Dentro de um processo 
é necessário que apontemos um IPSEMG obrigatório, para que 
consigamos, num determinado prazo, obter credibilidade, chamar as 
pessoas para estar conosco. A gestão desta atual direção, em 
particular deste Governo, é eficiente. A partir do lado do planejamento 
do pai e, agora, do problema de gestão de obtenção de resultados, o 
caminho parece ser esse. 

Fundamentalmente, precisamos aprovar esse projeto de 
lei do Conselho Deliberativo do IPSEMG, porque não adiantará 
nenhuma gestão eficiente se esse instrumento, se esse instituto, se 
esse patrimônio de 1,6 bilhões, que é nosso, não estiver sob o nosso 
efetivo controle. Eram essas as minhas considerações iniciais. 
Obrigado. 

Palavras da Sra. Maria das Dores Abreu Amorim 
Cumprimento o Deputado Edson Rezende, o Deputado 

Cristiano Canêdo, os colegas servidores participantes da Mesa e os 
do Plenário. Sou egressa do Poder Executivo, porque fui professora 
durante dez anos, conhecendo, assim, a luta dos profissionais do 
magistério. Saí do magistério e vim para o Poder Legislativo, porque o 
salário não condizia com o que achava que era digno para um 
profissional. Sinto-me à vontade para falar sobre o IPSEMG, porque já 
o usei muito num outro momento, em que atendia às necessidades do 
servidor. Hoje, vejo, por meio dos indicadores apontados pelo Dr. 
Oswaldo, que está retomando a sua qualidade. Ao retomar a 
qualidade, a discussão nem passa pelo fator de ser facultativa ou 
obrigatória a contribuição ao Instituto. Obrigatória já é. Então, não 
temos de pensar no caráter da contribuição, mas na qualidade. 

Apesar de ela não estar presente, lerei um trecho da fala 
da Ora. Sônia Maria Fleury Teixeira, que, no Fórum de 1997, 
questionava por que as pessoas, ao invés de usarem o INSS, 
preferiam um plano de saúde cujo atendimento poderia ser até inferior 
ao oferecido pelo INSS. Diz: "Sabemos que, muitas vezes, a pessoa 
está tendo uma atenção pior em terr;1os de qualidade médica. Por 
quê? Porque o direito de escolha d;:. pessoa está preservado. A 
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pessoa não gosta de enfrentar fila,·gosta de ter_ um médico desua 
confiança. Quando. você homogeiniza e burocratiza acha que a 
pessoa, como indivíduo, não é importante, e talvez -i~so seja uma das 
coisas mais importantes".· , _ ~ 

Estou reproduzindo a fala da Ora. Sônia porque esse é. o 
cerne da questão. Estou repetindo falas de colégas que . me 
antecederam. Ao falar por último, corremos o risco de repetir o que já 
foi dito, mas existe um benefício: talvez a fala fique mais presente, por 
ser a última. Temos de trabalhar na questão .. da'q-ualidade.· Nesse 
aspecto, os detalhes são muito i~portantes. Tive· a grata satisfáção de 
comparecer ao IPSEMG, na semana passada, para renovar a.carteira. 
Com relação à confecção de carteiras, o atendimento é nota 1 O, com 
o servidor muito solícito. Ao chegar ao seu órgão - já que ~staníos 
falando que o IPSEMG é patrimônio do servidor -, ele tem de sentir 
que está sendo bem tratado, bem recebido. As instalações _deve.m~er 
adequadas e confortáveis para o usuário. Uma passagem pelo setor 
de confecção de carteiras mostrará que o aproveitamento de pessoas 
com deficiência auditiva é uma iniciativa que merece parabéns. Os 
detalhes interessam, quando se trata de atendimento personalizado. 
O atendimento é contínuo, ininterrupto. No entanto, se a fila estiver 
longa, as pessoas ficam d~ pé. Por outro lado, os bancos correm o 
risco de cair a qualquer hora. Esses detalhes reforçam o que disse 
anteriormente, ou seja, as pessoas gostam de atendimento 
personalizado. Então, por que não se ter sempre em vista o usuário? 

Durante muito tempo trabalhamos no Poder Legislativo, 
procurando saber qual era o seu cliente. Está na hora de o IPSEMG 
trabalhar para saber quem é o seu cliente. É o servidor público. O 
IPSEMG não pode ter a si mesmo como finalidade última. Se a sua 
finalidade última é o atendimento ao servidor, tem de trabalhar para o 
conforto do usuário, pois esses detalhes fazem a diferença. Conforme 
conversamos com o Dr. Oswaldo, durante a reunião, a comunicação 
com o servidor é importante. Como posso gostar de alguma coisa que 
não conheço? Não conheço o IPSEMG. Conheço o IPSEMG de 15 
anos atrás. Estou voltando ao IPSEMG, a partir daquela reunião. 

Pensei: vamos conferir as coisas. A questão das filas 
permanece. Sabemos que é .• um processo lento, mas não pode ser 
uma meta para longo prazo. Wm 0800 é uma coisa que pode ser feitfi 
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rapidamente. As pessoas não têm tempo de ficar em filas. Estou 
dando os pontos positivos. O IPSEMG está crescendo. Se vai num dia 
em que aquela especialidade já se esgotou, perdeu tempo na fila, e 
quando chega lá tem uma relação de consultas de especialidades que 
já estão esgotadas. Tem que haver uma saída. Quem sabe 
encaminhar para um médico credenciado? Se não for assim, terei que 
voltar para renovar a marcação de consulta. Acho que devemos 
trabalhar com detalhes que vão fazer com que imediatamente essa 
discussão seja superada. Por que discutir se tenho que pagar? Aliás, 
nós, do Legislativo, pagamos três vezes. Somos beneficiados com 
uma cobrança três vezes no contracheque: uma cobrança do IPSEMG 
para a área de saúde, uma cobrança para o plano de assistência 
complementar que temos na saúde, que é descontada mensalmente, 
sendo usado ou não, e uma cobrança de 30% do valor que se usa. Se 
uso um serviço de atendimento médico, tenho que arcar com 30% da 
despesa em valores acertados entre a Assembléia, o hospital e o 
médico credenciado. Se estamos pagando por três, não é possível 
que sejamos tão pouco inteligentes para não optar por um que é muito 
mais barato e que oferece qualidade. A discussão é em torno disso. 

Então, como ponto de atenção, sugeriria a melhoria da 
comunicação com o contribuinte. A palavra que mais expressa não é 
usuário nem beneficiário, é contribuinte. A página do IPSEMG na 
Internet não dá possibilidade de escolha. Não sei a relação dos 
médicos do IPSEMG. Quais são os médicos que atuam no IPSEMG 
nas diversas especialidades? Quero escolher. Não posso chegar a um 
guichê e atrapalhar todo o andamento de uma fila para saber qual é o 
médico conveniado em determinada especialidade. Uma relação de 
médicos é uma medida simples. Se isso fosse encaminhado a cada 
contribuinte já ajudaria muito. Qual é o diferencial dos planos de 
saúde? Existe um livreto de conveniados à disposição, para ligarmos. 
Se aquele médico não pode atender, ligue para outro. Esses são 
diferenciais que têm que ser implementados rapidamente. Isso não é 
tão caro. Li um dispositivo da Lei n° 9.380, que dispõe sobre o 
IPSEMG, que fala que a propaganda tem que ser no sentido de 
informar o usuário. Se existe um dinheiro que pode ser reservado para 
a propaganda, que seja investido nisso. É a questão da comunicação 
com o contribuinte. 
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Coloco aqui, também, ; a melhoria~. na ;,rapidez ·da.'" 

prestação do serviço, e levantarei um ponto .. que . acho. muito 
importante. O fórum está defendendo a questão da seguridade como 
um todo. Na conta-saúde do IPSEMG, que pela. primeira, vez veio 
discriminada no orçamento para 2000, preocupa a ,:questão ·da 
assistência social. Por quê? A Ora. Misabel, ontem, falava ·que a 
assistência social se distingue porque não-tem caráter contributivo. 
Posso estar enganada, pela· leitura que fiz dos dois dispositivos 
relativos à conta-saúde. Salvo engano, o artigo que define o que é 
considerado para ser descontado no valor da conta-saúde inclui 
assistência social. Esse é um questionamento que acho que tem que 
ser feito, porque, na medida em que aloca recursos para algo que tem 
que ser prestado gratuitamente pelo Governo, discutiremos se é isso 
mesmo que queremos. Temos que pensar nisso. A leitura do artigo 
não deixa muito claro, e faria a seguinte. pergunta ao Dr. ,Oswaldo: 
qual o sentido do texto dos arts. 34 e 35 com relação à conta-saúde? 

Temos que continuar a discussão. O projeto de lei que 
trata do conselho deliberativo está na Assembléia. Temos que 
trabalhar para que seja aprovado rapidamente. A lei que está em vigor 
está capenga, porque a parte do trabalhador foi vetada, e a 
Assembléia manteve o veto, até de forma um pouco equivocada. O 
Poder Executivo não está numericamente inferior aos contribuintes. 
Temos seis membros representados pelos contribuintes. Se tem 
contribuinte do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Tribunal de 
Contas,, do Ministério Público, cada um é um empregador, um 
representante de cada empregador. Naquela composição, o Poder 
Executivo tinha dois representantes, estava em maioria, se forem 
levados em consideração os outros Poderes,. ,. 

O tempo todo foi falado aqui: não importa para onde vá o 
dinheiro, vai sair do meu bolso, de qualquer jeito. O proble!lla é quem 
vai gerir o dinheiro. Queremos ter a certeza de que, se hoje, na gestão 
do IPSEMG, há um servidor, que isso continue, apesardos Governos. 
Os Governos passam, o IPSEMG vai permanecer, e o dinheiro vai 
continuar lá, segundo a pretensão. Que a gestão seja do contribuinte. 
Muito obrigada. 

O Sr. Presidente ~ Coloco algo para reflexão de todos: O 
Canadá tem hoje um dos melhores sistemas públicos de saúde d<;> 
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mundo. Colocou como ponto básico de partida e de reflexão o 
cidadão. Como fica a avaliação do cidadão enquanto usuário e sua 
satisfação com relação ao serviço de saúde? Aí, a questão do controle 
social, que é discutido também no SUS, num debate intenso que 
fazemos e que também passa por aqui. A criação de fóruns para 
discussão, em que o usuário possa ter oportunidade, a construção de 
conselhos em nível de Capital e de interior, para que possam discutir, 
e, enfim, a avaliação e reavaliação permanente do usuário, a qual 
possa ser também instrumento importante para que se saiba o que 
está funcionando no serviço e quais são os seus problemas. Somente 
como idéia, para que possamos oferecer alguma coisa de 
complementação. Agora, o momento extremamente importante de_ 
participação, porque é também um momento de síntese de todo o 
fórum. É importante também que as pessoas busquem a síntese 
destes dois dias e que, além de comentários, perguntas ou críticas, 
possam surgir propostas importantes de encaminhamento, porque as 
notas taquigráficas registrarão tudo isso, o que pode ser um material 
importante para discussão posterior. Em alguns fóruns, costumamos 
compor cadernos das discussões que foram feitas e depois enviá-los 
para discussão dos interessados no interior ou na Capital. Ou seja, é 
importante que as pessoas tenham em vista propostas de 
encaminhamento, para reparar ou acrescentar alguma coisa ao 
projeto que está sendo discutido. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente- Neste instante, damos início à fase dos 

debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes 
poderão formular perguntas aos expositores. Para agilizar o debate, 
solicitamos aos expositores que fizerem uso do microfone que se 
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade 
das saudações pessoais. Cada participante disporá de 3 minutos para 
fazer a sua intervenção, e será reservado o tempo de 3 minutos para 
a resposta. No desenrolar dos debates, dependendo do número de 
perguntas, elas serão feitas por grupos de três ou cinco, para que os 
debatedores possam fazer a sua síntese final, facilitando a 
compreensão de todos. 

Debates 
O Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho- Pergunta sobre·OS 
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arts. 34 e 35 da Lei n° 9.380, do ,Estatuto do IPSEMG. O art. 34 diz: 
"O IPSEMG não poderá despender com assist~ncia m~dica, 
hospitalar, odontológica, farmacêutica e complementar, excluíd~ a 
natureza jurídica, importância superior a 40% da contribuição 
prevideQciária prevista na alínea "a" do inciso I do art. 24, acrescida da 
respectiva contribuição da entidade empregadora"... . 

Apesar de não termos contribuição diferente de 
previdência e saúde- é uma conta única-, o gasto com a saúde está 
em relação a esse percentual. Não tenho informações e não sei se 
ultrapassa esse dado. Acredito que o valor de 40% e o que' é gasto 
para ·-a saúde, não estando a Previdência custeando a saúde, 
portanto. 

O art. 35 diz: "A despesa administrativa anual do IPSEMG, 
inclusive com seus servidores, não poderá exceder a 15,09% da 
receita orçada". També_m .pela informação. que tenho, esse dado é 
respeitado, e o índice gasto com a despesa administrativa fica nesse 
níveL, . 

Pergunta de Célio Miranda: "Devido ao grande número de 
funcionários públicos e seus dependentes, estes seriam mais bem 
assistidos se fosse a assistência médica prestada por grupos de 
saúde privada?". 

Na verdade, acho que uma série de fatores podem 
interferir nessa situação. A saúde privada é absolutamente restritiva e 
tem uma cobrança e um tratamento diferenciados para quem dela 
usufrui. A saúde privada, pelos problemas que sabemos de restrição, 
de limites, de teto, realmente não tem a menor comparação com o 
plano que temos para assistência à saúde. Acho que não há a menor 
condição de a compararmos com o IPSEMG, porque, na verdade, a 
nossa assistência médica faz parte de uma seguridade social ampla, 
irrestrita e que não tem teto. 

A Sra. Maria das Dores Abreu Amorim, dirigindo-se a mim 
e ao Alexandre, pergunta: "Considerando que fazem parte de uma 
classe de servidores privilegiados, que recebem altos salários, vêem a 
questão da ética e da solidariedade dentro da proposta de se tomar 
facultativa a contribuição à saúde; eles têm condições de arcar com 
pagamentos a planos de saúde, mas e os assalariados, não têm 
também o direito de escolher serem assistidos?". i 
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Concordo plenamente. Falei que entendo que não se 

tem que discutir se é facultativo ou se é obrigatório - porque 
obrigatório, já é. A partir do momento em que houver qualidade, não 
tenham dúvida, ninguém vai querer sair. Por que sair se estou 
pagando mais hoje? Vou dar só um exemplo: o nosso plano de saúde, 
agora, possibilita saúde para a UNIMED. É um sistema de assistênCia 
complementar. Ele é tão bom que, se eu morrer - e vou morrer um dia 
-, se eu não tiver outro plano, os meus dependentes não terão 
assistência à saúde. É o plano de assistência complementar da 
Assembléia Legislativa. O que as pessoas estão fazendo? Se têm 
possibilidade de migrar, elas estão migrando para um plano que 
garanta a assistência dos dependentes. 

Não tenho dúvida de que todos têm o direito de escolher. 
E eu defendo é isso, porque já tive o direito de escolha no IPSEMG. o 
que estamos defendendo - e aí acho importante que se faça - é a 
auto-estima do servidor público. Essa questão de altos salários, 
podemos abrir uma discussão sobre salários, sim. Porque o servidor 
público tem que ter um baixo salário? Ele tem que ter vergonha e 
defender um salário digno. Saí do Poder Executivo porque não achava 
que o salário fosse digno para o tempo de estudo que tinha, para o 
tanto que trabalhava. E, se compararmos hoje o salário de um 
profissional de nível superior da iniciativa privada, que trabalha 40 
horas, com o de um profissional de nível superior do Poder 
Legislativo, que trabalha 40 horas, por que chamar de marajá só o do 
Poder Legislativo, e o da iniciativa privada, não? 

A sociedade, que depende do trabalho do servidor público, 
merece menos qualidade? Acho que a auto-estima do servidor foi 
destruída, e ela tem que ser recuperada, inclusive na questão do 
salário. (- Palmas.) 

O Sr. Antônio Carlos Martins - Boa tarde. Sou servidor do 
IPSEMG há 22 anos. É um prazer estar participando deste fórum 
técnico. Primeiramente, quero continuar sentindo este orgulho de 
trabalhar no IPSEMG. Foi ele que fez a minha vida e a da minha 
família. Agora mesmo, vamos receber um prêmio de qualidade IS0-
9002. Isso é para poucos. No nosso País, a saúde está precária, mas 
levantamos a bandeira do IPSEMG. Esse selo não é brasileiro, ele é 
internacional. O IPSEMG mereceu receber esse prêmio pelas coisas 
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que a dir~torié) atual está fazendo: As outras diretorias, que. 
passaram, infelizmente, sucatearam o Instituto. Es~amos . tentat]dO, 
resgatar.. . , .· , . ·;. , , . 

Mas quero dizer que o companheiro Luís Fernando '.falou 
muito do. déficit da Previdência, mas, se o no"sso Governo,' que. está 
peneirando em Brasília, estivesse cobrando impostos dÓs trafiéãntes, 
cobrando impostos dos super-ricos, cobrando impostos dos clubes de 
futebol, cobrando impostos dos contrabandistas, hoje a Previdência 
estaria muito bem, e o salário mínimo estaria entre R$5.00Ó,OO e "a 
R$6.000,00. Mas as "Jorginas" da vida roubam, e a justiça' não faz 
nada. O Ministério Público, infelizmente, também está sucateado. 
Quem tem dinheiro consegue pagar um bom advogado, mas, quando 
é o pobre, ele não consegue resolver a situação. Quando poderemos 
comer carne? Espero que esse fórum consiga resolver alguma coisa e 
que tudo. que foi dito aqui seja r~speitado. Não vq~os deixar à mercê 
daqueles que ganham muito. Muito obrigado. 

O Sr. José Augusto Braga - Queria, mais uma vez, saudar 
os colegas que vieram do interior. Um abraço e parabéns a todos nós. 

Em segundo lugar, queria me dirigir ao Dr. Luiz Fernando 
Silva. É uma satisfação a nossa Central Única tê-lo como assessor. 
Acho que é uma feliz idéia e uma escolha muito bem feita ter uma 
pessoa do seu quilate dando .assessoria à nossa Central Única dos 
Trabalhadores. Parabéns. 

O senhor não acha que está havendo uma omissão das 
Centrais com relação a esse desmonte, a esse ataque aos nossos 
direitos, através da Emenda n° 20? E não está havendo uma falta de 
mobilização e de organização por parte dos trabalhadores, 
principalmente os do serviço público? E o relacionamento entre o 
princípio da solidariedade e a contribuição compulsória, que, no caso 
do IPSEMG, é para saúde, benefício e aposentadoria? 

Alexandre, quando se refere aos 5% do pessoal do 
Tribunal que utilizam o IPSEMG, acho que poderíamos explicar isso 
com a possibilidade de camadas do Judiciário terem um salário mais 
elevado. Não estou querendo dizer que os trabalhos devam ser 
nivelados por baixo, mas acho que temos que fazer um trabalho para 
que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo 
possam estar juntos, independentemente de faixas salariais\' 
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Precisamos ter um instituto que atenda todos os nossos anseios. 
Essa é a caminhada que temos que encetar daqui para a frente. 
Vamos juntos, sem criticar salário de quem ganha mais ou menos. 
Vamos trabalhar para uma Previdência única para todos nós. Muito 
obrigado. (-Palmas.) 

O Sr. Presidente- Há uma pergunta feita por escrito para o 
senhor responder, e, logo após, haverá outra: "Na sua opinião, a· 
assistência à saúde e à previdência social têm que ser sistemas 
solidários?". 

O Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho - As duas perguntas 
se interligam. Qualquer regime de previdência só se sustenta se for 
solidário. A idéia de previdência está intimamente ligada à idéia de 
solidariedade, para que as pessoas possam usufruir de um benefício· 
no futuro. Alguns têm mais condições de contribuir, e outros, menos; 
isso faz- no caso da Previdência de regime geral- com que o INSS, a 
despeito de toda a dificuldade que tenha, seja o único mecanismo que 
o Estado brasileiro detém de redistribuição de renda. Há um estudo 
recente de um Fiscal da Previdência, Dr. Álvaro Solon de França, que 
fala sobre o reflexo dos benefícios previdenciários na economia dos 
municípios. Esse estudo é muito interessante. Todos deveriam lê-lo 
para tomarem conhecimento da importância do pagamento dos 
benefícios. Em cerca de 85% dos municípios do Brasil, a economia é 
dependente em 95% do pagamento do benefício no final de cada mês. 
Se não existisse o benefício previdenciário, esses municípios não 
existiriam, porque não teriam renda. Essa troca de valores, nessa 
economia, é muito importante. 

Com relação aos sistemas de saúde, o limite de 
co·ntribuição da saúde é um equívoco. Não pode haver teto para um 
regime de saúde. A solidariedade se dá exatamente por não existir 
teto. Todos contribuem igualmente, pagando determinado percentual. 
É muito mais fácil para quem ganha R$10.000,00 tirar R$10,00 do que 
para quem ganha. R$100,00. Portanto, a solidariedade vem dessa 
ausência de limite, que a patrocina ainda mais. 

A pergunta que se refere à omissão das Centrais tem um 
caráter político. Como assessor da Central, ainda que seja seu ex-
dirigente, tenho certa dificuldade para respondê-la. Darei o exemplo 
de um fato que ocorreu nesta semana. Na última reunião do Conselho 

z 
õ 

Q 

711 
da Previdência, no mês pas~ado, remetemos_ para os sindicatos de . 
servidores da Preyidência, qu~ são todos fi!iadÕs à CUT, .. no. B.ràsil 
todo, um pedido para que mandas~em informaçÕes co_ni; relação aos 
problemas com recursos humanos, ou seja, com o pessoal do INSS 
porque constaria na pauta da reunião do Conselho de antes de. ontem: 
Foi enviado um documento da CUT para. todos os sindicatos filiados a 
essa área, pedindo sugestões e levanta_ndo problemas, de modo que 
a Central pudesse representar bem esse tema naquela reunião. Mas 
nenhum sindicato respondeu. A CUT não é um negócio etéreo, com a 
sua sede em São Paulo, que não tenha a sua reprodução em cada 
sindicato filiado. A CUT é cada sindicato filiado, cada federação filiada 
e cada política que se traz. Não poderia retornar de um fórum como 
este sem passar para os companheiros da direção nacional da CUT a 
importância de se repensar a política na área do regime próprio da 
Previdência. Reconheço a omissão. A. Central, como um todo, tem 
sido omissa com relação à questão previdenciária. Por mais que 
possamos dizer que aqui está o sindicato da saúde, o sindicato do 
Judiciário e que os companheiros estão debatendo, a Lei n° 9.717 
passou sem que ninguém levantasse uma mobilização. Devemos, 
solidariamente, reconhecer que a omissão é uma responsabilidade de 
todos, e não, apenas da direção da Central. Temos de fazer essa 
autocrítica para mudarmos também. · 

O Sr. Alexandre Assunção Lima - Essas duas questões 
também estão relacionadas. O Braga aponta a questão dos 5% de 
usuários. Diria que estão, de médio para cima, satisfeitos com o 
tratamento do IPSEMG e entre eles me incluo. Enfrentando fila às 6 
horas, sou um exemplo que daria para fazermos um debate muito 
importante sobre a questão da ética, ~da solidariedade e da 
remuneração. A questão do individualismo e do tratamento universal é 
um debate que vem da década de 70, na Europa, com o fim do estado 
democrático de direito. Com Margareth Thatcher no Governo inglês, 
insere-se a discussão sobre a universalidade das políticas públicas 
em geral e sobre a demanda do tratamento individual. Não tive a 
oportunidade de esclarecer essa discussão, mas é com os Governos 
neoliberais da Margareth Thatcher que esse mecanismo de 
tratamento individualizado vem sendo cada vez mais implementado. 
Quando o articulista da "Veja" discute sobre o trabalho destacado e 
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denunciado pelo Luiz Fernando, é um bom exemplo do que é o 
limite da concepção do individualismo, seja do ponto de vista 
comportamental, seja do ponto de vista metodológico, que me parece 
ser a discussão que é levantada academicamente. 

Para pontuar, parece que, se temos condição de ter um 
plano de saúde, não significa que queremos pagar dois ou três planos 
de saúde. Há uma diferença significativa. Se o IPSEMG é um bom 
plano - e com preço razoável -, acho que temos condição de, num 
processo, ganharmos todos, no sentido de trabalharmos de modo que 
os servidores estejam ao nosso lado, e não, procurando alternativas. 

Para isso, me parece necessário que, neste momento, 
consolidemos uma política de obrigatoriedade da contribuição, para, 
quando todas as condições estiverem dadas - este trabalho 
desenvolvido pela atual direção ser implementado, e os projetos 
serem consolidados -, podermos nos virar para os nossos 
companheiros e perguntar o que pensam, então, do plano de saude 
do IPSEMG. O preço não é o melhor? Ele não atende apenas a você; 
atende a toda a família. Essa discussão precisa ser reposicionada. No 
final, o Braga ( ... ) é caminhar juntos e trabalharmos na perspectiva 
solidária, independentemente do que é a nossa remuneração. 
Podemos partir para uma discussão que mais desagrega que agrega. 

O Sr. Renato de Almeida Barros - Os servidores do 
Legislativo, do Judiciário e do Tribunal de Contas têm a 
responsabilidade de, juntamente com os trabalhadores do Executivo, 
construir um sistema de saúde que possa ser amoldado às 
necessidades dos servidores públicos. Isso é o mais importante a·ser 
colocado no momento. Temos que colocar ainda o que é o IPSEMG 
hoje. Achamos que a direção do IPSEMG deve estar mais próxima 
desses órgãos. 

A recente presença da direção do IPSEMG aqui na 
Assembléia mostrou um outro quadro para os servidores da 
Assembléia Legislativa. Então, em termos de perspectiva, aponta-se 
que, hoje, 5% são usuários do IPSEMG; temos que ir ao Tribunal de 
Contas e colocar 100% desses companheiros para serem usuários do 
IPSEMG. E vamos defender o nosso sistema de saúde. Acho que a 
grande discussão é esta, e. esta também é a contribuição que este 
fórum pode estar dando hoje: a de estarmos construindo um sistema 
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de saúde dos servidores púbicos do tamanho da vontade_, dos' '<>•D 
servidores públicos. _ . "J • • _: -~-

0 Sr. --Sandro Rodrigues Chaves , - ·Sou' médico do 
IPSEMG, cirurgião do. Hospital Governador lsraeLPinheiro·, e,' na 
Superintendência de lnteriorização, sOu Chefe do Sérviço de_ Medicina. 
do Interior. Gostaria de dizer da minha satisfação . ao- ouvir o 
Presidente da Mesa, Deputado Edson Rezende, falando do sistema 
de saúde do.~Canadá, que é focado no cli~nte'"' O que ~o senhor 
classificou como mais moderno no. mundo_, já está. se_ndo feito na~ 
Previdência e se chama Programa IPSI;MG-Família., Esse program~ 
começa com uma pesquisa de satisfação do ~suário em relação ao 
IPSEMG. Ou seja, o cliente é escutado. Outro ponto é focar na 
promoção da saúde. Então, ficamos felizes, porque o que o senhor 
classifica como mais moderno já está sendo feito pela instituição. 

A minha pergunta é, para o Dr. Luiz Eduardo, de médico 
para médico. Vamos falar de morte e vida. Este ano, operei, no 
Hospital Governador Israel Pinheiro, um paciente que ficou 160 dias 
internado. Foi operado nove vezes, usou 100 dias de antibiótico, 60 
dias de nutrição parenteral e 30 dias de CTI. Em nenhum momento, 
ninguém do Hospital veio cobrar o tratamento desse paciente. 
Ninguém colocou taxímetro nem conta-gotas no tratamento. Posso 
falar isso de cadeira, porque esse paciente foi tratado por mim e aqui 
se encontram o meu Chefe de Serviço, o meu Superintendente 
Hospitalar e o meu Diretor de Saúde. Gostaria de saber qual seria o 
destino desse paciente, que sobreviveu graças aos recursos que o 
IPSEMG colocou à sua disposição sem nenhum tipo de cobrança,. se 
fosse tratado pela iniciativa privada? 

O Sr. Luiz Eduardo Miranda Gonzaga - É fácil prever, mas 
teríamos que fazer um prognóstico ( ... ) Vou responder contando um 
caso real. Moro entre a Pampulha e Venda Nova, num bairro na 
periferia de Belo Horizonte. Tenho um vizinho ao lado. que paga um 
plano de saúde "top" e estava de carro, no centro da cidade, quando 
se enfartou. Então, foi levado para um hospital de Belo Horizonte 
conveniado com esse plano d.e saúde. Foi internado no CTI para os 
procedimentos adequados ao enfarto agudo do miocárdio. 
Infelizmente, no início do procedimento, constatou-se que esse 
indivíduo estava com três dias de atraso no plano de saúde. Foi um \ 
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dia antes de sair a resolução com relação ao prazo para 
pagamento do plano. 
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Esse paciente foi retirado do hospital e transferido para a 
Santa Casa. O lucro avassalador, não só das empresas neoliberais, 
mas o lucro vem, em primeiro lugar, u:;ualmente com as empresas 
que promovem saúde e dependem de sobrevivência tanto da 
produção do serviço quanto dos seus empresários. Até que se prove o 
contrário, pelo menos neste momento, não vejo empresário dirigindo o 
IPSEMG. Acredito que essa sobra, que deveria ser destinada ao lucro, 
fica sendo aplicada para o usuário. E digo usuário porque nem toda 
pessoa que usa o IPSEMG é contribuinte. Às vezes é só o titular que 
contribui, mas a família também utiliza. Acredito que a possibilidade 
de vida dessa pessoa seja muito pequena. 

O Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho - Maria Inês Nunes 
pergunta: "Como ficará a manutenção da administração do IPSEMG, 
hoje composta exclusivamente por servidores contribuintes, após esta 
gestão?". Na verdade, nós, da administração atual do IPSEMG, temos 
a intenção de sermos substituídos por nós mesmos. Todas as ações 
estão sendo efetuadas a fim de que, quando acabar esta nossa 
gestão, os próprios servidores públicos, seja do IPSEMG ou de outras 
instituições, sejam os próximos administradores do IPSEMG. Acho 
que devemos ser substituídos por nós mesmos. 

Outra pergunta: "Qual é a proposta do IPSEMG para 
acabar com a fila de marcação de consultas?". Alguns tópicos já estão 
sendo implementados, como a marcação de consulta por telefone, 
pela Internet, e outros. O quinto turno, por exemplo, possibilitará maior 
oferta de consultas. E é importante que digamos que as nossas 
consultas são marcadas e as pessoas são atendidas num prazo de 
aproximadamente 48 horas. A agenda não é ampla, é limitada a 48 
horas. A pessoa consegue consulta rapidamente. Também existe o 
projeto de descentralização do ambulatório que funciona no hospital, 
deixando lá somente o ambulatório de egressos, ou seja, de pacientes 
que estejam internados e recebam alta para acompanhamento. 

Aproveitando a oportunidade, gostaria de comentar a 
questão da comunicação, que a Sra. Maria das Dores levantou, de 
que teríamos de ter um guia .para os credenciados da Capital. Quero 
informar que já estamos em fase de levantamento de dados e, 
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possivelme~te, no início _d_o p~óxim_o -~no j~ e~t?Iremos ~o_!!l_UfY! gui~ .. 
de credenc1ad9s na Cap1tal dJspombJIIZf!do para todos.os servidores .. 

; Outra pergLJnta, de Sônia Gonçalves: "Ô senhõr concorda 
com a, colocação de Maria, das· Dores ·Amorim ·de ·que; se o 
atendirl}ento do IPSEMG fQr,.r:rH.!ito bom, não haverá "n-ecessidade de 
se diSCL!tir a facultatividade?" .~.Acho que o serviço é. excelente. A 
discussão sobre a facultatividade .está muito mais no âmbito da 
solidariedade que no da qualidade .. A nossa ,qualidade está sendo 
comprovada e é real. E mais: "O IPSEMG poderia cornpeti_r com -os 
demais planos de saúde e ser o escolhido pelos servidores?". Acho 
que não e~iste comparação entre o IPSEMG e outros planos, porque 
somos mUJto melhores que um.plano de saúde. 

O Sr. Presidente (Deputado Cristiano Canêdo) - Maria 
Isabel· de Noronha faz um comentário para Maria das Dores: "É 
fundamental o conhecimento direto do atendimE?nto prestado aos 
associados no hospital. O lema é: 'Hospital Geral Israel Pinheiro de 
portas _a?~~as para a vida'. E todo o investimento da direção vem 
sendo d1ng1do no sentido de não só atender o cliente, mas, sim, 
encantar o cliente. Isso vem ocorrendo em todos os segmentos do 
Instituto". Obrigado, Maria Isabel. 

Pergunta dirigida .a Maria das Dores e Alexandre: 
"Sabemos que vocês fizeram convênios com plano de saúde privado. 
Q~al é a. média que pagam por pessoa? O plano dá cobertura para 
proteses de modo geral? E cirurgia cardíaca?". 

. A Sra. Maria das Dores Abreu Amorim - Primeiramente, 
um esclarecimento. O plano de assistência complementar da 
Assembléia tem médicos conveniados e hospitais conveniados. Não 
foi estabelecido convênio com plano de saúde particular. O que existe 
hoje é a possibilidade de se optar entre ficar no plano de saúde 
complementar ou pagar a UNIMED. Realmente, não fiz ainda o 
cálculo para essa transferência, porque acho que se deve brigar pelo 
plano de autogestão, seja na Assembléia ou no IPSEMG. o 
importante é que quem faça a gestão do plano de saúde seja o 
contribuinte. Pessoalmente, não faço essa opção, mesmo sabendo 
dos riscos que estou correndo no caso de falecimento, como mostrei 
para vocês. 

Mas posso falar do preço que pagamos à UNIMED. O meu 
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filho, de 23 anos, apesar de estar na faixa até 24, já concluiu curso · 
superior. Eles fizeram um plano de cooperativismo, então, fica em 
torno de R$66,00. É o que pago hoje para um dependente na 
UNIMED, porque não há jeito de ele ficar coberto nem pelo IPSEMG 
nem pelo plano complementar. Mas acho que gira em torno disso. · 

O Sr. Alexandre Assunção Lima - Não saberia dizer qual é 
o valor dos planos de saúde, mas certamente é muito mais caro que'o 
IPSEMG, em se tratando de atendimento familiar. Não poderia dizer, 
entre outras coisas, porque também nàp tenho. A minha assistência é 
o IPSEMG. Então, não tenho interesse em acompanhar esses planos 
de forma efetiva, mas poderia fazer po,- escrito um quadro para as 
pessoas que desejarem. Se quiserem deixar o endereço, posso 
mandar, para que tenham uma referência, mas o preço é o de 
mercado. Se você ligar para o BAMERINDUS, para a UNIMED, 
saberá o valor. Mas certamente é mais caro que o IPSEMG. . 

O Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) - Pergunta 
da Ora. Valda para o Luiz Eduardo: "O senhor se considera parte de 
uma elite, como servidor do Tribunal de Justiça e usuário do IPSEMG-
Família? O senhor acha que atenção primária combina com fila em 
hospital?". 

O Sr. Luiz Eduardo Miranda Gonzaga - Em primeiro lugar, 
o Tribunal de Justiça procurou o IPSEMG-Família e quis se aproximar 
do IPSEMG para melhorar o serviço e também porque temos uma 
massa de servidores - porteiros, motoristas, Oficiais de Justiça, 
Escreventes - que não têm um salário tão privilegiado como se pensa. 
Não acho que o IPSEMG-Família seja um plano de elite. Se fosse, 
jamais se teria iniciado com a educação, que não é um dos setores 
mais bem remunerados do Estado. E um dos motes de implantação 
do IPSEMG-Família foi justamente o grande sofrimento por que passa 
a categoria do ensino, que merece todo o nosso respeito. Parabenizo 
o IPSEMG por ter pensado inicialmente no sistema de educação. · 

Resgatando a pergunta do Dr. Sandro, há três anos e'stive 
em um hospital de Belo Horizonte, quando a mãe de uma ser-Vidora 
nossa estava com uma cólica renal terrível, que não se abrandava. O 
colega que estava de plantão, que era ginecologista, autorizou-me, 
como clínico, a conduzir o caso. Receitei um analgésico por via 
venosa, e ele me informou que o hospital, os médicos e as 
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enfermeiras não estavam autorizados a. ministrar. med)caç~o. ~ 
parenteral injetável, mas apenas comprimi~os aos , P?sier~es 
internados pelo SUS. Acredito que isso jamais acontecerá em uma 
unidade do IPSEMG. Por outro lado, acho que -nenhurl1. tipo · de 
atenção combina com fila. A atenção primária, sen~_o· bem feita, 
princiP.a[mente por uma equipe que tem afinida9e com o usuário .... E 
quero dizer que a equipe do IPSEMG-Família. é avaliada pela 
produção dos serviços e taf'!lbém pelo usuário. Na medida em q~e se 
presta uma atenção à saúde objetiva... ~elos d~dos de um, dos 
melhores sistemas de saúde da família do mundo, que é o cubano -
que conheço bem porque foi·em Cuba que me qualifiquei -, a taxa de 
procura pelo hospital diminuiu mais de 5.000% após a implantação do 
programa de saúde da família em Cuba. E não deve ser diferente 
aqui. 

Acredito que, no momento em que o sistema do IPSEMG-
Família estiver consolidado, a tendência é o conseqüente 
esvaziamento da procura pelo hospital, porque a saúde do servidor e 
de seus familiares será abordada antes do adoecimento, logicamente 
evitando-se que a doença se agrave a ponto de ser necessária uma 
hospitalização. E, aí, certamente, as filas serão reduzidas. 

· O Sr. Luiz Fernando Silva -A primeira pergunta se refere à 
questão da inconstitucionalidade da Lei n° 9.717, sobre a qual foram 
feitos alguns comentários. Diria que, de dez anos para cá, ou mais 
especificamente nos últimos cinco anos, não é preciso ser especialista 
em direito para ver a profusão de inconstitucionalidade que o Governo 
Federal vem praticando. A Lei n° 9.717 é só um pequeno exemplo. A 
tentativa de instituir contribuição previdenciária sobre proventos de 
servidores _aposentados e pensionistas é outra questão importante, 
que virá novamente à tona no próximo ano. O projeto de emenda à 
Constituição está tramitando no Congresso, na Comissão de 
Constituição e Justiça, e uma vez mais é inconstitucional, e mesmo a 
emenda, do meu ponto de vista. O que precisamos é mudar o 
Governo. Enquanto o Governo Federal permanecer com essa visão 
de que pode, por meio de medida provisória, fazer tudo o que quer, 
sobra muito pouco, no direito, para contestarmos. 

A segunda pergunta é se, na minha visão, o plano de 
saúde poderia incorporar outros dependentes. Entendo que sim, mas, 
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é claro que a incorporação de beneficiário num plano de saúde é -
uma decisão que tem custo. Ao se incluírem pessoas, estão-se 
aumentando os custos, e há que se fazer a projeção disso para ver se 
o sistema suporta a inclusão de dependentes. 

Portanto, a princípio, tratar de saúde não é só tratar do 
servidor, porque, se ele estiver com pessoas em casa em condições 
precárias de saúde, certamente a condição de vida desse servidor 
será precária. Aliás, isso é interesse do Governo, do Estado enquanto 
empregador. Na época do Governo Cristóvam, em Brasília, 
procuramos fazer com que o Governo do Estado desse aporte 
adicional de recursos ao instituto di~ previdência, para tratar de 
recuperação, para vincular a saúde à política de recursos humanos, 
porque há íntima relação. Ter a família do servidor bem significa ter o 
servidor produzindo bem, portanto o empregador desse servidor tem 
direta relação com a de melhoria das condições de vida dessa 
pessoa. Assim, em princípio, acho que se deve integrar determinada 
relação de dependente sim, pai, mãe, filhos. Vamos ver até onde mais 
deveria haver dependentes dessa natureza. E sempre, claro, levando-
se em consideração que não é um saco sem fundo. Todo instituto 
dessa natureza tem recursos findáveis. Agora, é preciso discutir essa 
questão da saúde, como falei, com o Governo do Estado, para que 
haja uma forma de aporte de recursos em determinadas políticas que 
tenham íntima relação com a política de recursos humanos. 

O Sr. Moisés Melo - A minha pergunta ao Dr. Oswaldo era 
mais um questionamento. Estamos falando sobre a contribuição 
solidária, e há uma grande preocupação, Dr. Oswaldo, porque há 
alguns meses a direção do IPSEMG convocou os membros da Frente, 
no seu auditório de recursos humanos, para fazer a apresentação de 
um programa que qualificamos de grande importância, o IPSEMG 
Família no Interior, onde o grupo de médicos se une e não quer fazer 
convênios com o IPSEMG. Então, a dificuldade de atendimento do 
IPSEMG aos assegurados no interior existe de fato. O Programa 
IPSEMG Família realmente é a grande solução. Sabíamos disso. De 
repente, deparamos com o programa vindo para Belo Horizonte, onde 
temos toda uma estrutura de saúde. Acho necessário que se 
convoque a Frente para fazer uma avaliação desse processo, porque, 
se estamos discutindo solidariedade, não se pode fazer atendimento 
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privile~!~do. Se o pess~al da·Ju~tiç~ .. se o p~~soa! do Legisl§lti'{o, 
tem d!re1to a um atend1ment9 pnmano especial, acho que. as viúvas 
têm dir~ito, q~e~a~--pensic>nistas têm direito, ~que- os servidores :de 
qualquer órgão têm direito também, não é necessárioficar n'á fÍia .. Eies 
devem ter uma sala para serem recebidos. ~ntão,, é neces_sádo que 
façamos uma discussão para avaliar a relação entre o custo e 1 o 
benefício do Programa na Capital. Não estou questionando o 
Prograrna no interior. Terminando, Sr. Presidente, estamos fazendo 
uma p~oposta à Frente de re~lizar um congre~§>o. mineiro- de 
seguridade social e de saúde, para que, em cada cidade, seja fefta 
uma discussão sobre a previdência estadual, sobré. o próprio 
IPSEMG, de uma maneira ti?J1 que o servidor público passe a ter uma 
visão real da previdência, dizendo qual a previdência que 'ele quer e 
qual sistema de saúde queremos ter para o nosso atendimento. Não 
podemos admitir, em hipótese alguma, privilégio no sistema de 
previdência, que deve ser solidário. Muito obrigado.- ·· · · 

O Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho - Em primeiro lugar, 
gostaria de dizer que a inversão ou a presença do IPSEMG no interior, 
inicialmente, estava difícil em razão do credenciamento, mas com a 
expansão, com a investida, com o trabalho intenso que a 
Superintendência de lnteriorização tem desenvolvido, para mostrar e 
levar uma outra realidade ao interior, isso está sendo mudado. O 
Presidente deu o exemplo aqui, hoje, pela manhã, quando falou sobre 
o credenciamento em Governador Valadares, onde não tínhamos 
nenhum hospital e agora temos cinco. Mostramos os dados numéricos 
de crede~ciamento no interior, e hoje temos aproximadamente 2 mil 
médicos credenciados. Então, estamos vencendo essa dificuldade 
através de uma atuação mais efetiva. Sobre o IPSEMG na Capital, é 
bom que se diga que também não gostamos de privilégio e não 
trabalhamos assim, mas temos que abranger toda a categoria dos 
servidores públicos. O Legislativo e o Judiciário são também nossos 
contribuintes:, e, na verdade, lá há desde motoristas até 
Desembargadores. 

O Sr. Roberto Bittencourt - Boa-tarde a todos. Queria 
parabenizar o Deputado Edson Rezende, que realmente teve muita 
sensibilidade, junto evidentemente com a Assembléia Legislativà ao 
convocar esse fórum técnico. Esse é o terceiro fórum técnico "sob~e\a 
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previdência. Eu, como servidor do IPSEMG, posso dizer que ele foi 
um fórum à altura dos 88 anos do IPSEMG. Estamos saindo daqui, 
realmente, consagrando o IPSEMG enquanto instituto de seguridade 
social do servidor público. Esse, realmente, é um momento histórico 
para a instituição, porque foram três fóruns técnicos, e hoje acho que 
conseguimos chegar a um momento de consagrarmos o nosso 
Instituto. O que aconteceu ontem e hoje pela manhã deixou muito 
claro que o IPSEMG é um Instituto que tem a vocação para 
administrar tudo o que diz respeito à aposentadoria. Infelizmente, isso 
não estava claro para alguns setores, e hoje isso ficou clàro. 
Infelizmente também, houve alguma incompreensão, ao se tentar 
colocar o IPSEMG como subordinado à Secretaria de Administração. 
Isso não durou 24 horas, a situação a·;abou. Então, nós, do IPSEMG, 
estamos saindo daqui orgulhosos per pertencermos à instituição, 
satisfeitos com a consagração do IPSEMG como grande órgão' de 
seguridade social. Então, muito obrigado pela participação no fórum. 

A pergunta é para o Dr. Oswaldo, nosso querido Diretor de 
Saúde, brilhante clínico do Hospital do IPSEMG. A pergunta é para 
vermos se conseguimos arrematar essa situação. Já resolvemos o 
problema da aposentadoria, já resolvemos o problema de como fica 
vinculada ao IPSEMG. Vamos resolver o problema da saúde. Para 
mim, pelo depoimento que foi feito pelo Alexandre, pela Maria das 
Dores, pelo Renato, pelo Luís Eduardo, a coisa ficou muito clara, quer 
dizer, não há mais a discussão sobre se o IPSEMG é ou não 
responsável pela saúde do servidor público. Ele é responsável pela 
saúde de todos os servidores públicos. Trata-se realmente de discutir 
a questão de como aperfeiçoar o sistema. Estamos diante de uma 
situação muito clara. Para mim o Moisés está colocando coisas que 
não existem, que são falsas, que são mentiras. Não sei onde o 
companheiro está com a cabeça para falar o que está falando. 
Lançamos o IPSEMG Família na Capital. Quero perguntar ao Renato 
se os servidores da saúde são privilegiados, são elite. Quero saber se 
os motoristas do Tribunal de Justiça, por exemplo, são privilegiados. O 
sistema é muito bom e vamos lançá-lo para toda Minas Gerais, para 
todos os servidores públicos do Estado. Gostaria de ler um 
agradecimento que foi feito aqui por um marido de uma professora, 
que diz o seguinte: "O infortúnio da doença é, na maioria das vezes, o 
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caminho mais curto entre a.dor e o desespero. Estive na. cama por •. 
vários dias, por_ causq de. uma cirurgia 'grave, "e o' IPSE.MG~Família 
vem provar que as-terapias preventivas e de emergência não cârecem 
de produções milionárias, com UTis cinematográfl~as, hellcópt~ro~ e 
outros recursos que apenas oneram o processo, onde a competência 
e o afeto por si sós sustentam a vitória so.bre quais.quer do€mçãs,· que 
não morais, que a comentem o ser humano. A equipe multidisciplinar 
do IPSEMG_. Família corresponde ao que de" mai~, av~-nçaçlo, pó_c;t~ 
produzir o plano mais evoluído,de saúde de que;s_e tertt conhecimento 
no Brasil. Presteza de atendimento e encaminhamento, 
acompanhamento contínuo, suporte técnico, psicológico ao usuário 
nos permitem afirmar, com toda segurança, que todos os que estão .ali 
militam, gastam sem economiçar o genérico mais caro e fundamental 
do espécime: o carinho. Eu .. usufrui. desse sistema. Muito obrigado, 
Presidente do IPSEMG, muito obrigado,.-~.Diretor -de Saúde, pela 
existência do IPSEMG Família". Dr. Oswaldo, estamos realmente 
habilitados a atender a todos os servidores do Estado? Posso dizer 
para a nossa colega Maria das Dores, para o Alexandre, que parem, 
de alguma forma evidentemente legal, de contribuir para outras 
situações de saúde. É importante que isso seja frisado: nós não 
somos um plano de saúde .. Você mais que ninguérl), defendeu isso 
desde o início. Somos um sistema solidário, que é diferente do plano 
de saúde, visa o lucro. O sistema de solidariedade é amizade, é amor, 
é carinho. Dr. Oswaldo, para concluir esse debate, podemos sugerir 
isso para. a Maria das Dores, para o Alexandre, para poderem ficar 
realmente só no IPSEMG? 

O Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho - Certamente que 
sim. Na verdade, temos e mostramos . -os números, que são 
incontestáveis. Diante da realidade dos números, não há duvida. O 
IPSEMG, seja por serviço próprio ou através da rede credenciada, 
que, em Belo Horizonte, por exemplo, engloba os melhores hospitais, 
está apto a atender. Estamos realmente de braços abertos para 
receber todos os servidores públicos. 

. O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero, em primeiro 
lugar, dizer que estou encantado em ver servidores públicos - hoje, 
em Minas Gerais e neste País, os servidores estão espoliados e 
sofridos - com a auto-estima tão elevada. Parabéns aos servidores do 
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IPSEMG. Também sou servidor público, estou na Assembléia 
passageiramente, mas queria trazer algumas reflexões que temos que 
carregar na nossa inteligência e na nossa alma. São questões 
importantes. Estamos vivendo em um País de enormes dificuldades 
onde os servidores públicos, que estão trabalhando, os servidore~ 
públicos, de um modo geral, estão profundamente sofridos 
desencantados. É preciso compreender essa situação, que existe' 
inclusive, no Estado de Minas Gerais. A situação não é boa. S~ 
reunirmos servidores públicos de outras áreas do Estado, talvez 
encontraremos muito mais lamentações, inclusive na própria área de 
saúde. Fico muito satisfeito ao ouvir e ver dados importantes em 
relação à assistência e à saúde, mas tenho convicção de que, com 
esses valores de contribuição - podemos fazer o levantamento, e isso 
fica como desafio para todos nós -, mas com uma contribuição que 
deve ser inferior a US$250,00 per capita- por ano, em nenhum lugar do 
mundo se pratica uma atenção plena à saúde. Assim, é preciso irmos 
mais fundo para ver se realmente todos estão sendo atendidos 
podem ser atendidos com esses recursos. Existe algu~ 
descontentamento? Onde está esse descontentamento? Existem 
limitações? Parece que sim, pois colocaram aqui que existem filas 
ainda, onde estão essas filas, esses problemas, esses entraves. 

Eu, sempre, na minha vida, defendi o princípio que está na 
Constituição de que saúde é direito; cidadania, é dever do Estado. 
Para mim, a contribuição de vocês, servidores do Estado, extrapola o 
que a Constituição estabelece para os servidores. O Estado tem 
responsabilidade com todos, e acho que isso até suaviza a questão do 
SUS, quando vocês escolhem essa forma solidária de buscar uma 
atenção à saúde de modo tão bonito, como está sendo colocado aqui, 
mas quero dizer, e acho que é para nossa reflexão, que aqui se falou 
insistentemente em solidariedade. Aprendi que solidariedade não é 
um ato impositivo, é um gesto que nasce do ser humano frente ao 
outro, é servir ao outro de maneira voluntária. 

Então, é preciso avaliarmos se isso que está sendo 
colocado é a melhor forma, se é viável, se é duradouro. Todos nós 
ouvimos o Dr. José Prata Araújo dizer que se não existir essa forma 
de contribuição no Estado, o IPSEMG acaba, e é necessário que 
reflitamos sobre isso, acho que a existência do IPSEMG hoje é muito 
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importante no . Estado .. Acho que é muito importante, quero 
reafirmar isso aqui, mas é através de uma form'a ,impositiv~? ôuãl. o 
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tipo de alternativa que vamos criar? Aqui se falou muito, e, para mim, 
vai muito além do que se colocou aqui, mas.a elite, os quê estão com 
salários melhores, devem contribuir. Qu~ria. fazer urn êontra'ponto, 
porque ~stamos discutindo isso há algum tempo, e ~u ' estou 
discutindo há muito tempo na minha _vida. Enquanto neste País existir 
distorções salariais como existem, da ord~m de· 1 Oà vezes, este País, 
jamais vai atingir um níyel de. solidariedade, de Justiça que 
desejamos. É um absurdo, não dá para aceitar essa situa.Çao, e .... estou 
falando isso me incluindo nessa situação dessa elite que tem uma 
remuneração extremamente elevada, porque a Assembléia Legislativa 
também pratica isso, e não há solução individual, é uma questão que 
temos de enfrentar, uma questão que já avançou, uma questão que 
está no Judiciário e, lamenté!velmente, até hoje não se estabeleceu 
neste País o que é limite má),(imo de salário. Discutem o limite mínimo 
de salário, um salário at>solutamente inviável, iníquo, mas não 
discutem á outra iniqüidade deste País, que são os salários aviltantes. 
Então, antes de se discutir sobre o que tem que contribuir, temos de 
discutir O limite dos salários, porque enquanto não houver esse limite 
o povo brasileiro vai ficar nessê3 situação de enorme concentração de 
riquezas nas mãos de poucos. 

Queria 'falar sobre uma outra questão, aliás vou repetir 
uma ques_tão que o Dr. José Prata Araújo colocou, que temos de 
trabalhar e buscar fazer essa separação. Ele disse, com muita ênfase, 
que é ne_çessário fazer-se uma distinção entre o que se aplica para 
saúde e o que se gasta para previdência. Se não conseguirmos fazer 
isso, vamos continuar nessa situação de mingua, de sofrimento, de 
falta de solução para a questão previdenciária, e aí o Governo 
neoliberal está condenando o povo brasileiro a financiar a sua própria 
velhice, e não tem responsabilidade sobre ela. Temos de pensar 
nessa questão previdenciária de forma profunda. 

. Por fim, quero fazer um apelo a vocês que estão 
trabalhando com tanta garra, com entusiasmo, com uma identidad~ 
muito grande entre os servidores e os Diretores. Este momento, em 
que estamos homenageando o IPSEMG, é um momento muito bonito 
da vida de vocês, mas no sentido de solidariedade, da construção da\ 
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justiça em nosso país, de um país de eqüidade, onde as leis 
positivas tenham de valer. Quero dizer a todos os meus colegas do 
IPSEMG que vocês que têm um plano de saúde, que trabalhem por 
um plano de saúde, um texto privado no contexto geral da Nação, pois 
a imensa maioria da população não tem acesso a esse tipo de 
atendimento. Para concluir, gostaria de pedir a vocês que sejam 
solidários na luta pela implementação e implantação do que está 
definido na Constituição com relação à saúde, como sendo direito de 
cidadania e dever do Estado, e implantação de um sistema único de 
saúde em nosso Brasil. 

O Sr. Eustáquio Mário Ribeiro Braga - Como membro da 
Frente, membro do CINEPE, tenho acompanhado o trabalho da 
diretoria do IPSEMG. É muito importante o trabalho com essa 
metodologia participativa. Este espaço que hoje utilizamos nesta Casa 
deve ser o espaço do IPEMG para apresentarmos nossas propostas. 
Vou apresentar uma. Eu me senti bem utilizando o IPSEMG. 
Encontrei-me aqui com um médico que atende minha esposa; acredito 
que ele seja chefe de um dos depariamentos do IPSEMG. Ele a 
atendia através de um plano de saúde que eu pago, porque ela tem 
um problema seriíssimo e talvez· não tivesse como se manter e ser 
medicada. Espero que um dia os profissionais do IPSEMG tenham 
condições de sair, ir para o exterior, para se qualificarem cada vez 
mais. Acho muito importante o plano familiar do IPSEMG e importante 
investir na qualificação dos profissionais, para quando eu precisar 
utilizar a parte de fisioterapia eu possa chegar lá e utilizar. Assim, 
acho importante investir para que todos se atualizem, porque hoje,· em 
qualquer plano de saúde que você procurar, os médicos não são 
preparados para prestar os serviços de que realmente necessitamos~ 

A outra proposta seria com relação à seguridade, que 
entra na parte de assistência. Tive a oportunidade de passá-la para o 
Presidente do IPSEMG. Sei que o desafio é enorme, e as metas às 
vezes não foram alcançadas pelo curto prazo que tiveram. Devem 
cuidar também do cálculo da parte de seguro e de pecúlio. Gostaria 
de agradecer e fazer um apelo, para que nunca mais deixem um 
Governador do Estado colocar um político dentro do IPSEMG, para 
representar os servidores. 

O Sr. Geraldo Ticiano Filho - Boa tarde a todos, estou aqui 
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representando a Federação dos Aposentados e .Pensionistas do 
Estado de Minas Gerais, para contribuir com os- débátes. 
Primeiramente, eu queria que o Eloy Chaves saísse de 1920, qu-ando 
se fundiu os IAPs - IAPB, IAPM e IAPETEC -, para acabar com Ós 
privilégios, pojs quem tinha empregos nos Bancos, na MãrinJÍa ou nas 
empresas ferroviárias é que tinha acesso à previdência, e foi por. isso 
que criaram a previdência social, para acabar com as exclusões' qué 
ocorriam, a bola de neve de mendigos que se .formava. Agora estou 
vendo aqui pessoas falarem . sobre privilégios na previdência,· mas 
acho que não. A seguridade social, em 1988, veio para acabar com 
aquela questão de previdência separada, e assim se fez um saco 
grande chamado seguridade social. É um saco mais fácil de meter a 
mão. Ali é colocado o dinheiro do trabalhador, cai dinheiro dos jogos 
lotéricos, cai todo tipo de tributo, e o saco fica grande, e esse saco 
não tem fundo, não. Ag~ra veio a reforma da previdência em .1994. e 
1995, excluindo o trabalhador. Minas Gerais é privilegiada, hoje em 
dia, por ter um IPSEMG de pés1no chão e firme, que pode contrariar o 
desejo do Governo Federal, e. de estar aderindo ao regime geral de 
previdência social. 

Outro adendo: tive a oportunidade de estudar o regime de 
previdência social em todo o mundo, e conclui que a previdência 
social do Brasil é a que mais capta recursos e a que menos paga. 
Possa provar para todos com documentos que possuo. Ela é a galinha 
dos ovos de ouro, e o Governo sabe disso. O que ele quer é atrair 
todo mundo para o regime geral e depois privatizar isso e entregar 
assim, como. entregou com seguro de acidente de trabalho. Se o 
IPSEMG decidir sair sozinho, que seja formada a proposta de 
encaminhamento e um conselho geral da seguridade social e que 
esse conselho seja formado pelos macrorregionais, para discutir o que 
o servidor quer para a sua saúde e fiscalizar o encaminhamento da 
elaboração da seguridade social, porque, se é pública, o povo deve 
acompanhar esse trabalho. 

O Sr. Aloysio Dias Duarte - Sr. Presidente e Deputados, 
queremos cumprimentar o Diretor de Saúde do IPSEMG, Dr. Oswaldo 
Levindo Coelho, pela brilhante exposição sobre a reestruturação do 
sistema de saúde do Instituto, com os diversos programas e planos já 
em execução, que visam resgatar a qualidade da assistência social, 
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médico-hospitalar e odontológica, para todos os servidores . 
públicos civis do Estado e seus dependentes. Com a aprovação do 
ilustre Governador Itamar Franco, sob a supervisão de nosso 
Presidente João Diniz, com o tripé da maior excelência, que é o Dr. 
Manoel Cataldo, da Superintendência Hospitalar, Dr. Artur da 
Superintendência Odontológica, e Dr. Roberto Bitencourt, da 
Superintendência de lnteriorização. 

A pergunta ao Dr. Oswaldo já foi feita algumas vezes, e 
vou insistir, para que o ilustre Diretor possa deixar bem clarà a 
situação. Antes, eu queria responder ao ilustre Deputado Adelmo 
Carneiro Leão que eu peguei o balanço deste mês aqui, que já foi 
publicado no "Minas Gerais", e o IPSEMG gastou em previdência 
55,98% e deu a base de 60%, que é legal. A diferença entrou na 
recomposição da reserva e já está no balanço. Na saúde nós 
aplicamos 29,69%, que é abaixo dos 40% da lei, e a reserva dessa 
diferença já está condicionada à implementação dos programas do 
IPSEMG família na Capital. Com o pessoal da administração do 
IPSEMG, a lei permite 15,09%. Agora o balanço publica 14,31%. 
Estamos perfeitamente enquadrados na lei, com uma contabilidade 
rigorosa, distinguindo a saúde da previdência. Isso já está publicado 
no "Minas Gerais". 

Com relação à pergunta do Dr. Oswaldo, devemos definir 
de uma vez por todas. Previdência é um plano de saúde ou não? 

A segunda pergunta é do Dr. Luiz Eduardo. Estou lendo no 
jornal que o IPSEMG Família é elitista, que é para magistrados. O 
senhor é do Tribunal de Justiça. Do lado de lá do balcão, o senhor 
considera o IPSEMG Família um programa elitista, que só atende a 
classes privilegiadas do Poder Judiciário? Qual é a clientela que o 
IPSEMG Família atende no Poder Judiciário? Muito obrigado. 

O Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho - Na verdade, não 
aceitamos as comparações com planos de saúde, por vários motivos. 
Primeiro, porque temos um sistema absolutamente solidário, que 
oferece atendimento de assistência à saúde com um encaminhamento 
absolutamente igualitário, quer dizer, as pessoas que pagam pouco 
têm os mesmos direitos daqueles que pagam muito. Isso é uma coisa 
que defendemos quanto à solidariedade do sistema. 

Outra questão que defendemos são os problemas de teto 
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e de fatores moderadores. Até. agora, não .. deixamos , que ~ o;· 
IPSEMG tenha um fator moderador ~no que diz respeito a exames 
complementares e-ao nível de atendimento que precisamos·oferecer 
aos nossos contribuintes. Acho que o IPSEMG não pode ser um plano 
de saúde. Como já falei antes, somos muito melhores do que qualquer 
plano de saúde. _. : 

O Sr. Aloysio Dias Duarte - É isso aí. Muito obrigado. 
O Sr. Luiz Eduardo Miranda Gonzaga - Dr. Aloysio, acho 

que a discriminação não pode ocorrer_ em ·categoria ou· .. em setor 
algum. Não gostaria de ver o Judiciário excluído da proposta do 
programa IPSEMG Família. · 

A proposta da direção do IPSEMG é, de fato, implantar o 
IPSEMG Família em todo o Estado, o que me parece que tem sido 
sistematicamente sinalizado. E não está implantado apenas em Belo 
Horizonte. Salvo engano, até o último momento,-havia cerca de .. 65 
equipes implantadas no Estado, em cidades como Uberlândia, Juiz de 
Fora, Montes Claros, Contagem e algumas outras. Na sua grande 
maioria, essa implantação atinge os profissionais da educação e os 
profissionais da Secretaria Judiciária, que não são do Judiciário, e sim 
do Executivo, da Secretaria do Interior de Justiça. 

Basta o pessoal . entrar em uma cadeia pública para ver 
como são sofridos os agentes penitenciários. Só uma pessoa fora da 
sua consciência poderia criticar essa atenção à Secretaria Judiciária, 
que, repito, não pertence aos quadros da justiça comum. O Poder 
Judiciário é diferente da Secretaria Judiciária. Quem tiver interesse em 
conhecer, temos estudos ergonômicos feitos em conjunto com a 
UFMG e com o Ministério da Saúde de Cuba, no Judiciário, para 
conhecer a triste realidade do servidor público que trabalha nessa 
área. Pode ser que ganhem um pouco mais, mas a carga de serviço e 
o sofrimento a que estão submetidos, assim como a natureza do 
trabalho, são desgastantes e conflitivos. Não queiram imaginar o 
sofrimento do Juiz, do Escrevente, do Escrivão; ou como fica a cabeça 
do Oficial de Justiça, pai de família, cidadão consciente, que precisa 
fazer uma ação de despejo de uma família pobre. porque a l,ei 
determina. Ninguém quer fazer isso. A pessoa carrega consigo esse 
conflito, somatiza e adoece. Estamos pedindo_ socorro ao IPSEMG 
para nos ajudar a reverter essa situação, que já está implantada erT) 
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nosso Estado. Outras instituições do Estado de Minas Gerais já 
estão conectadas com quem pode e sabe fazer e já estão trabalhando 
para isso. . · 

O Sr. Presidente - Lecy Moreira Martins encaminhou uma 
pergunta ao Dr. Oswaldo Fortini. Mas achamos que seria :uma 
discussão interessante para o Dr. Luiz Fernando, porque trata da 
questão do financiamento. Se a Lecy nos permite, encaminharemos a 
pergunta a ele: "Segundo os colegas do Espírito Santo e da Bahia, o 
desconto de um por um das contribuições em seus Estados não deu 
certo. Por que não cobrar dois por um, como o INSS?". 

O Sr. Luiz Fernando Silva - Acho que não é só isso. Se o 
IPSEMG ou qualquer instituto de previdência estadual for assumir a 
aposentadoria, sob meu ponto de vista, deveria estar tudo 
concentrado em apenas um órgão público, no caso, o IPSEMG: 
aposentadoria, pensão saúde e previdência complementar. Se for 
obrigação constitucional e legal, previdência complementar dos 
servidores públicos em um órgão só. Para que parte da aposentadoria 
e da pensão sejam viáveis, em particular, da aposentadoria, é 
necessário que haja contribuição. Se fizermos o levantamento da 
contribuição de dois por um aqui no Estado, ou em qualquer outro 
lugar, concluiremos ser insuficiente, porque existe um passivo. Há 
pelo menos 30 ou 40 anos, contribuições foram apertadas e 
desviadas. Em alguns momentos não eidstiu contribuição. 

Inicialmente, os servidores estatutários contribuíam 
exclusivamente para financiar pensão e saúde por via do IPSEMG, 
por exemplo. Não que fossem privilegiados, como o Governo Federal, 
em particular, muitas vezes quer fazer crer. Mas sim porque o Estado 
brasileiro, nas décadas de 40 e 50, ou seja, no início do 
desenvolvimento nacional, precisava de profissionais de qualidade e 
não tinha condições de financiá-los. O Estado é que fez o 
desenvolvimento nacional, não é mesmo? O desenvolvimento privado 
foi a partir do Estado. E, para ter esses profissionais, o Estado teve 
que oferecer uma vantagem, que, naquela época, era exatamente a 
garantia da aposentadoria. Se isso era verdade, essas "contribuições 
inexistentes" têm que ser fazer parte do orçamento fiscal do Estado. 
Portanto, além de estabelecer a contribuição daqui para a frente, que, 
do meu ponto de vista, tem que ser igual à contribuição da iniciativa 
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privada, há_ que se leyantar o passivo previdenciário. A partir do" .. 
levantamento qe quan!o repre~enta, o, passJvo ter11,que ser negOciaêfo 
com o instituto _que. vai gerenciar, de modo que o Governo do.Estaêlo 
possa, paulatiramente, aportar os recursos- adlciÕnais'ao. cáixã. dó 
IPSEMG, ao mecanismo que.j vai geri~ aJ previdência sociaL.'oesse 
modo, esse mecanismo fará o pagamento das aposentadorias e da·s 
pensões. ,. · 

P~rece-me_ que esse debate vem sen_do travado 1emJodos 
os Estados. E necessário que o Governo do Estado seja.o garantidor. 
Se simplesmente cria-se uma àutarquià ou pass.am~se os recursÕs 
para o IPSEMG e o Governo do Estado deixa de ser o garantidor do 
pagamento das aposentadorias e pensões, corremos o sério risco de, 
no futuro, por um problema . de má administração, não termos a 
garantia do pagamento. 

Parece-me que é salutar centralizar todos os pagamentos 
e toda a gestão previdenciária. Não consigo cÕnceber éomo . o 
IPSEMG vai gerir a pensão, a saúde do servidor, e não gerir a política 
de previdência enquanto aposentadoria, porque as coisas estão 
casadas. A idéia de seguridade social pressupõe um casamento das 
três áreas, de modo que não dá para aceitar que ninguém administre 
alguma coisa em separado. Pé)ra trazer para um só organismo e a fim 
de que seja viável, precisamos discutir o passivo. Aí está o x da 
questão. Os Governos de Estado e os Governos municipais não 
aceitam essa discus~ão. Vão.pelo mais cômodo, que é jogar para o 
INSS. E não vêem o equívoco que estão cometendo porque, no final 
das contas, pode sair mais caro. Passar servidores para o INSS ou 
contratar pela CLT, daqui para a frente, significa recolher FGTS, 
recolher 22%, recolher mais 3% ou 4% de acidente de trabalho e no 
fim, o custo pode ser muito mais elevado -do que contribuir pa;a o 
IPSEMG, servidores estatutários, oxigenar o regime e pagar' 22% 
numa relação de dois por um. Realmente, a discussão é muito mais 
complicada e vai muito mais a fundo do que simplesmente dizer que é 
dois por um ou um por um. Um por um é absolutamente inviável. 
Quem propõe isso está louco. Os servidores que eventualmente 
aceitaram essa proposta do Governo não sabem onde vai dar. ' 

Cito o exempiÓ de Florianópolis, onde resido. Há dois 
anos, a Prefeita daquela cidade, infelizmente reeleita, propôs aos 
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servidores um instituto de previdência que cobraria 6% para dar 
tudo: aposentadoria, pensão e saúde. Quando o sindicato tentou falar 
a verdade, foi trucidado. Os servidores achavam que 6% era uma 
maravilha. Se terei tudo com 6%, que Prefeita maravilhosa é êssa? 
Como o sindicato vem dizer que é inviável se a Prefeita diz que é 
viável? A Prefeita sabia que, no final de 2001, estaria submetida à Lei 
n° 9.717. Teria que fazer o equilíbrio financeiro e atuarial do regime, 
teria que dizer para os servidores: "Quis fazer uma coisa boa para os 
servidores. Infelizmente, a lei federal me impõe algumas restrições. 
Então, fui obrigada a fazer a adequação das alíquotas". A alíquota dos 
servidores do Município de Florianópolis será 33%, ou seja, teremos 
que ter muito cuidado na discussão de relação contributiva, porque 
pode não gerar resultado hoje. Gera resultado ano que vem, daqui a 5 
anos, daqui a 1 O anos ou daqui a 30 ou 40. E, no que diz respeito à 
previdência, temos que pensar em termos de 30, 40 ou 50 anos. 

A Sra. Ana Maria Corrêia - Faço essas perguntas 
externando mais ainda meu sentimento de funcionária pública, de 
colaboradora do IPSEMG no interior, especificamente na cidade de 
ltuiutaba, no Triângulo mineiro, e acredito ser igual o sentimento de 
todos os colegas meus aqui presentes. 

Gostaria que o senhor me dissesse quem é que gostaria 
de ver sua casa administrada por pessoas estranhas. Por que retirar 
do servidor público estadual o direito de cuidar de si mesmo se já deu 
provas de competência em fazê-lo? Por que entregar a saúde ao 
regime geral ou ao privatista excludente? Há razão para modificar-algo 
que está dando certo, com resultados positivos? 

O Sr. Osvaldo Reis de Andrade - Dr. Oswaldo Fortini, em 
vista de uma causa maior, transformo a questão que gostaria de fazer 
em um depoimento e um protesto. Sou médico cirurgião do IPSEMG, 
há 30 anos, em Juiz de Fora. Atualmente, ocupo o cargo de agente 
regional e de coordenação do IPSEMG-Família nessa cidade, onde 
vem sendo implantado, em caráter pioneiro. A primeira equipe do 
IPSEMG-Família foi implantada em"'J-•.-~iz de Fora, em novembro do 
ano passado, com minha colaboração. ~ 

Fiquei indignado ao chegar aqui e ouvir um crítico de 
plantão falar sobre esse- programa de uma forma leviana e 
irresponsável. Isso para mim significa ignorância, má-fé, ou as duas 
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coisas. Não poderia deixar de dar este. depoim~nto, PQi~ ~q)~ad~..;. -~l 
para minha cidade revoltado. Perdi o-bonde de Jetorno, ma~ oª.<?~ R~rdi 
0 bonde da história.de estar aqui dando este depoimento. O IPSEMG-
Família não representa. apenas um modelo, mas uma mudanÇa-'de 
estrutura, de paradigma em relação à-atenção à saúde:no País, e é 
um caminho sem volta. Não admitimos que quem quer que seja vénha 
falar sobre esse programa da forma como alguém que me precedeu, 
que já não está aqui, não conheço, mas não deixaria de dar.este 
testemunho. Mui~ o obrigado.. . ~_ . · . , \ _ . 

O Sr. Fernando Elóy Almeida Filho ·- Boa-tarde. Gostaria 
de complementar a fala do Dr. Oswaldo. O sistema do IPSEMG é de 
prestação de serviço de saúde. Ele ·não tem carência, o indivíduo sai 
com a carteirinha e com todos os direitos garantidos, ,como por 
exemplo, cirurgias cardíaca e neurológica, próteses, ao contrário de 
planos de saúde complementar em outras instituições, que, quando 
precisam disso, recorrem ao IPSEMG para ele pagar. Sei disso, pois é 
a divisão em que trabalho. O plano é inigualável. Não existe outro 
igual ao do_ IPSEMG. Para completar a exposição do Sr. Moisés, 
gostaria de dizer que o_ filho dele é nosso funcionário e faz parte da 
administração que está realizando isso. Ele teria de seguir o exemplo 
do filho dele. -

A Sra. Patrícia Corrêa Cavalcanti - Sr. Oswaldo, o valor 
destinado à saúde do IPSEMG atende a todo um grupo familiar com 
3,5% independentemente de quantos membros de que esse grupo 
familiar é composto. O que ocorreria se essa mesma família fosse 
atendida no si?tema privado? 

O Sr. Luiz Fernando Silva - Queria me desculpar da 
necessidade de me ausentar, mas é que tenho vôo marcado e já não 
posso prolongar minha permanência. Queria agradecer o convite da 
Assembléia Legislativa e elogiar essa iniciativa. Tenho participado dos 
debates sobre regime de Previdência em vários Estados do Brasil, e, 
raramente, as A~sembléias Legislativas se dispõem a fornecer os 
espaços físicos para que os servidores tenham oportunidade de 
realizar debates,. P._ortanto; não é qualquer coisa estarmos aqui 
realizando um debáte desta natureza. É algo que precisa ser elogiado 
e reproduzido em outros Estados. 

' Em relação ao ·IPSEMG, quero dizer da minha quase. 
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incredulidade, porque o que conhecemos da estrutura dos 
institutos de Previdência dos servidores públicos nos outros Estados é 
algo absolutamente arcaico, bastante incipiente. 

Pelo pouco que vi ontem das homenagens que o IPSEMG 
recebeu pelo aniversário e pelo que participei no dia de hoje, deu para 
perceber que vocês têm _um instituto vivo, com muita força e 
possibilidade de êxito. E algo que vocês deveriam ter a 
responsabilidade e a obrigação de passar adiante. Não dá para ficar 
só em Minas Gerais. Talvez vocês possam propor que a partir deste 
fórum criemos um fórum nacional de regimes previdenciários dos 
servidores públicos em que não esteja vinculada só a administração 
dos institutos, mas também os sindicatos e os usuários, a exemplo do 
SUS. Que essa estrutura debata e procure melhorar com a troca de 
experiências com outros Estados. Acho que não se deve apenas fazer 
e produzir a política em Minas, mas também fazer com que um pouco 
dessa experiência possa ser reproduzida em outros Estados. 

Quero agradecer o convite e parabenizar o IPSEMG pelos 
88 anos. Estava lembrando que ele é mais velho que a previdência 
social brasileira, que tem 76 anos. É curioso o instituto de Previdência 
de vocês ter mais tempo que o regime geral de Previdência do Brasil. 
Isso não significa qualquer coisa, é um dado interessante e 
importante. Eu me coloco à disposição para participar de outros 
eventos em que possa estar presente. 

Em particular, este debate me parece fundamental para 
discutir o Projeto de Lei n° 9 e a Lei n° 9.717. Acho que essa idéia de 
criar um fórum, deveria ser levada adiante com maior rapidez, deveria 
partir do princípio do que podemos fazer para derrubar essa lei 
inconstitucional e o que podemos fazer para derrubar a segunda lei 
inconstitucional que vem por aí: o Projeto de Lei n° 9, quando for 
convertido em lei complementar. Obrigado e êxito a todos! Párabéns 
pelo evento! 

O Sr. Presidente - Obrigado, Luiz Fernando. Antes de sua 
saída, queria dizer que comentava com o Renato e com o Oswaldo 
Fortini que, de determinados fóruns, devido ao seu grau de 
importância, é solicitado ao Presidente da Assembléia que consiga a 
publicação, em cadernos, os. seus resultados, ou, pelo menos, dos 
debates que aqui houve. Vamos solicitar a divulgação deste fórum ao 

T 

c, 
~I 
~i 
fi 

~I 
r. 

-< 
c 
õ 

733 
Presidente da Assembléia, Anderson Adauto, que .. se .tem 
desdobrado na divulgação do que ocorre aqui., 

Quero -testemunhar que. nesta càsa ocorre um, intenso 
debate o ano inteiro. Esta semana já . houve um debate- sobre 
dependência química, uma questã9 que é matéria nas escolas. No 
final. deste mês haverá um seminário sobre os· dez anos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Esta Casa tem propiciado um debate 
permanente ao povo mineiro. Isso graças ao Presidente Anderson 
Adauto, que deu nova dimensão e uma ampliação ·desse espaço 
nesta Casa. ' 

Vamos levar para o Presidente as propostas feitas daqui. 
Tenho a certeza de que ele vai anuir em que tenhamos um caderno 
com a publicação do que foi discutido aqui. 

Discutimos também que esses fóruns não fiquem somente 
aqui. Após o Fórum de Educação de Jovens e Adultos, no princípio 
deste ano, constituímos uma comissão de representação para dar 
continuçação a tudo que foi discutido aqui. 

Sugiro aos proponentes deste fórum, aos diretores, aos 
representantes dos trabalhadores e aos usuários que possam se 
juntar e organizar uma comissão, que pode ser de representação. 
Terminado este fórum, devem se debruçar sobre o documento final. 
As propostas podem ser irãnsformadas em lei ou em registros 
importantes para o Executivo trabalhar e operar modificações e 
encaminhamentos. São duas coisas importantes. Aí, sim, atendendo à 
sua sugestão, podemos mandar o resultado deste debate para o resto 
do País. 

Após o ciclo de debates dos transgênicos, no princípio do 
ano, constituímos cadernos que estamos m~mdando para todo o País, 
os quais têm sido de muita utilidade para todos. Então, o senhor, 
possivelmente, receberá o caderno sobre este importante fórum. Muito 
obrigado por sua presença aqui. 

O Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho - A respeito da 
pergunta feita por nossa colega de ltuiutaba, quero dizer que, desde 
que assumimos o IPSEMG, há um ano e dez meses, seguindo o 
exemplo de nosso Presidente, temos tentado reconstruir o IPSEMG. 
Na verdade, temos trabalhado uma média de 12 a 14 horas por dia 
para chegar aonde estamos. Achamos que os servidores públicos são 
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capazes de gerenciar essa instituição que é nossa. 

A respeito do problema de irmos para um sistema privado, 
há outras considerações que não tínhamos tocado e sobre as quais 
seria interessante falar neste momento. Os sistemas de saúde 
privados têm uma série de restrições e de exclusões que diferem de 
nosso sistema. A faixa etária, por exemplo: quanto mais idosa a 
pessoa, maior é o valor com que ela tem de contribuir para ter 
assistência à saúde. Se a pessoa tem uma doença preexistente, pode 
não ter cobertura para essa doença. Não perguntamos à pessoa se 
ela está ou não doente. Ela entra no sistema independentemente de 
qualquer problema. Não temos carência para a inclusão em nosso 
sistema. Nos sistemas privados, a carência é de seis meses a um 
ano. O limite de procedimentos, já tocamos nisso, é a respeito do teto 
ou do fator moderador. Somos frontalmente contra isso. 

A respeito do valor que nos foi perguntado, de 3,2%, que é 
a contribuição do servidor para a saúde, mais 1 ,6% do Estado, na 
verdade, uma família numerosa seguramente teria de ter uma 
contribuição muito maior para um plano privado do que para o nosso 
sistema. 

O Sr. Reginaldo Wemerson Alves - Como estatístico do 
Hospital Governador Israel Pinheiro, gostaria de fazer um comentário 
sobre a exposição da Sra. Maria das Dores, não é político, é um 
parecer técnico. Sobre as filas e algumas especialidades que se 
esgotam, a atual administração está aberta e buscando o que de mais 
novo existe em metodologia de pesquisa e estatística para a solução 
desses problemas. 

Como disse, o Hospital da Previdência, através do seu 
setor de estatística, desenvolve pesquisas sobre a demanda 
reprimida, demandas do interior, pesquisas sobre pessoas que saem 
do interior em busca de consultas na Capital e sobre as internações 
de associados que vêm do interior em busca das internações na 
Capital. 

Estamos utilizando estudos, e todas as decisões dessa 
administração baseiam-se em metodologia científica para solucionar 
esses problemas de demanda reprimida e deslocamento de pacientes 
do interior para a Capital, buscando a satisfação do associado e dos 
que procuram o hospital. Há várias pesquisas em andamento com 
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metodologia científica. Obrigado. "':'' c , . ·r 

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Célia Peixoto, dirigida 
ao Dr. Oswaldo Fortini: "É mera coincidência ou o IPSEMG começou a 
se preocupar com a qualidade dos serviços, quando, passou a ser 
discutida a hipótese da facultatividade?". -: 

O Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho "' Sem comentar o 
mérito da questão, sem comentar a forma como a pergunta foi 
dirigida, queremos dizer que a facultatividade na saúde nunca foi 
cogitada por nós. _ .t · 

Quando iniciamos o nosso trabalho, ficamos preocupados 
em reconstruir o IPSEMG. Como já dissemos, várias vezes, essa 
reconstrução estava também voltada para a qualidade. Queremos dar 
confiabilidade e credibilidade ao sistema, principalmente na 
assistência à saúde dos nossos usuários. 

O Sr. Fernando Souto- Gostaria de dizer,á Sra. Maria das 
Dores e às pessoas que ela representa que a qualidade que tanto 
almejam será infinitamente menor do que aquela que vamos lhes 
oferecer em pouquíssimo tempo. Já temos o guia de credenciados no 
interior, e, em várias cidades, as consultas já não são marcadas nas 
agências nem nas unidades do IPSEMG, são marcadas diretamente 
nos consultórios dos médicos. 

Pela primeira vez, um representante sindical se levantou e 
nos fez uma proposta, não apenas questionou. Foi preciso que 
alguém nos dissesse que estamos precisando de um Banco melhor 
para serem atendidos lá. O IPSEMG precisa desse "feedback", porque 
estamos aqui para servi-los. Peço desculpas em nome das outras 
pessoas, mas um coordenador sindical, uma pessoa que representa, 
só pode ter um único modo de agir, que é ,como você fez, cobrando, 
mas trazendo propostas e soluções. 

O Sr. Manoel Cataldo - Gostaria de fazer um pequeno 
comentário sobre o investimento que o Hospital da Previdência faz no 
seu quadro de funcionários. Como Superintendente-Geral do Hospital 
gostaria de informar que o .corpo clínico do Hospital da Previdência 
apresentou, no ano passado, ·cerca de 250 trabalhos em congressos 
nacionais e internacionais; tivemos mais de 400 participações em 
congressos internacionais e nacionais. O corpo de enfermagem tem 
um programa de educação continuada. Estamos fazendo uma 
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reciclagem de todo o serviço tercéirizado no hospital, como os 
serviços prestados por faxineiras, porteiros, ascensoristas e outros. 
Há grande preocupação da nossa parte com o investimento em 
recursos humanos. 

O Hospital da Previdência apresenta uma qualidade de 
serviço que depende exclusivamente do extremo envolvimento do 
corpo de funcionários do hospital. Quero agradecer a todos aqueles 
que trabalham no hospital e dar o meu depoimento do extremo 
entusiasmo com que todos trabalham e do extremo otimismo com que 
todos vêem nosso futuro. O grau de produtividade gerado no hospital 
está bem acima de instituições correlatas. Fazendo uma comparação, 
o INCOR de São Paulo e o Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul têm a mesma dimensão física que a 
nossa instituição e dispõem de quatro vezes mais funcionários e 
recursos financeiros seis vezes maiores do que o nosso, no entanto, 
sua produtividade é equivalente à nossa. Isso quer dizer que o corpo 
de funcionários, a instituição é extremamente mais motivada e quer 
cada vez mais oferecer um serviço de qualidade ao seu beneficiado. 

Se ainda temos filas, D. Maria das Dores, é porque o 
aumento do número de beneficiários que nos procuram fez com que 
houvesse um certo descontrole na oferta de consultas, leitos e em 
todo o tipo de serviço que o hospital oferece. 

É extremamente importante salientar que tivemos um 
aumento substancial em todos os níveis de produtividade do hospital, 
desde o SLU até o nível de cirurgias, internações, atendimentos 
ambulatoriais, a parte de exames complementares de imagens, 
registros gráficos, fisioterapia, etc. Em todos os níveis ocorreu 
aumento de produtividade no hospital, na gestão a partir de 1999. 

Quero salientar o grau extremo de sucateamento no qual 
assumimos a instituição. Ela estava absolutamente abandonada, 
apodrecendo nas suas entranhas em toda a parte básica do hospital, 
na área física. Tivemos de reconstruir o hospital. Isso é extremamente 
difícil, extremamente moroso, por causa dos processos licitatórios. 

Quero agradecer, de público, a todos aqueles que 
participam da administração do hospital, do corpo clínico e do serviço 
de enfermagem, porque temos uma instituição da qual nos 
orgulhamos, para que possamos ter um serviço de qualidade e 
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. . . ~ eficiência. 

O Sr. Alexandre Assunção Lima - Gosté!ria de agrad~c~r a 
oportunidade de participar deste fórum, que é de extrema importância 
para os próximos 40 anos. 

Concordando com o Sr. Oswaldo, temos de trabalhar 
considerando o IPSEMG o nosso plano solidário, que é muito mais 
que um plano de saúde. Ele deve ter algumas condições de 
orientação para o atendimento eficiente do cidadão servidor público do 
Estado e para o controle de nós, trabalhadores públicos estaduais. 

O Sr. Oswaldo Fortini Levindo. Coelho - Gostaria de 
aproveitar este momento para mudar a imagem que aqui ficou, depois 
de concluída a CPI, quando foi trazida a esta Casa uma notícia e uma 
idéia falsa e mentirosa a respeito dos servidores do IPSEMG, de que 
eram servidores não comprometidos e servidores que não 
trabalhavam, principalmente os médicos. Levanto a minha voz. neste 
momento, porque isso é um absurdo. O nosso corpo clínico e o nosso 
corpo de funcionários são dos melhores do Estado. Tenho absoluta 
certeza de que não há em Belo Horizonte um hospital com um corpo 
clínico tão qualificado quanto o nosso. Exemplo disso é a nossa 
residência médica, que é procurada como a primeira opção nas suas 
22 especialidades. Este ano _passamos para 24 especialidades e 
contamos com 134 residentes, que passam nos primeiros lugares nos 
concursos, quando terminam a residência médica. 

Gostaria de dizer que não só a qualidade nos preocupa, 
mas também o baixo custo. Trouxe alguns indicativos para provar que 
o nosso custo é um dos menores do Brasil, em relação a atendimento 
hospitalar. Comprovados estatísticamente, há indicadores do 
PROASA, Programa de Estudos Avançados em Administração 
Hospitalar e de sistemas de saúde filiados da Fundação Getúlio 
Vargas que mostram que o custo médio de paciente por dia é da 
ordem de R$456,00, enquanto o nosso é de R$197,97. O custo médio 
de internação do indicador do PROASA é de R$1.584,00, enquanto o 
nosso é de R$1.167,00. O custo do quilo da roupa lavada do PROASA 
é de R$1 ,47, o nosso é de R$0,70. Além da qualidade, temos um 
custo muito baixo. 

No ano passado, tivemos um debate no Rio de Janeiro, 
juntamente com representantes de São Paulo, Bahia e Rio Grande dq 
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Sul. Mais uma vez, ficamos orgulhosos em ter o IPSEMG, porque 
somos o melhor plano do Brasil. Não existe nenhuma instituição como 
a nossa. 

O Sr. Renato de Almeida Barros - Eu acho que a 
experiência que nos foi relatada ao longo destes dias, através de 
depoimentos que demonstraram a situação da seguridade social em 
outros Estados brasileiros, retrata a responsabilidade que temos de 
c~nstruir um sistema de seguridade social que seja resguardado por 
le1s, da mesma forma que estamos fazendo, hoje, em Minas Gerais. 
Acho que esta discussão, que contou com depoimentos divergentes e 
convergentes, servirá de modelo para a construção de uma saúde de 
qualidade para os servidores públicos estaduais. Acho que os 
depoimentos dos companheiros da Justiça, do Legislativo ou do 
Tribunal de Contas mostram-nos a responsabilidade que temos de 
construir um IPSEMG melhor. Reconhecer:1os o IPSEMG como o 
verdadeiro instituto de previdência do conjunto do funcionalismo 
público das três esferas de Governo. Isso é importantíssimo e é 
também uma grande responsabilidade para nós, servidores do 
IPSEMG, e para todos os usuários. 

O Júnior e toda a sua equipe têm a grande 
responsabilidade de dar continuação a esse processo de resgate do 
IPSEMG. Entretanto, acho que não podemos ficar restritos a isso. 
Temos a necessidade de pressionar a Assembléia para que aprove o 
conselho deliberativo. O Governador vetou o projeto do conselho e 
nós, das entidades, tomamos a iniciativa de reapresentá-lo em s'ua 
forma original. Ele foi emendado e estamos pedindo que essa emenda 
seja destacada em Plenário, para que o projeto volte à sua forma 
original. Para nós, é importante ter o conselho deliberativo para que 
possamos intervir com 50% de representação. 

Também não podemos perder de vista o Projeto de Lei 
Complementar n° 9, que foi retratado por todos os companheiros. 
Existe a possibilidade de que ele seja votado na terça-feira. Se 
necessário, vamos nos mobilizar para ir a Brasília acompanhar essa 
votação e discutir também nesta Casa o projeto de reforma da 
estrutura do Estado. O que estamos fazendo para isso? Estivemos 
discutindo o assunto e vamos reafirmar tudo isso segunda-feira, no 
fórum das entidades. Queremos, também, aproveitar o espaço que 
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nos foi cedido pela~Assembléia para solicitar,. uma reur]ião ~do_ J 

Governador com todas a~ entidades do funcionalismo. É 1 neces.S?á.~io 
que haja uma discussão com ele a respeito dos fatos que_. vêm 
ocorrendo, para haver continuação nos trabalhos.· Muitas vezes; os 
Secretários de Estado não incorporam os. compromissos assumidos 
pelo Governador. Isso provoca mudanças no curso das discussões, e 
estamos em um processo de mudanças que poderão, ou não; trazer 
transtornos para nós. Basta dizer que, quando se falava sobre o 
IPSEMG, que está diretamente ligado à Secretaria de Administração, 
se não fosse a pressão deste Plenário, talvez o Governador não 
tivesse mudado sua posição. 

Então, quero dizer que o fórum foi muito positivo e que 
temos a expectativa de que, na construção da lei, possamos ter uma 
participação efetiva, com a presença expressiva que sempre tivemos, 
quando necessário, dos companheiros do, IPSEMG_ nesta. Casa, 
ajudando-nos na luta para a construção de um sistema de seguridade 
social que represente o interesse maior, que é a saúde do servidor 
público. Muito obrigado. 

A Sra. Maria das Dores Abreu Amorim - Eu quero apenas 
dizer que acredito que a cidadania é construída com a escolha, 
assumindo as conseqüências dessas escolhas. Acho que a discussão 
sobre a cidadania precisa ser ampliada com a discussão sqbre a 
seguridade social. Ela não pode se restringir aos segmentos mais 
organizados dos servidores. Mesmo porque supõe-se que queremos 
que os outros servidores também se organizem. Então, proponho que 
a discussão sobre a proposta previdenciária para Minas Gerais se 
estenda a todos os Poderes. Percebo que existe, até hoje, uma certa 
limitação com relação ao Poder Executivo, que está mai~ organizado 
historicamente, como servidor sindicalizado. 

Por outro lado, quero também entender a fala do Dr. 
Oswaldo Fortini. Quando ele disse que estamos nos preparando para 
suceder a nós mesmos, para ser substitutos de nós mesmos, gostaria 
que esse "nós" se referisse ao universo dos servidores públicos do 
Estado. Muito obrigada. 

O Sr. Luiz Eduardo Miranda Gonzaga - Alexander 
Soljenitsin, aquele russo que foi Prêmio Nobel da Paz, tem uma frase 
muito interessante: "Para não temer a perda, basta não deter .a 
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posse". Os servidores públicos de Minas têm a posse de um 
instituto que, a despeito de todas as dificuldades, de todas as 
deficiências que possa ter, é muito maior do que essas mesmas 
deficiências e dificuldades. A balança pende favoravelmente para o 
IPSEMG. Não estou dizendo que o IPSEMG seja o supra-sumo da 
maravilha, Mas ele é o nosso instituto e, pelo que estamos vendo sua 
tendência é a superação, para que se realize cada vez mais. E~tão 
ao invés de contribuirmos para sua fragilidade, precisamos contribui~ 
para seu crescimento. O mineiro do interior diz que é o olho do dono 
que engorda o boi. Quanto mais o cliente, o associado, o usuário 
estiver presente na construção desse instituto, melhor. 

Gostaria, também, de fazer uma referência a um caso 
recente, que aconteceu conosco, de um paciente do interior que 
atendemos em Belo Horizonte. Ele possuía um convênio e foi 
encaminhado de volta ao interior, para tratamento psiquiátrico. No 
primeiro atendimento, foi atendido em 5 minutos. No segundo, foi 
atendido de pé, e o profissional já estava com a receita azul de 
medicamento controlado pronta, que lhe foi entregue. Não temos 
~ontrole n~m acesso a esse tipo de atendimento. A única coisa que 
fizemos fo1 recomendar a esse indivíduo que não se tratasse com um 
profissional tão desqualificado e desinteressado. Fizemos contato com 
a Superintendência de lnteriorização, que nos disponibilizou um 
profissional do IPSEMG Família de Valadares. Graças a Deus, esse 
nosso colega do Judiciário, que tem muita necessidade de 
atendimento, está sendo acompanhado dignamente naquela cidade, 
por um bom profissional. Liguei para esse profissional para expor o 
caso. Ele entendeu, acompanhou nosso colega e está tratando dele 
tecnicamente, conduzindo o caso de forma humana, respeitando a 
dignidade do usuário, como ele merece. 

Acho que o IPSEMG está de parabéns por estar 
procurando superar-se, com todas as deficiências que pode ter. 
Também a Assembléia de Minas, mais uma vez, demonstra que, de 
fato, está procurando ampliar o debate e clarear as situações sem 
hipocrisia, sem fazer nenhuma cortina de fumaça. Mais uma vez, 
sinto-me orgulhoso de ter nascido em um Estado como Minas Gerais. 
Muito obrigado. 

O Sr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho - Quando falamos 
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na possibilidade de abrir o IP~SEMG para nós mesmos, quis diz~r 
nós, funcionários públicos. de úma forma geral. Espero . até ter a 
felicidade de ter ~ Maria das Dores, ou qualque'r outra funcionária do. 
Legislativo, como membro da diretoria, no futuro. · · · ., 

O Sr. Presidente - Para finalizar, quero citar uma fala do 
Dr. Humberto, Procurador do Ministério Público Federal, ná IV 
Conferência Estadual da Saúde, que aconteceu na semana passada. 
Ele me disse o seguinte: "Edson, voçês têm que acompanhar a 
aplicação dos 7% para a saúde no Estado de Minas Gerais, como 
determinou a Emenda Constitucional n° 9, porque o que acontece em 
Minas vai repercutir no resto do País." Então, gente, o que está 
acontecendo em Minas irá, com certeza, repercutir no resto do País. 
Além de tudo o que discutimos sobre a formação profissional, a 
produção de trabalhos científicos, como foi dito, é de máxima 
importância num cenário nacional de grandes dificuldades de 
capacitação e de formação, não apenas de médicos, mas de vários 
profissionais de saúde que têm necessidade de se qualificar para um 
melhor atendimento à saúde. 

Então, o IPSEMG não somente produz serviços de 
qualidade, melhorando esses serviços, mas também produziu vários 
outros hospitais públicos. Minas Gerais puxa para si essa 
responsabilidade de ser o espelho nacional. Considero da maior 
importância este evento. O que aconteceu aqui, hoje, é a largada de 
um movimento que não pode "parar. É importante que os debates 
continuem e que amadureçam, para melhorar todo o nosso trabalho. 

Quero encerrar os trabalhos - o Miguel Martini está me 
propiciando esta oportunidade, uma vez que sou servidor público do 
Estado e médico preocupado com essas questões - dizendo que 
precisamos ampliar nossa concepção de saúde, que não pode ficar 
restrita somente ao modelo médico hegemônico. A saúde é muito 
mais do que isso. Temos que nos preocupar com a promoção da 
saúde. Outro pilar é a prevenção das doenças e dos acidentes; outro, 
a atenção à assistência médica. Esses três pilares são os mais 
modernos e exigem a participação de todos para a construção de um 
projeto coletivo que se iniciou. Agora, chegamos a um patamar 
extremamente importante, com a participação de todos. Tenho a 
certeza de que, dentro dos próximos dois anos, teremos um IPSEMG 
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que será uma maravilha e que servirá de espelho para todo o País, 
no que diz respeito à atenção à saúde, influenciando positivamente 
outros institutos de outros Estados. 

Encerro agradecendo a presença de todos. Que Deus nos 
acompanhe, para que façamos bons trabalhos pela frente. Muito 
obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades e aos 
participantes, bem como ao público em geral, pela honrosa presença, 
e encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião 
especial de segunda-feira, dia 13, às 20 horas, nos termos do edital 
de convocação. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.273/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de 
lei em epígrafe visa a alterar dispositivos da Lei n° 12.462, de 7/4/97, e 
dá outras providências. 

Publicada em 17/11/2000 no "Diário do Legislativo", foi a 
proposição distribuída preliminarmente a esta Comissão para receber 
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise visa a alterar o art. 4°, "caput", e 

os incisos V e IX do art. 6° da Lei n° 12.462, de 7/4/97, que cria o 
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de 
Entorpecentes - FUNPREN - , e dá outras providências. 

Segundo a proposição, o BDMG, em substituição ao 
BEMGE, passa a ser o agente financeiro do referido Fundo e 
integrante do seu grupo coordenador. A medida se faz necessária 
devido à privatização do BEMGE, justificando a sua exclusão do 
Fundo. A proposição pretende também incluir um representante da 
Polícia Militar de Minas Gerais no grupo coordenador do aludido 

T 

~ o 

:3 
"" 
2 
c 

" <: 

o 

" (f) 

.g 
" o 

-< 
-= g_ 
o 
" " o 
:.1 .§[ 

• 

8 
743 1 

Fundo. '\ 'lt; ~" ... .: :· -., ~ -

As alterações preconizadas no projeto, como se vê, são 
necessárias para-adequá-lo· à realidade. vigente,,.. j " 

Quanto à natureza . da matéria, percebe-se que a 
proposição atende aos preceitos constitucionais:,uma vez que o -seu 
conteúdo se insere no âmbito· da competência do Estado... ·· 

Ademais, preenche os requisitos estabelecidos pela Lei 
Complementar n° 27, de 1993, que dispõe sobre a criação, a.gestão e 
a extinção de fundo, alterada pela Lei Complementar n° 36, de:1995. · 

Quanto à iniciativa, a matéria não está arrolada pelo art. 
66 da Constituição do Estado entre aquelas que são privativas de 
qualquer dos Poderes. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.273/2000. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator -

Paulo Piau - Eduardo Brandão. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 901/2000 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria dos Deputados João Batista de Oliveira e Paulo 
Piau, o Projeto de Lei n° 901/2000 dispõe sobre os custos de análise 

:de pedidos de licenciamento ambiental da atividade de suinocultura no 
Estado. 

Aprovada no 1° turno, na forma original, a proposição 
. retorna a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. 
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto. 

Fundamentação 
O objetivo precípuo do projeto em análise é incentivar a 

regularização dos empreendimentos que se dedicam à suinocultura no 
Estado, quanto aos aspectos legais de proteção do meio ambiente. 
Especificamente, propõe-se a redução, em 50%, dos valores das 
taxas cobradas pelos órgãos de controle ambiental para o 
licenciamento dessa atividade. 

Conforme parecer desta Comissão no 1° turno, 
entendemos que a proposição é bastante oportuna e louvável, uma 
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vez que, segundo estimativas da Associação dos Suinocultores do 
Estado de Minas Gerais - ASEMG -, aproximadamente 90% das 
granjas mineiras encontram-se em situação irregular junto ao COPAM. 
Entre as razões apontadas para índice tão elevado de inadimplência, 
o alto custo da análise dos pedidos de licença ambiental, que pode 
chegar a R$ 30.000,00 é a mais significativa. 

Ao propor a diminuição dos valores dessas taxas, o projeto 
cria condições para que maior número de empreendimentos possa 
adequar-se às exigências ambientais, c ,que contribuirá sobremaneira 
para a redução dos impactos negativos da suinocultura sobre o meio 
ambiente. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 901/2000, no 2° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João 

Batista de Oliveira- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.052/2000 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o Projeto de Lei 
n° 1.052/2000 declara como Área de Proteção Ambiental a região 
situada nos Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, lbirité, 
ltabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara e dá outras 
providências. 

Aprovada no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, a 
proposição retoma a esta Comissão, a fim de receber parecer para o 
2° turno, nos termos regimentais. Integra este parecer a redação do 
vencido no 1° turno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame declara como Área de Proteção 

Ambiental, sob a denominação de APA-Sul RMBH, os terrenos que 
menciona. Objetiva-se, com isso, dar a essa área, criada pelo Decreto 
n° 35.624, de 1994, o respaldo de lei. Para tanto, a proposição faz uso 
de texto semelhante ao que serviu de base para a edição do decreto. 

Sabemos que, no ordenamento legal, as leis situam-se 
num patamar superior ao dos decretos. Por disposição constitucional, 
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qualquer alteração das características ou dos limites de unidades . 
de conservação só poderá ser feita mediante o concurso de lei. Dessa 
forma, a iniciativa-se justifica. 

Para melhor subsidiar esse parecer, ·esta Comissão 
promoveu, já no 2° turno, uma audiência pública, com ·a participação 
de representantes de instituições governamentais e não 
governamentais, do Estado e dos municípios, com atuação na APA-
Sul e na defesa do meio ambiente. Na ocasião, pudemos colher 
sugestões mais adequadas aoraperfeiçoamento da matéria. 

Na forma proposta originalmente, o Poder Executivo 
deveria elaborar, no prazo de seis meses a partir da publicação da lei, 
o zoneamento ecológico-econômico da APA-Sul e efetivar, num 
período de três meses após a aprovação desse zoneamento, a 
implantação definitiva da unidade de conservação. Entretanto, esses 
prazos são demasiadamente exíguos. A APA-Sul apresenta uma série 
de peculiaridades na sua ocupação e uma dimensão territorial 
significativa. Por isso, deve-se fixar um prazo maior para o Executivo 
cumprir tal determinação legal. Nesse sentido, apresentamos as 
Emendas n°s 1 e 2, que alteram tais prazos para um ano e para seis 
meses, respectivamente. 

Outrossim, o projeto prevê que a instalação e o início de 
operação de qualquer atividade econômica no interior dessa área de 
proteção ambiental, inclusive atividades industriais de extração 
mineral e de parcelamento do solo para fins de urbanização, ficarão 
transitoriamente condicionados à avaliação de impacto ambiental e à 
eventual aprovação por parte do COPAM, enquanto o zoneamento 
ecológico-econômico não existir. Essa medida, no entanto, não deve 
prevalecer, sob pena de submetermos_ atividades que não são 
poluidoras nem potencialmente poluidoras ao sistema de 
licenciamento ambiental, contrariando as regras constitucionais e 
legais vigentes. O licenciamento ambiental só é cabível nos casos de 
atividades poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. Por meio da 
Emenda n° 3, procedemos à adequação do dispositivo. 

Finalmente, constatamos que, na relação de municípios 
que integram a APA-Sul, à semelhança do decreto que a criou, não 
constam nomes de alguns municípios surgidos no processo de 
desmembramento e emancipação no período posterior ao ato de s~a 
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criação. Por meio da Emenda n° 4, procuramos corrigir essa falha. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 1.052/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno 
com as seguintes Emendas de n°s 1 a 4. 

EMENDA N° 1 
Substitua-se, no inciso I do art. 3°, a expressão "seis 

meses" pela expressão "um ano". 
EMENDA N° 2 

Substitua-se, no "caput" do art. 4°, a expressão "três 
meses" pela expressão "seis meses". 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao § 2° do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- ....... 
§ 2° - O zoneamento ecológico-econômico indicará as 

atividades a serem encorajadas em cada zona e as que deverão ser 
limitadas, restringidas ou proibidas, de acordo com a legislação 
aplicável.". 

EMENDA N° 4 
Acrescentem-se à relação de municípios da ementa e do 

art. 1° os Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas, Mário Campos 
e Sarzedo. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Cabo Morais, Presidente - Adelino de Carvalho, relator -

Maria José Haueisen. 
Redação do Vencido no 1° turno 
PROJETO DE LEI N° 1.052/2000 

Declara como Área de Proteção Ambiental a reg1ao 
situada nos Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, lbirité, 
ltabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1° -Sob a denominação de APA-Sul RMBH (Região 
Metropolitana de Belo Horizonte), fica declarada Área de Proteção 
Ambiental a região situada nos Municípios de Belo Horizonte, 
Brumadinho, Caeté, lbirité, ltabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e 
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Santa Bárbara, com a delimitação geográfica co,nstante no anexo., . 
desta lei. ;; v j \ i' . f.·, ,; .J 

Art. 2-0 
- A declaração de que trata o artigo anterior tem por 

objetivo proteger e conservar os sistema~ naturais essenciais à 
biodiversidade, especialmente os recursos hídricos necessários ao 
abastecimento da população da Região Metropolitana <;J,e : E;3elo 
Horizonte - RMBH - e áreas adjacentes, com vista à melhoria da 
qualidade de vida da popula~ão local, à proteção dos ecossistemas e 
ao desenvolvimento sustentado. 

Art. 3° - Para a implantaçã~ da APA-Sul RMBH, serão 
adotadas as seguintes providências: 

I - zoneamento ecológico-econômico, com o respectivo 
sistema de gestão colegiadof)'que deverá ser elaborado no prazo de 
seis meses contados da data da publicação desta lei; 

11 - divulgação das me_didas previstas nesta lei, objetivando 
o esclarecimento da comunidade local sobre a APA-Sul RMBH e suas 
finalidades. 

Art. 4°- O zoneamento ecológico-econômico e o sistema 
de gestão da APA-Sul RMBH ficarão a cargo da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que terá o prazo 
máximo de três meses após _a aprovação, por decreto, do mencionado 
zoneamento para a implantação definitiva da unidade de conservação. 

§ 1 o - Na elaboração da proposta técnica do zoneamento 
ecológico-econômico e do sistema de gestão, será assegurada a 
participação efetiva e permanente de autoridades públicas municipais 
~e estaduais pertinentes, entidades ambienta listas não 
governamentais, empresas, entidades de classe, universidades, 
centros de pesquisas e toda a comunidade envolvida com a APA-Sul 
RMBH, mediante participação no seu Conselho Consultivo. _ 

§ 2° - O zoneamento ecológico-econômico indicará as 
atividades a serem encorajadas em cada zona e as que deverão ser 
limitadas ou proibidas, de acordo com a legislação aplicável, ficando a 
instalação e o início de operação de qualquer atividade econômica no 
interior da APA-Sul RMBH, inclusive atividades industriais,. de 
extração mineral e de parcelamento de solo para fins de urbanização, 
durante o período compreendido entre a promulgação desta lei ~ o 
término dos trabalhos de zoneamento ecológico-~conômico ~ \de 



I 

748 
implantação do seu Conselho Consultivo, transitoriamente 
condicionados à avaliação de impacto ambiental e à eventual 
aprovação por parte do COPAM. 

§ 3° - O sistema de gestão da APA-Sul RMBH será 
compos~o, de forma colegiada e paritária, por autoridades públicas 
est~duais e municipais, entidades ambientalistas não governamentais, 
entidades de classe, universidades, empresas, centros de pesquisas e 
toda a comunidade envolvida com a APA-Sul RMBH. 

Art. 5° - Além das proibições, restrições de uso e demais 
limi~ações para a APA-Sul RMBH, previstas na Lei n° 6.902, de 27 de 
abnl Ade_ 1981, o decreto que aprovar o zoneamento ecológico-
economico, a cargo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento S_ustentável, deverá estabelecer outras medidas que 
assegurem o manejo adequado para a ~rea. 

Art. 6° ~ Est~ l~i entra em vigor na data de sua publicação 
e revogam-se as disposiçoes em contrário. 

Anexo 
(a que se refere o art. 1° da Lei n°, de de) 

Memorial Descritivo APA-Sul RMBH 
O memorial descritivo que compreende a APA-Sul RMBH 

foi elaborado com base nas cartas do IBGE, escala 1:50.000- Folhas: 
SE-23-Z-C-VI-3 Belo Horizonte; SF-23-X-A-111-1 Rio Acima· SF-23- X-
A-111-2 Acuruí; SE-23-Z-C-VI-4 Caeté; SF-23-X-A-1-1 Cata~ Altas· SF-
23-X-A-111-3-MI-2573-3 ltabirito; SF-23-X-A-11-2 Brumadinho; SF-23-X-
A-111-4-MI-2573-4 Ouro Preto e escala 1:100.000- Folha SE-23-Z-D-IV 
ltabira e tem a seguinte descrição: inicia-se no encontro da antiga 
estrada BH-Nova Lima e o aqueduto da COPASA-MG (ponto 1 ); daí 
segue por essa estrada em direção à cidade de Nova Lima, até seu 
encontro com a divi~a municipal de Belo Horizonte e Sabará (ponto 2); 
se_~ue por es~a ~ivisa intermunicipal até a nascente do córrego 
Tnangulo e dai a JUsante desse córrego até sua confluência com o 
córrego Cubango ou André Gomes (ponto 3); segue a montante desse 
córrego até seu cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica 
1.1 OOm (mil e cem metros) (ponto 4); segue por essa curva de nível 
a~é seu encontr? com o segundo afluente da margem esquerda do 
~orrego Jambreiro, de montante para jusante (ponto 5); segue a 
JUSante desse canal até seu encontro com o córrego do Jambreiro 
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(ponto 6); segue a jusante desse córrego até sua confluência com ,, 
o córrego Carioca (ponto 7); segue.a montante desse córrego .áté sua 
confluência com o .. córrego Carrap~to (ponto 8); segue .em direção à 
nascente desse córrego até a MG-:030 (ponto 9); segue por essa 
rodovia rumo E até seu cruzamento com o córrego Éstrangulado 
(ponto 1 O); segue a jusante desse córrego até sua confluê-ncia com o 

. -
ribeirão da Mutuca (ponto 11 ); segue a jusante desse ribeirão até sua 
confluência com o ribeirão dos Cristais - Folha SF-23-X-A-111-1 Rio 
Acima {ponto 12); segue a jusante desse ribeirão até sua confluência 
com o primeiro afluente da margem direita, de montante para jusante, 
após o córrego dos Pires (ponto 13); segue a montante desse córrego 
até o divisor de águas entre o ribeirão dos Cristais e o córrego Bela 
Fama (ponto 14); segue por esse divisor em direção N, infletindo para 
E e SSE até o rio das Velhas (ponto 15); segue a jusante desse rio até 
sua confluência com o ribeirã0 da Prata - Folha SE-23-Z-C-VI-3 Belo 
Horizonte (ponto 16); segu~ a montante desse ribeirão até sua 
confluência com o córrego da Cachoeira - Folha SE-23-Z-C-IV-4 
Caeté (ponto 17); segue a montante desse córrego até sua nascente 
na serra do Espinhaço (ponto 18); segue por esse divisor em direção 
NE até a nascente do córrego Vieira (ponto 19); segue a jusante 
desse córrego até sua confluência com o rio São João (ponto 20); 
segue a montante desse rio até sua confluência com o córrego Lagoa 
do Fundão - Folha SF-23-X-A-111-2 Acuruí (ponto 21); segue a 
montante desse córrego até sua nascente (ponto 22); segue rumo SE, 
ultrapassando o divisor de águas até a nascente do córrego Botafogo 
(ponto 23); segue a jusante desse córrego até sua confluência com o 
rio Conceição (ponto 24); segue a jusante do rio Conceição até sua 
confluência com o ribeirão Caraça - Folha ~E-23-Z-D-IV ltabira (ponto 
25); segue a montante desse ribeirão até sua confluência com o 
córrego Brumadinho - Folha SF-23-X-B-1-1 Catas Altas (ponto 26); 
segue a montante desse córrego até sua confluência com o córrego 
Quebra Ossos (ponto 27); segue a montante desse córrego até seu 
cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica 1.000m (mil 
metros) (ponto 28); segue por esta curva de nível em direção 
preferencial S/SE até o cruzamento com o ribeirão Maquiné {perito 
29); segue a montante desse ribeirão até sua nascente e daí, ao 
divisor de águas entre os córregos Quebra Ossos e Para~atu (pont_o 
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30); segue por esse divisor em direção Sul até o limite dos 
Municípios de Santa Bárbara e Mariana (ponto 31); segue em direção 
preferencial SW, acompanhando os limites entre os Municípios de 
Santa Bárbara e Mariana, Santa Bárbara e Ouro Preto e Santa 
Bárbara e ltabirito, até o ponto cotado 1.627m (mil seiscentos e vinte e 
sete metros) na serra do Espinhaço - Folha SF-23-X-A-111-2 Acuruí 
(ponto 32); segue em direção SW pelo divisor de águas dos córregos 
do Lobo e Curral de Pedras até seu encontro com o rio das Velhas 
(ponto 33); segue a jusante do rio das Velhas até a represa do rio de 
Pedras (ponto 34); daí segue a margem Sul dessa represa em direção 
W até o encontro com o córrego Farinha Seca (ponto 35); segue a 
montante desse córrego até sua confluência com o córrego das 
Palmeiras (ponto 36); segue a montante desse córrego, passando 
pela Folha SF.23-X-A-III-2-MI- 2573-4 Ouro Preto, até sua nascente -
Folha SF.23-X-A-III-1-MI- 2573-3 Rio Acima (ponto 37); segue pelo 
divisor de águas dos córregos Chancudo e Água Suja, passando 
pelos pontos cotados 1.053m (mil e cinqüenta e três metros), 1.082m 
(mil e oitenta e dois metros) e 1.083m (mil e oitenta e três metros) até 
as coordenadas 7.764.000 N (ponto 38}; segue por essa coordenada 
em direção W até o cruzamento com o rio ltabirito (ponto 39); segue a 
montante desse rio até sua confluência com o córrego da Onça (ponto 
40); segue a montante desse córrego até sua confluência com o 
córrego Sumidouro (ponto 41 ); segue a montante desse córrego até 
seu encontro com o terceiro canal de drenagem da margem direita, de 
montante para jusante (ponto 42); segue a montante desse canal de 
drenagem até sua nascente (ponto 43); daí passa pelo divisor de 
águas dos córregos Sumidouro e Carioca até a nascente do sétimo 
afluente da margem esquerda do córrego Carioca, de montante para 
jusante (ponto 44); segue a jusante desse afluente até seu encontro 
com o córrego Carioca - Folha SF-23-X-A-111-3-MI-2573-3 ltabirito 
(ponto 45); segue a montante desse córrego até sua nascente na 
serra das Serrinhas (ponto 46); segue em direção preferencial NW, 
passando pelo ponto cotado 1.519m (mil quinhentos e dezenove 
metros), 1.387m (mil trezentos e oitenta e sete metros), 1.372m (mil 
trezentos e setenta e dois metros) 1.334m (mil trezentos e trinta e 
quatro metros), 1.402m (mil quatrocentos e dois metros), 1.479m (mil 
quatrocentos e setenta e nove metros), pelo divisor de águas do 
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ribeirão do Silva e do córrego Padre Domingos, passandÇ> :Pelo -
loteamento .Balneário Água Limpa, até o encontro com a estrada que 
liga a BR-040 a-esse loteamento -"Folha 1SF-23-X:-A-111·;1( R)o.Açima 
(ponto 47); segue por essa estrada até seu cruzamento,c_om a f?R-040 
(ponto 48); segue no sentido W, atravessando a cume~ira da serra da 
Moeda, até a nascente do córrego Campinho (ponto.,49);. _segue _a 
jusante desse córrego até sua confluência com o córrego Três Barras 
- Folha SF-23-X-A-11-2 Brumadinho (ponto 50); segue a jusante desse 
córrego até seu sétimo afluente da marger:n direita, a partir desse 
ponto de montante para jusante (ponto 51); segue a montante d~sse 
afluente até sua nascente e daí ao divisor de águas dos córregos da 
Estiva e Três Barras (ponto 52); segue por esse divisor em direção W 
até a nascente do segundo afluente da margem esquerda do ribeirão 
Aranha, de montante para jusante (ponto 53); segue a jusante desse 
afluente até o ribeirão Aranha (ponto 54); -~egut? E?m direção N ~até a 
curva de nível de cota altim$.trica 900m (novecentos metros) (ponto 
55); segue por essa curva em direção NE, infletindo para NW até a 
nascente do décimo afluente da margem esquerda do ribeirão 
Piedade, de montante para jusante (ponto 56); segue a jusante desse 
afluente até sua confluência com o ribeirão Piedade (ponto 57); segue 
a montante desse ribeirão até sua confluência com o córrego Pau 
Branco (ponto 58); segue a montante desse córrego até o seu 
encontro com a curva de nível de cota altimétrica 1.1 OOm (mil e cem 
metros)- Folha SF-23-X-A-111-1 Rio Acima (ponto 59); segue por essa 
curva de nível até a nascente do oitavo afluente da margem esquerda 
do córrego Fundo, de montante para jusante - Folha SF-23-X-A-11-2 
Brumadinho (ponto 60); segue a jusante desse afluente até sua 
confluência com o córrego Fundo (ponto 61); segue a jusante desse 
córrego até sua confluência com o córrego da Areia (ponto 62); segue 
a jusante desse córrego até sua confluência com o ribeirão Casa 
Branca (ponto 63); segue a montante desse ribeirão até seu encontro 
com o córrego da Índia (ponto 64); segue a montante desse córrego 
até seu encontro com a curva de nível de cota altimétrica 900m 
(novecentos metros) (ponto 65); segue por essa curva de nível. em 
direção preferencial W e posteriormente N e E, contornando a serra 
Três Irmãos, até o encontro com o córrego Camargo (ponto 66); 
·segue a montante desse córrego até atingir a curva de .nível cqta 
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altimétrica 980m (novecentos e oitenta metros) (ponto 67); segue 
por essa curva de nível até atingir a nascente do terceiro afluente da 
margem esquerda do córrego Taboão, de montante para jusante 
(ponto 68); segue a jusante desse afluente até atingir a curva de nível 
de cota altimétrica 920m (novecentos e vinte metros) (ponto 69); 
segue por essa curva de nível até atingir o quinto afluente da margem 
direita do córrego Taboão (ponto 70); segue a montante desse 
afluente até atingir a curva de nível de cota altimétrica 1.000m (mil 
metros) (ponto 71); segue por essa curva de nível em direção 
preferencial NE, até o cruzamento com o córrego Barreirinho (ponto 
72); segue a montante desse córrego até o cruzamento com a curva 
de nível de cota altimétrica 1.040m (mil e quarenta metros) (ponto 73); 
segue por essa curva de nível em direção preferencial NE até atingir o 
divisor de águas da bacia de captação do córrego Barreiro, situada no 
ponto de coordenadas 20°.00' Lat S e 44°.00 Long W (ponto 74); 
segue por esse divisor de águas em direção preferencial N até a curva 
de nível de cota altimétrica 980m (novecentos e oitenta metros) -
Folha SE-23-2C-V-4 Contagem (ponto 75); segue por essa curva em 
direção E até seu encontro com o quinto afluente da margem 
esquerda do córrego Barreiro, de jusante para montante (ponto 76); 
segue a montante desse afluente até o encontro com a curva de nível 
de cota altimétrica 1.040m (mil e quarenta metros)- Folha SE-X-A- 111-
1 Rio Acima (ponto 77); segue por essa curva em direção preferencial 
NE até o encontro com o terceiro afluente da margem esquerda do 
córrego Cercadinho, de montante para jusante (ponto 78); segue por 
esse afluente a jusante até sua confluência com o córrego Cercadinho 
(ponto 79); segue em direção SSE até o ponto contado 1.165m (mil 
cento e sessenta e cinco metros) no divisor de águas dos córregos 
Cercadinho e Leitão (ponto 80); segue em direção E até encontrar as 
coordenadas 610.000m E e 6.791.000m N (ponto 81); segue por essa 
coordenada em direção S até o divisor de águas entre o ribeirão da 
Mutuca e o córrego Cercadinho (ponto 82); segue por esse divisor em 
direção NE até a curva de nível de cota altimétrica 1.160m (mil cento e 
sessenta metros) (ponto 83); segue por essa curva em direção NE até 
a nascente do córrego do Acaba Mundo (ponto 84); segue a jusante 
desse córrego até seu encontro com a curva de nível de cota 
altimétrica 1.1 OOm (mil e cem metros) (ponto 85); segue por essa 

T 
l 
I 

z 
õ 

o 

o 

"' <: 

õ 
"' 

O? 

~ 
"' o 

-< 
c 
g_ 
o 
"' "' o 

i[ 

753 

curva de nível até seu encontro com o primeiro afluente da margem 
esquerda do córrego da Mangabeira, de montànte para jusante (ponto 
86); segue a montante desse afluente até suá nascente e daí' até seu 
encontro com a curva de nível de cota altimétrica 1.200m (mil e 
duzentos metros) (ponto 87); segue por essa curva de nível até o 
divisor de águas dos córregos da Mangabeira e da Serra (ponto 88); 
segue por esse divisor, em direção NE, até a curva de nível de cota 
altimétrica 1.000m (mil metros) (ponto 89); segue em direção E/NE até 
o divisor de águas dos córregos São Lucas: e da Serra (ponto 90); 
segue por esse divisor em direção E/NE até o ponto mais próximo da 
nascente do córrego São Lucas e daí até essa nascente (ponto 91 ); 
segue a jusante desse córrego até o aqueduto da COPASA-MG 
(ponto 92); segue por esse aqueduto até o ponto inicial desta 
descrição". 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.143/2000 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei 
em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade, para o ente público, o 
concessionário e o permissionário de serviço ou obra pública, de 
notificar o município onde a obra ou o serviço forem realizados. 

Aprovado no 1° turno, vem o projeto a esta Comissão para 
receber parecer no 2° turno, nos termos regimentais. 

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em comento determina para o ente público 

estadual, o concessionário ou o permissionário de serviço ou obra 
pública a obrigatoriedade de notificar o município no qual forem 
executar tais obras ou serviços. Dispõe, também, que a notificação 
será feita no prazo de três dias a contar da emissão da ordem Çle 
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serviço ou assinatura do contrato e discrimina as informações que 
ela deve conter. Manda ainda que tal obrigação seja prevista nos 
contratos administrativos, sob pena de nulidade. 

No 1° turno, a Comissão de Constituição e Justiça, visando 
adequar o projeto aos propósitos da consolidação das leis estaduais 
que tratam de licitação, julgou conveniente alterar a redação do art. 3°, 
com o objetivo de acrescentar um inciso ao art. 59 da Lei n° 9.444, de 
25/11/87, que dispõe sobre licitações e contratos da administração 
centralizada e autárquica do Estado. 

A proposição é de fundamental importância, porque a 
notificação ao município antes da execução das obras evita a 
ocorrência de inúmeros transtornos, bem como possibilita a cobrança 
do Imposto Sobre o Serviço- ISS. 

Todavia, não se pode esquecer que, em determinadas 
situações de emergência, fica impossível o cumprimento da medida 
em tela. Nesse passo, apresentamos a Emenda n° 1 ao vencido no 1 o 
turno, determinando o procedimento cabível nas hipóteses de 
urgência. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinam_C:•S pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 1.143/2000 na forma do vencido no 1 o turno, com a Emenda 
n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao art. 2° o seguinte parágrafo único: 
"Art. 2°- ................................................................... . 
Parágrafo único - Na ocorrência de situação de 

emergência que justifique a imediata realização de obra ou serviço, a 
notificação dar-se-á até vinte e quatro horas após o início dos 
trabalhos.". 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús, 

relator- Doutor Viana - Cristiano Canêdo - Chico Rafael. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.143/2000 

Dispõe sobre a notificação ao município da realização de 
obra ou prestação de serviços e dá outras providências. 

Art. 1 o- O ente público estadual, o concessionário ou o 
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permissionário de serviço público _de competênci_aestad_ual t • • • r' 

notificará o município em cujo território realizar-obra ou prestar serviço 
__ público. 

Art. 2° - O prazo para a I']Otificação a que se r~f~re o art. 1 ° 
é _de três dias contados: 

I - da emissão da ordem de serviço, no caso de ente 
público; 

11 - da assinatura do respectivo contrato, no caso de 
concessionário ou permissioná~io, _ . ,, .. 

Art. 3° - A notificação a que se refere o art. 1° conterá, com 
relação à obra ou prestação de serviço, as seguintes informações: 
·.. , I - localização detalhada; 

li -natureza; 
111- valor total; 
IV- prazo de conclusão; . . 
V - providências a serem solicitadas da municipalidade. 
Art. 4°- O art. 59 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 

1987, fica acrescido do seguinte inciso: 
· "XV- a notificação, na forma da lei, ao município em cujo 
território ocorrer a realização ela obra ou a prestação do serviço, nas 
hipóteses definidas nos incisQs I e 1_1 do art. 4°.". 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 6/12/2000, a seguinte 
comunicação: _ 

Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Cecília Bernardes Filho, ocorrido em 1°/12/2000, 
nesta Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 

111, "b" a "d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Sindicato dos Aeronautas e o 



Sindicato dos Aeroviários pela passagem do Dia da Aviação 
(Requerimento n° 1. 716/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 
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de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Passos de 
Carvalho por sua nomeação para a Presidência do Conselho de 
Informática do Estado de Minas Gerais (Requerimento n° 1.717/2000, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Sr. Edgar Antunes Pereira pela 
campanha em favor da recuperação do rio Verde Grande 
(Requerimento n° 1. 730/2000, do Deputado Carlos Pimenta); 

de congratulações com o Sr. Fernando Henrique Cardoso, 
Presidente da República, pela indicação da Sra. Ellen Gracie 
Northfleet para o STF (Requerimento n° 1.735/2000, da Deputada 
Elbe Brandão); 

de congratulações com a Rede Globo de Televisão pela 
iniciativa de eleger o Mineiro do Século (Requerimento n° 1.736/2000, 
da Deputada Elbe Brandão); 

de congratulações com a Sra. Ellen Gracie Northfleet por 
sua indicação para o STF (Requerimento n° 1.737/2000, da Deputada 
Elbe Brandão); 

de apoio ao Gen. Gleuber Vieira, Comandante do Exército, 
em face de sua preocupação com a soberania nacional, diante das 
dificuldades econômicas por que tein passado essa corporação 
(Requerimento n° 1. 739/2000, da Deputada Elaine Matozinhos); 

de congratulações com o "Diário do Comércio" por seu 68° 
aniversário (Requerimento n° 1. 7 43/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com a classe dos dentistas pela 
passagem do Dia do Dentista (Requerimento n° 1.746/2000, da 
Comissão de Saúde); 

de congratulações com o Sr. Josemar Gimenez por 
assumir o cargo de Diretor de Redação do jornal "Estado de Minas" 
(Requerimento n° 1.747/2000, da Deputada Maria Olívia); 

de aplauso à Usina Volta Grande pelo recebimento do 
diploma Empresa Amiga da Criança (Requerimento n° 1. 7 49/2000, do 
Deputado Paulo Piau); 

de aplauso à Usina lturama pelo recebimento do diploma 
Empresa Amiga da Criança (Requerimento n° 1. 750/2000, do 
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Deputado Paulo Piau). 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 203a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 7/12/2000 
Presidência dos Deputados Gil Pereira e Antônio Carlos Andrada 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e telegrama - 2a Fase 
(Grande Expediente): - Apresentação de Proposições: Proposta de 
Emenda à Constituição n° 47/2000 - Projetos de Lei n°s 1.320 e 
1.321/2000- Requerimentos n°s 1.816 a 1.819/2000- Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Amilcar Martins, lvair Nogueira, 
Doutor Viana e Dimas Rodrigues - Questão de Ordem -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Gil Pereira - Adelmo 

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada -Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais 
- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor 
Viana - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Glycon Terra Pinto - lvair Nogueira - João Paulo - José 
Henrique - José Milton - Luiz Meneze~ - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco F~égis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira)- Às 14h15min, a 

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

.1a Parte 
1a Fase (Expediente) 
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Ata 
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 2°- Secretár!q "ad hoc", 

procede à leitura~da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

Correspondência ; '"' 
- O Deputado Arlen Santiago, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Sérgio Oliveira, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Acre, agradecendo informações 
encaminhadas pelo Legislativo mineiro, por meio do Ofício n° 
2.095/2000/DLE. 

Dos Srs. Demetrius Arantes Pereira, Presidente da 
Câmara Municipal de Divinópolis, e outros; e Nádia Maria Amaral, 
Coordenadora da Defensoria. Pública da Comarca de Formiga, 
protestando contra a intenção de se extinguir a Defensoria Pública do 
Estado, conforme está disposto no Projeto de Lei n° 1.266/2000. (-
Anexem-se ao Projeto de Lei n° 1.266/2000.) 

Do Sr. Stefan Bogdan Salej, Presidente do Sistema 
FIEMG, em atenção ao Ofício n° 1.885/2000, encaminhando 
informações sobre as taxas recolhidas aos cofres públic?s estaduais 
pelas entidades integrantes do Sistema FIEMG. (- A Comissão 
Especial das Taxas.) 

Do Sr. Paulo Medina, Corregedor-Geral de Justiça do 
Estado, comunicando, em atenção ao Requerimento n° 1.699/2000, 
da Comissão de Direitos ; •Humanos, que a denúncia por ele 
encaminhada, formulada pela Sra. Kacilda Ribeiro Penna, foi 
arquivada por não apresentar dados ,suficientes para que se 
procedesse a investigação. 

Da Sra. Maria do Socorro Alves Lemos, Secretária 
Municipal de Saúde, esclarecendo, em atenção ao Requerimento n° 
1.640/2000, da Comissão de Direitos Humanos, que não foi dessa 
Secretaria a responsabilidade pela interrupção do atendimento 
odontológico a usuários com necessidades especiais, o qual já foi 
restabelecido. . 

Do Sr. Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo, da 
Secretaria de Apoio Rural e <:ooperativismo - SARC - do Ministério ~a 

~--------------------------------------------------~__/ 
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Agricultura e do Abastecimento, comunicando a liberação dos 
recursos de convênio entre esse órgão e a Associação dos Ruralistas 
do Alto Paranaíba- ARAP. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Heleni de Mello Fonseca, Diretora de Clientes 
Empresariais da TELEMAR, encaminhando parecer técnico contrário 
ao Projeto de Lei n° 1.244/2000, do Deputado João Paulo, que prevê 
a instalação de contador de pulsos nas residências dos usuários dos 
serviços de telecomunicações. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
1.244/2000.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, 

agradecendo o convite para o Debate Público Cooperativas de 
Trabalho - Solução para uma Justa Distribuição de Renda. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 47/2000 
Altera a redação do art. 11 O da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

aprova: 
Art. 1° - O "caput" do art. 11 O da Constituição Estadual 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 11 O - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na 

Capital e jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de 
Juízes Oficiais da ativa, do mais alto posto, dos quais dois da Polícia 
Militar e um do Corpo de Bombeiros Militar, e de Juízes civis, em 
número ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, 
excedendo o número de Juízes Oficiais ao de Juízes civis em uma 
unidade.". 

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

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2000. 
Sargento Rodrigues - Alberto Bejani - Elbe Brandão -
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Marcelo Gonçalves- Hely Tarqüínio- Adelmo Carneiro Leão- João· 
Paulo - Erma no Batista - Miguel Martini - Adelino de. Carvalho -.Márcio 
Kangussu - Alencar da Silveira Júnior - Olinto Godinho "".Mauro Lobo -
Maria Olívia - Luiz Menezes - Ambrósio Pinto - José Henrique - Elaine 
Matozinhos- Rogério Correia- Carlos Pimenta.- João Leite -·Cristiano 
Canêdo - Amilcar Martins - Dilzon Melo - Chico Rafael - Agostinho 
Silveira - Antônio Andrade. 

Justificação: Esta proposta visa, exclusivamente, 
aperfeiçoar a redação do art. 11 O da Constituição do Estado, 
garantindo à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar a 
prerrogativa de estarem representados no Tribunal de Justiça Militar. 
Por meio de debates realizados na sociedade e nesta_ Casa, 
especialmente na Comissão de Administração Pública, onde foi 
unânime a posição favorável a tal composição,~tivemos a certeza da 
necessidade de se modificar o dispositivo em epígrafe. Assim é que 
contamos com o integral apoio dos nobres pares para a aprovaç·ão 
desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.320/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Centro de 

Acolhimento ao Menor Santa Inês- CAMESI -,com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 
Centro de Acolhimento ao Menor Santa Inês- CAMESI -,com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2000. 
Amilcar Martins 
Justificação: A Associação Centro de Acolhimento ao 

Menor Santa Inês - CAMESI - é uma entidade filantrópica de 
assistência social. Sua finalidade é melhorar as condições de vida dos 
menores acolhidos, incentivando os estudos de 1° grau·· e 
profissionalizante, promovendo campanhas de assistência médica .e 
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dentária e buscando integração dos associados por meio de 
programas de esporte e lazer. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.321/2000 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Paulistano Futebol 

Clube, com sede em Muriaé, o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Paulistano Futebol Clube, com sede no Município de Muriaé, o imóvel 
de propriedade do Estado constituído de uma área urbana de 
38.858m2

, situado nesse município nas cercanias do Centro 
Educacional Dom Delfim, no Bairro da Barra com os limites 
co"nfrontações e descrições constantes no Cartó~io de Registro d~ 
Imóveis do 2° Ofício de Notas da Comarca de Muriaé, no livro 3-Z, a 
fls. 119. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo se 
destinará à implantação do Programa Educação, Esporte e Lazer para 
Todos, por intermédio das Secretarias Municipais de Trabalho e Ação 
Social e de Educação, da Fundação de Cultura e Artes de Muriaé -
FUNDARTE - e do Paulistano Futebol Clube, sociedade de direito 
privado, com sede em Muriaé. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao 
patrimônio do Estado, se, findo o prazo o prazo de cinco anos contado 
da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a 
destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Cristiano Canêdo - José Henrique. 
Justificação: O terreno objeto deste projeto de lei já vem 

sendo utilizado adequadamente pelo Paulistano Futebol Clube de 
Muriaé, que detém sua posse, mediante contrato de subcessão 
gratuita de uso de imóvel celebrado entre o referido clube e o 
M~:micípio de Muriaé, que, por sua vez, utilizava-se da mencionada 
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áre_a urbana para o funcionamento do Programa Educação, 
Esporte e Lazer para Todos, conforme contrato .de cessão de direito 
real de uso de imóvel_ celebrado entre o município e o Estado de 
Minas Gerais, através da Secretaria de Estado do frabalho, da 
Assistência Social, Criança e do Adolescente- SETASCAD -,desde a 
data de 2/9/99. Para a efetiva implantação do referido programa,"em 
parceria com o poder público municipal, é imperioso que haja a 
doação do terreno ao clube, que presta relevantes serviços à 
população de Muriaé, oferecendo-lhe maior garantia quanto à plena 
posse e domínio do imóvel. 

O programa a ser implantado na referida área compreende 
uma gama de projetos sociais e culturais, tais como manutenção de 
creches, hortas comunitárias, telessalas, tanques para criatórios de 
peixes destinados ao atendimento da merenda escolar e creches 
municipais, escola de futebol, acervo da Fundação Cultural Henrique 
Hastenreiter, sede da pastoral da criança, etc. Daí, o elevado alcance 
social da doação pretendida, havendo cláusula expressa de reversão 
ao patrimônio do Estado, caso o programa não esteja em 
funcionamento no período de cinco anos a partir da publicação da lei 
de doação. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.816/2000, da Comissão de Saúde, solicitando seja 

formulado apelo ao Coordenador de Saúde Bucal da Secretaria da 
Saúde com vistas a que se contratem dois dentistas para o núcleo 
odontológico localizado no Bairro Santa Tereza._ 

N° 1.817/2000, da Comissão de Saúde, solicitando seja 
encaminhado ao Coordenador de Saúde Bucal da Secretaria da 
Saúde pedido de informações sobre a proposta de municipalização do 
núcleo odontológico localizado no Bairro Santa Tereza. (- Distribuídos 
à Mesa da Assembléia.) 

N° 1.818/2000, do Deputado Marcelo Gonçalves, 
solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações 
com o Sr. Francisco Cândido Xavier por ter sido agraciado com o título 
"Mineiro do Século". 
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N° 1.819/2000, da Comissão de Educação, solicitando 

seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que 
determine a realização de uma auditoria financeira, administrativa e 
legal na Fundação Educacional de Patos de Minas- FEPAM-UEMG. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar 

Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, subo à tribuna da Assembléia Legislativa, talvez uma das 
primeiras vezes nesta legislatura, não para comentar, denunciar ou 
apontar problemas na administração pública do Governo Itamar 
Franco. Não que me falte assunto sobre essa matéria. Continuam 
sendo muitas as trapalhadas do Governador Itamar Franco. Mas 
voltarei em outro momento a esta tribuna para isso. 

Venho comentar agora o novo gancho que o Governador 
arrumou para fazer a sua campanha à Presidência da República: 
inventou desta vez, o Governador, o lançamento de uma Constituinte, 
como desculpa para sair pelo Brasil afora, num novo "road show" 
pelos Estados brasileiros, em campanha aberta, franca, embora 
dissimulada e à custa do dinheiro do povo mineiro. 

Da mesma forma, essa campanha publicitária está sendo 
veiculada em rede nacional de televisão, não só em Minas Gerais, 
mas em todos os Estados brasileiros. Uma campanha milionária, 
apenas para justificar essa obsessão do Governador em querer voltar 
a ser Presidente da República, já que, da primeira vez, o foi por obra 
do destino e não por mérito próprio, por ter sido vice de Collor de 
Melo. 

Desta vez venho à tribuna para tratar de assunto não 
apenas mais ameno, mas até mesmo mais relevante. Venho para 
prestar uma homenagem a um grande brasileiro, o empresário e 
bibliófilo José Mindlin, ex-proprietário da Empresa Metal Leve, que, há 
poucos dias, fez um grande gesto, um gesto de grandeza que o povo 
mineiro não irá esquecer. O Dr. Mindlin, num gesto de 
desprendimento, de grandeza, carinho e amor pelo povo de Minas 
Gerais, ele, que não é mineiro, veio a Minas Gerais, ao Município de 
Pedro Leopoldo, município do nobre Deputado Marcelo Gonçalves, a 
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fim de fazer uma doação. Mas não é uma doação qualquer, não 
apenas no sentido do seu valor material, do seu valor medido em reais 
ou em dólares, mas que tem enorme significado para a cultura de 
Minas. O Dr. Mindlin veio a Pedro Leopoldo para, pessoalmente, fazer 
a entrega de um conjunto de 6 mil livros, obras raras da sua coleção. 
Ele é o maior colecionador brasileiro, que tem a maior coleção de 
livros sobre o Brasil, as primeiras edições, livros sobre os diferentes 
aspectos da vida brasileira, obras raras, livros de 200, 300 anos. O Dr. 
Mindlin fez esse gesto, doou 6 mil volumes à Faculdade de Ciências 
Humanas de Pedro Leopoldo, na sua maioria, obras de enorme 
significado. Gostaria de chamar a atenção para as obras raras, no 
sentido de obras individualmente valiosas, pela sua raridade, pela 
qualidade de sua impressão e encadernação, um tesouro que Minas 
recebe, por intermédio da Faculdade de Ciências Humanas de Pedro 
Leopoldo. Ele doou, por exemplo, a "Coleção Brasiliana", editada pela 
Companhia Editora Nacional. Todos os historiadores brasileiros de 
todos os tempos sabem do valor e do significado de uma coleção 
dessas. Minas enriquece seu acervo, para que possa ampliar, por 
intermédio de suas unidades acadêmicas, a reflexão sobre a vida 
brasileira, sobre o nosso passado, sobre a construção do nosso 
passado de brasilidade, sobre a própria história de Minas. E, comdsso, 
a partir dessa reflexão, iremos projetar o que desejamos para nosso 
futuro. 

Venho a esta tribuna exclusivamente para fazer uma 
homenagem a esse grande brasileiro, José Mindlin, que tem uma 
coleção fantástica. Tive a honra e o privilégio de ir a São Paulo 
exclusivamente para visitar e conhecer a biblioteca do Dr. Mindlin, 
que, juntamente com sua esposa, D. Quita,. tem orgulho e prazer em 
receber pessoas interessadas. 

Eu não sou um bibliógrafo, mas um curioso e amante dos 
livros e das questões referentes à cultura. Pude acompanhar o 
trabalho cuidadoso de garimpagem que ele fez ao longo de sua vida. 
O Sr. José Mindlin tem 85 anos e começou a sua coleção aos 13. 
Portanto, vem reunindo livros raros sobre o Brasil há 70 anos, 
comprando-os em leilões internacionais pelo mundo inteiro. 

Ao lado da sua coleção, há a coleção de outro 
colecionador de obras raras brasileiras, que é Rubem Borba de 
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Morais. Rubem sabia a quem poderia entregar a sua coleção. 
Somente o Dr. José Mindlin e sua esposa, D. Quita, têm condições de 
preservar essa sua coleção. O Dr. Mindlin tem em sua casa uma 
oficina de restauro e condições climáticas perfeitas. Ele está 
preservando para as futuras gerações brasileiras um tesouro sobre a 
vida brasileira. 

Agora ele fez uma doação incrível: 6 mil volumes de obras 
sobre o Brasil. Há algumas obras também da literatura universal, 
obras importantes e raras, que enriquecem fantasticamente o acervo 
da Faculdade de Ciências Humanas de Pedro Leopoldo. 

Esse presente, para concluir, Sr. Presidente tem um 
significado especial. É um tesouro não apenas pelo seu val~r material, 
mas também pelo seu significado. Qualquer doação é um gesto de 
desprendimento e grandeza. A doação de livros é o maior presente 
que uma pessoa pode dar a uma instituição. É um gesto de 
desprendimento, é o maior presente que Minas Gerais poderia 
receber. Parabéns! Em nome da Assembléia Legislativa e todos os 
seus representantes, obrigado, Dr. José Mindlin. Obrigado pelo seu 
gesto de grandeza, de humildade e de fidalguia por trazer para os 
mineiros 6 mil volumes, obras raras sobre o Brasil. Muito obrigado, em 
nome do povo de Minas Gerais. 

* - Sem revisão do orador. 

Nogueira. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lvair 

O Deputado lvair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sra. Deputada, senhoras e senhores, queria, ao fazer uso 
desta tribuna, ler duas cartas do Deputado Vittorio Medioli. Uma é 
destinada ao Deputado Durval Ângelo, e a segunda, cópia de editorial 
publicado no jornal "O Tempo-Betim" é dirigida ao Prefeito Jésus 
Lima. 

O teor~ da carta que o Deputado Vittorio Medioli dirige ao 
Deputado Durval Angelo é o seguinte: (-Lê:) 

"Prezado Deputado Durval Ângelo, permito-me enviar-lhe 
algumas ponderações sobre os últimos acontecimentos. Foram fruto 
de uma análise feita aqui em Betim e me foram trazidas por amigos 
que vivem no município. Espero que possam auxiliá-lo na formação de 
sua opinião e ajudar a desvendar, como é de meu sumo interesse, a 

T 
I 

I 

~ 

~ 
C> 

<: 

" 
~ 
2 

o 
~ 

" 
o 
~ 

<r. 
.g 
c 
o 
< 

<: 

~ 
o 
~ 

o 
~~ 

~l 

767 
autoria do crime contra oSoldado Cota. 

Para se supor que a morte do Soldado, que)amentamos 
profundamente, se--tratasse de um atentado à vida do Prefeito Jésus 
Lima, precisa-se levar em consideração que os autores do crime (que 
normalmente estudam nos mínimos detalhes atentados dessa 
gravidade e risco); desconheciam as seguintes informações 
relativamente fáceis de serem levantadas: 

1 - O Prefeito usa normalmente carro blindado cedido pela 
FIAT, o mesmo veículo que serviu ao Papa em sua última viagem ao 
Brasil, em 1997. O veículo é à prova de bala e resiste ao impacto de 
arma de grande calibre. Dispõe de pneus especiais e de sistemas que 
foram aprovados pela segurança do Papa. O carro usado pela escolta, 
o mesmo dirigido pela vítima, é de marca e cor iguais, mas tem placa 
diferente. O Prefeito usa, via de regra, blindado que lhe garante uma 
segurança a prova de atentados à bala. 

2- O Prefeito se faz escoltar em Betim por um mínimo de 
três agentes de segurança treinados para reagir a situações críticas. 
Jésus é visto normalmente transitar com um agente na direção do 
carro blindado, outro no banco dianteiro e o terceiro sentado no 
assento traseiro ao lado dele. Quase sempre é precedido ou seguido 
por outro carro com quatro agentes dotados de colete à prova de bala, 

.. armas automáticas, sistema de comunicação e aparelhos celulares. 
Esse aparato, os cuidados e o carro blindado não poderiam fugir a um 

, planejador de mediana capacidade de observação. Deveria saber que 
o plano adotado na noite de domingo, se fosse dirigido a Jésus, 
estaria quase seguramente fadado ao insucesso, expondo os 

·atentadores a riscos elevados inúteis, seja pela resistência do carro 
.como pela capacidade de reação da segurança pessoal do Prefeito. 

3 - Era fácil de saber com antecedência que o Prefeito 
estava ausente da cidade e com uma agenda de vários dias de 
viagens. 

4 - A hipótese de atentado político carece de substância. 
Jésus está deixando a Prefeitura em 31 de dezembro. Sua morte 
serviria para quê? Para desgastar adversários políticos que se saíram 
vitoriosos nas urnas e em breve tomarão posse? Para quem Jésus 
representa ameaça política? Não há quem se apontar. 

5 - Na hipótese de vingança pessoal, o planejador do 
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crime por que razão não aguardou que Jésus perdesse em 1° de 
janeiro o carro blindado, a escolta e todos os privilégios de Prefeito 
que renderiam o atentado bem menos arriscado?". 

Queria ler também alguns trechos do editorial que o 
Deputado Vittorio Medioli escreveu, como se fosse uma carta ao 
Prefeito de Betim. Isso foi em setembro deste ano. (-Lê:) 

"Prezado Prefeito Jésus Lima, 
A vida é cheia de alternância. Depende da vontade de 

Deus e do nosso esforço merecer dias de felicidade ou dias de 
sofrimento. 

A felicidade costuma deseducar as pessoas e levá-las a se 
esquecer de Deus para cair no proveito de situações que em breve 
deixaremos fora do caixão". 

Foram essas palavras que levaram o Prefeito Jésus Lima 
e o Deputado Durval Ângelo a insinuar que provavelmente o Deputado 
Vittorio Medioli quisesse matar o Prefeito de Betim ou seria o 
responsável pelo atentado. 

"Entendo o desapontamento pela baixa aprovação que seu 
governo recolhe hoje. Não são minha culpa seus equívocos, também 
não foi culpa deste jornal. Você não sofreu em momento algum 
oposição ou críticas exasperadas, sempre foi atendido quando pediu. 
Nos momentos de suas maiores dificuldades fui rezar no saguão do 
hospital pela sua recuperação. Demonstrei-lhe solidariedade. Sempre 
usei da verdade simples e direta. Ocupei inúmeras vezes este espaço 
para defendê-lo. 

Quando lhe fiz críticas sempre as fundamentei visando ao 
bem da população, que depende de suas decisões. De mim nunca 
partiu uma ofensa, uma agressão, um desabafo, apesar das 
perseguições sofridas por este jornal por não se ajoelhar a pretensões 
que liquidariam com sua credibilidade". 

Acabei de escutar fitas de seus pronunciamentos - do 
Prefeito Jésus Lima - recentes, em que faz alusão à pessoa do 
Deputado Vittório Medioli - chamando-lhe, como já o chamou 
injustamente por inúmeras vezes, de mafioso. 

Prefeito, isso suja a sua honradez". Não a dele, Vittorio 
Medioli - "minha vida já foi revirada inúmeras e seguidas vezes sem 
que isso me gerasse constrangimento. 
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Prefeito Jésus Lima, isto suja a sua honradez. Tenho -, 

um passado honesto, tenho declarações de Imposto de. Renda e 
contas bancárias-à sua disposição, já em 1995" .. 0 Deputado Federal 
Vittorio Medioli ofereceu a quebra de seu- sigilo. Mas veja, isso pouco 
significa, só um bobo faz alarde disso. ·Tenho uma vida de trabalho à 
luz do sol. Se juntei um patrimônio foi com honestidade. Sou 
empresário respeitado em todo o País e minhas empresas orgulham 
Betim. Venha conhecê-las e ver de perto como emprego milhares de 
betinenses. 

Não temo sua leviandade passageira, exasperada pelas 
dificuldades eleitorais. Acima dela existe a verdade, que pertence a 
Deus. É com ela que me preocupo. Pense bem! Sua vida pessoal não 
é propriamente um exemplo, mas fique tranqüilo, nunca usei nem 
usarei disso, apesar de saber que a reciproca não é verdadeira. 
Lembre-se que um homem de bem se conhece nos piores momentos. 
Você é novo e um dia, quando a poeira baixar e manchar de branco 
seus cabelos, quando os deslumbres de juventude se apagarem e a 
serenidade acalmar seus sentimentos, compreenderá o que estou lhe 
dizendo e pensará em mim com mais. respeito. Reconhecerá talvez 
que foi um adversário, mas alguém que o ajudou. 

Quero trazer a posição de Betim. Se alguém, na cidade de 
Betim, exige que esse atentado seja apurado, é a oposição à atual 
administração do PT. Nós é que queremos que esse atentado seja 
apurado. Não vamos escutar, como ontem, do próprio Deputado 
Durval Ângelo falando que se trata de uma briga de grupos políticos. 
Não é. 

Por isso, quero dizer que faço parte de um grupo político 
que saiu vitorioso nas urnas, no mês de outubro passado, e vai dirigir 
os destinos de Betim, por 4 anos. Ganhamos nas urnas e jamais 
iríamos usar de artifícios tão baixos como esse. É preciso respeito 
nessa Casa, não só conosco, que fazemos parte de uma política de 
Betim, como também com o Deputado Federal Vittorio Medioli, que 
hoje é um exemplo para Betim, com as suas empresas e seus 
investimentos. . 

Na verdade, o Governo do Estado precisa olhar com mais 
carinho para Betim. Dissemos anteriormente, em nosso 
pronunciamento, que está faltando segurança e respeito com a nos~a 
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cidade. Primeiro, não temos uma polícia civil dotada com os 
equipamentos necessários e não temos um contingente policial à 
altura de uma cidade como Betim precisa. Nesse sentido, já me reuni 
várias vezes com o Secretário da Segurança Mauro Lopes, que 
sempre prometeu, mas até hoje não cumpriu. 

Há 15 dias, estive em seu gabinete, chamando-lhe a 
atenção porque bandidos armados estão andando soltos no Bairro 
Jardim Teresópolis sem que a polícia tenha condições de pelo menos 
abordá-los. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)*- Caro Deputado 
lvair Nogueira, quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. 
Solidarizo-me inteiramente com V. Exa. porque estou de acordo com o 
que foi dito aqui. Não tenho o privilégio de fazer política em Betim 
junto a V. Exa., mas quero dizer que tenho o privilégio de fazer parte 
desse mesmo grupo político ao lado do Prefeito eleito Carlaile e do 
Deputado Federal Vittorio Medioli. Betim é que tem a felicidade de 
eleger Carlaile, Vittorio Medioli e V. Exa., como legítimo representante 
de Betim na Casa. 

Daqui para a frente as coisas em Betim vão ser diferentes. 
Solidarizo-me inteiramente com V. Exa., com o Deputado Vittorio 
Medioli e com o Prefeito Carlaile. 

O Deputado lvair Nogueira - Quando foi inaugurado o 
CERESP, houve um compromisso do Secretário da Segurança 
Pública de que ali só seriam colocados os presos da comarca de 
Betim, como determina a Lei de Execução Penal. Mas o Secretário 
não cumpriu o compromisso firmado perante autoridades, e a cada dia 
lá chegam 30, 40, 50 presos, e o CERESP, que deveria ser ocupado 
pela população carcerária de Betim, que tem cerca de 200 presos, fica 
lotado com presos da Polícia Federal, da Furtos e Roubos, etc. 
Ribeirão das Neves briga por que lá existem muitas penitenciárias, 
também brigaremos, e as autoridades de Betim não aceitarão o 
recebimento de presos de outras cidades. O Estado tem que cumprir 
com seu dever, construindo outras penitenciárias. Esse é um 
problema do Governo do Estado. Até as viaturas de que a Polícia Civil 
dispunha foram colocadas à disposição do CERESP. O número de 
Delegados e agentes policiais foi reduzido, reduzindo-se a segurança 
do povo de Betim, uma cidade que cresce a cada dia. 
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O Deputado Sargento . Rodrigues (em aparte) r - • 

Concordamos com V. Exa .. Temos deparado corj-1. esse prpblell]a, 
durante todo o tempo, na CPI do Narcqtráfico .. lnfelizm_ente, _a _única 
Secretaria de Estado que não fez reforma _admin!strativ~ , $ ~ de 
Segurança Pública. Polícia Civil não tem ql_!e tomar cd~ta. de preso. 
Os policiais civis que querem exercer sua função constitucion~l, queé 
a de investigar, não podem fazê-lo porque estão tomando conta de 
presos, no CERESP de Betim ou no da Gameleira. Já fui procu.r,ado 
por detetives, que se encontram em desvio de função, não podendo 
exercer a própria função. O Governador Itamar Franco nãõ fÓi feliz 
quando deixou fora da reforma a Secretaria da Segurança Pública. 
Precisamos urgentemente de apresentar, nesta Casa, uma prop9s~a 
que permita à Secretaria da Justiça assumir todas as cadeias públicas 
e penitenciárias, e a responsabilidade dos presos, liberando a Polícia 
para o trabalho de investigação e combate ao cri~e. que é sua_ função 
precípua. Gostaríamos de discutir, junto com V. Exa., essa reforma 
administrativa, a fim de cobrar do Governador uma revisão de toda a 
estrutura da segurança pública do nosso Estado, uma boa 
oportunidade neste momento em que trataremos da reforma 
administrativa do Estado. Obrigado. 

O Deputado lvair. Nogueira - Agradeço suas palavras e 
digo que já tenho um projeto nesse sentido, aprovado nesta Casa, do 
qual participaram os Deputados Durval Ângelo e João Leite, quando 
demos o prazo de dois anos para o Governo passar para a Secretaria 
da Justiça. Houve um pediqo do Governador para prorrogação do 
prazo. Conhecemos as dificuldades mas seria um bom exemplo a ser 
dado ao CERESP de Betim, de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, 
pedindo à Secretaria da Justiça que assumisse desde já, dando 
condições à Polícia Civil de cumprir seu papel de investigação. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Concordo, 
Deputado, com a segunda parte de seu pronunciamento. Estivemos 
juntos na Comissão de Direitos Humanos e depois na CPI do Sistema 
Carcerário, defendendo isso. 

Entretanto, segundo sua linha de raciocínio, temo que, na 
próxima semana, se ocupar a tribuna, V. Exa. tente nos convencer de 
que o Jésus não sofreu atentado, de que os cinco. tiros que levou 
eram virtuais e de que, provavelmente, o Soldado CotC!, ~steja viy<;>. 

!' 
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pois V. Exa. nega toda perseguição política por ele sofrida, que 
culminou com a quase perda de sua vida. E V. Exa. esteve com este 
Deputado no hospital, vários dias, acompanhando o processo. Temo 
que, no próximo pronunciamento de V. Exa., possamos constatar que 
a perseguição política, o atentado e até mesmo a morte tenham sido 
virtuais. 

O Deputado lvair Nogueira - Deputado Durval Ângelo, V. 
Exa. não entendeu meu pronunciamento. Não falei do primeiro 
atentado. Estamos falando do atentado, no domingo, contra o 
Soldado, e ninguém pode, em sã consciência, afirmar que tenha sido 
um crime político, passional, etc. Se alguém souber, deve dirigir-se, 
imediatamente, à Secretaria da Segurança Pública, para ajudar aos 
que ainda não conseguiram desvendar os motivos do crime. Ouvi a 
rádio Itatiaia hoje de manhã, e o repórter Eduardo Costa dizia sobre a 
grande possibilidade, que está sendo investigada, de ter sido um 
crime passional. 

Sou adversário político do Prefeito Jésus Lima, mas 
sempre lhe quis bem e assim continuarei agindo. V. Exa. é 
testemunha de minha consideração e respeito por ele. Quero que seja 
protegido e, acima de tudo, que esse crime seja apurado, para que 
não pairem dúvidas sobre ninguém e para que seja punido o autor 
desse bárbaro atentado, que só vem manchar a cidade de Betim, 
afastando dela investimentos e pessoas, inibidos com essa onda de 
violência. Muito obrigado. 

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

Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, membros da imprensa, funcionários e consultoria desta 
Casa, povo amigo das galerias, telespectadores da TV Assembléia, 
precisamos fazer algumas reflexões sobre determinadas colocações 
da imprensa, que, de certa maneira, vêm deturpando o nosso trabalho 
sério. 

A imprensa é formadora de opinião. Vi hoje uma manchete 
dizendo que a Assembléia pode votar o "trem da alegria". Não 
queremos votar nenhum "trem da alegria", queremos apenas amenizar 
as injustiças - não sei se há intenções diferentes de outros Deputados. 
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O Estado, ao longo de muitos anos, dei~ou acontecer~:;it~ações,o. ~ 
mais irregulares possível, envolvendo o funcionalismo. público. Há 
contratados por- tempo indeter!T!inado, ··por -tempo· --·deterrninãdo·: 
designados, executores de função· pút>licà, ..... enfim: ·há "várias 
designações, não permitidas desde a Constituição -de -1988, uma vez 
que o Estado foi obrigado a instalar o regime jurídico Único, o que 
ainda não foi feito, passados 12 anos. 

Nós e o Estado desejamos corrigir essas injustiças e 
essas situações irregulares. Qua.ndo há erros, alguém pagará por 
eles. Quase sempre quem paga é o lado mais fraco, no casó, ·o 
funcionalismo público. Hoje está aqui para ser votada uma proposta 
de emenda à Constituição que recupera os direitos de alguns 
funcionários públicos em situação irregular. Quando passamos a 
estudar as possibilidades de regularizar essas situações, começam a 
dizer que a Assembléia es~á fazendo um trem~a alegria. A culp~ não 
é desta Casa nem do funcionalismo, mas de todos os Governos que 
passaram desde a Constituição, pois não regularizaram essa situação. 
Há a situação dos ex-funcionários da MinasCaixa, dos professores 
contratados, dos contratados para a área da saúde, mas o importante 
é que se está buscando corrigir e acertar o maior número de 
irregularidades do Estado. O Governo está propenso a fazer isso. 

Essa dificuldade é tão grande que o Estado não consegue 
absorver tudo de uma vez. É preciso que o Estado analise a forma de 
fazer esse acerto, para que não cometa injustiça na tentativa de 
acertar. Sabemos que na área da educação existem contratados com 
mais de 30 anos que não têm o direito constitucional legal porque há 
um interstício entre cada contrato. Parece-me que o Estado age assim 
de propósito, para não dar direito à continuidade dos contratos. A 
Secretaria da Educação deseja regularizar a situação dos professores 
do Estado, pretende promover um concurso para o ano que vem. O 
Prof. Murílio Hingel, que vem fazendo um grande trabalho à frente da 
Secretaria, deseja regularizar a situação e corrigir as distorções que 
não ocorreram em seu Governo. 

Pedimos essa reflexão ao nobre Secretário para que 
encontre a melhor forma de solucionar o problema sem causar 
injustiças, porque há pessoas trabalhando devotadamente na área da 
educação, da saúde e em outras há muitos anos. De acordo com. ~s 
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normas do concurso, entre vários itens ~}Ue são condições básicas 
e que são expostos como prioridade para a realização dos concurso, 
há uma prioridade que é a exigência da licenciatura plena. Concordo 
com isso. A intenção do Secretário é qualificar mais o ensino estadual 
e buscar a excelência e a qualidade para o ensino da rede pública. 

Temos uma lei maior, uma lei federal, que estabelece o 
prazo de até 2006 para que todos os professores tenham a 
licenciatura plena. Sugiro que a Secretaria da Educação, por meio da 
UEMG, que já está instalada em várias regiões do Estado, dê 
condições para que todos os professores que não têm faculdade ou 
licenciatura plena possam fazer tais cursos. A maioria não os faz, 
porque não tem condições financeiras, os salários são muito baixos. 
Portanto, seria uma oportunidade de, o Estado, que é patrão, 
capacitar melhor o seu quadro de professores, investindo na sua 
qualificação. Outra sugestão é a de que não se cobre, nesse 
concurso, como exigência, a licenciatura plena, já que pode ser 
dispensada, pela lei federal, até 2006. 

Como conheço o espírito de homem público, a seriedade e 
a competência do Secretário Murilio Hingel, peço-lhe que reflita sobre 
a nossa sugestão. Temos muitas e muitas distorções e situações 
irregulares, que, repito, não foram originadas agora, sob a 
administração do atual Secretário. Não estou me referindo somente à 
área da educação, mas também às demais áreas. O Governo Itamar 
Franco está com boa-vontade e deseja resolver tais problemas. Isso 
deve ocorrer de forma gradativa, não se colocando na rua, de uma 
hora para a outra, 70, 80 ou 1 00 mil funcionários públicos, que 
prestam igual ou melhor serviço do que os efetivos ou os 
concursados. 

Portanto, peço que essa análise seja feita em todos os 
níveis do Estado, em todos os órgãos que apresentem distorções, a 
fim de não cometermos injustiças. Peço que a Secretaria estude essa 
situação com carinho. A UEMG, gratuitamente, ou em parceria com o 
professorado e a Secretaria, poderá ser uma ponte, dando condições 
para que todos possam fazer a licenciatura plena ou o curso superior. 

Obviamente, existem outras sugestões, como a Proposta 
de Emenda à Constituição·n° 39. O Secretário de Administração, Dr. 
Frederico de Alvarenga Penido, é competente, está realizando grande 
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trabalho, busca[ldo, P.Or meio de negociação-com os .sindicatos,; t 

corrigir o maior. número. das irregularidades. O. ideal é :que .seja 'um 
processo gradativo - porque o Estado não tem capacidades estrutural 
nem financeira para fazer tudo de uma só vez-, não se.colocando na 
rua os atuais professores, que sairão sem direito a n·ada. ·Isso é 
doloroso. Podem dizer que_ estão errados. No entanto,· a culpa é mais 
do Estado do que deles. Se isso já tivesse sido exigido há mais 
temp~, ~u~ante os dois anos de regulamentação, determinados pela 
Const1tu1çao de 1988, não teríamos mais de 100 funcionários públicos 
nessa situação. ' . 

Peço que a imprensa não divulgue como se fosse um 
"trem da alegria" o desejo de encontrarmos uma solução para esses 
injustiçados, ou que estão nessa situação irregular. Não se trata disso. 
Essa afirmação é pejorativa e desnecessária. A imprensa deve 
m9strar a realidade vivida por.essaspessoas. . ~ . . 

Quero ver quem vai estender a mão ·para ajudár essas 
pessoas injustiçadas. Então, não basta dizer que é um "trenzinho da 
alegria" que a Assembléia vai fazer na votação da Proposta de 
~menda à Constituição n° 39. Não aceitei, não aceitamos quando 
tmhamos o caso dos cartórios que caiu aqui no ano passado. Quando 
a causa tem fundamento, trabalhamos e derrubamos. Quando há 
necessidade de justiça, temos de ~uscá-la de todas as maneiras para 
que seja feita. . 

Então, deixo essa reflexão e peço o entendimento da 
imprensa, porque a intenção é mostrar qi.Je não estamos querendo 
fazer politicagem, "trem da alegria", nada disso. Queremos buscar as 
maneiras legais, possíveis e plausíveis de o Estado resolver a 
questão, porque não adianta querer faz~r tudo, se depois o Estado 
não puder suportar a carga tributária. 

A • Então, vamos fazer essa reflexão e buscar um termo que 
de ma1s esperança, expectativa e confiança a esses funcionários, que 
são muitos, mais de 100 mil, os quais o Estado não tem como 
absorver de uma vez, efetivando todos. Vamos, gradativam.ente, 
buscar a solução, sem marginalizarmos esse grupo grande de 
funcionários que também prestam excelentes serviços, apesar de, às 
vezes, não terem curso superior nem licenciatura plena, mas que 
trabalham com dedicação e .afinco, superam as dificuldades e dão 
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tudo pelo trabalho na educação, na saúde e em setores do Estado. 
O Estado tem complacência, mas não queremos que continue dessa 
maneira. Queremos que busque a solução menos injusta possível. 
Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas 

Rodrigues. 
O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, senhores que ocupam as galerias, 
senhores da assessoria, senhores da imprensa, venho a esta tribuna 
para manifestar a minha indignação e a do povo Norte-mineiro quanto 
ao estado de calamidade em que se encontram as nossas estradas do 
Norte de Minas e as que dão acess<o a essa região. Como é do 
conheci1, <:mto dos nobres companheiros desta Casa, enfrento, qua.se 
todos os finais de semana, as estradas que dão acesso à região, 
especialmente a BR-040, a BR-135 e a MG-122. 

É lastimável o estado de conservação de nossas estradas. 
Os usuários são obrigados a fazer manobras perigosas para desviar 
dos buracos, colocando em risco suas vidas e a vida dos outros. 
Sinceramente, não dá para distinguir o que é asfalto do que é buraco, 
tantas são as crateras nas estradas. A reclamação não é somente 
minha. Como sempre estou na região, tenho recebido reclamações de 
todos os Prefeitos, das lideranças comunitárias e do povo em geral. 
Não sei explicar como é possível fazer o transporte de cargas vindas 
dos projetos irrigados de Pirapora, de Jaíba e de Gorutuba e ainda de 
carvão, tão comum naquelas estradas, se o transporte de veículos de 
pequeno porte já está comprometido e praticamente inviável. 

Não podemos admitir tal situação, assistindo de braços 
cruzados ao descaso do Governo Federal para com as nossas 
estradas. São inúmeros veículos quebrados, preJulzos para 
caminhoneiros e usuanos de um modo geral, fruto da 
irresponsabilidade do Goveno Federal. Quero, desta tribuna, fazer o 
meu apelo ao Diretor-Geral do DNER, Dr. Genésio Bernardino, para 
que procure conhecer as nossas estradas e faça uso delas, viaje por · 
elas, para sentir na pele o que sofre quem faz uso dessas rodovias. 

As estradas que .mencionei são usadas diariamente para o 
transporte de riquezas, de pessoas de negócio, de pessoas que 
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movimentam a nossa econoll)ia, pagam impostos e contribuel]l, 
com a sua parcelª, para o des~nvolyimenJo do no!?so País. _. 

Portanto, Sr. Pr~sidente, Srs. Deputa_dos, .fie~- aq~:~i, U_!11 
apelo meu e da população que represento nesta Casa ao Governo 
Federal, aos órgãos que têm a missão de conservar as nossas 
estradas e a vida de nossa gente mineira. O Goverrío Federal não 
pode continuar punindo a população de Minas Gerais, cometendo atos 
como esse, de abandono e de claro desrespeito à vida dos mineiros.·. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - DepuÚ:~do 
- i ·.;. • ~ . 

Dimas Rodrigues, estamos acompanhando o pronunciamento de V. 
Exa. sobre um assunto que preocupa a todos, espeCialmente os 
moradores da região Norte de Minas, região na qual V. Exa. é um dos 
Deputados mais acreditados. ~ 

Estivemos, junto • com V. Exa., participando de uma 
conversa com o Diretor-Geral do DER, Sr. Flávio Menicucci, e com o 
Secretário de Obras, Sr. Maurício Guedes, que nos autorizou a dizer 
que a responsabilidade total por essas estradas abandonadas em 
Minas Gerais é do Governo Federal. É bom que isso fique muito claro, 
porque, como as estradas estão em território do Estado, é difícil para 
um mineiro entender que são de responsabilidade do Governo 
Federal. 

A verdade tem que ser dita: as estradas federais, as 
rodovias, as BRs, são de manutenção exclusiva do Governo Federal, 
que, na continuação de uma picardia, de uma perseguição bruta, de 
uma falta de lógica para com Minas Gerais, acaba prejudicando os 
mineiros, ao deixar as estradas na situação em que se encontram. 

E disse ainda o Secretário de Obras, Maurício Guedes, 
que, há mais de um ano, recursos do -Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - BID -, para reforma de estradas estão sendo 
retidos no Governo Federal sem que sejam repassados a Minas 
Gerais, unicamente por perseguição política. 

Acho que os mineiros não têm culpa de estar nessa 
situação. O Governo Federal deveria ter mais grandeza, como acabou 
de dizer V. Exa., para ver que essas estradas não podem ficar como 
estão. Não podemos admitir que a BR-135, na qual passamos muito, 
que liga Belo Horizonte a Montes Claros, e mesmo .o trecho da BR-
040, que liga Belo Horizonte a Brasília, permaneçam como estão. O . ; 
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pior é que, daqui a pouco, não vai adiantar mais tapar buracos; 
daqui a pouco vai ser necessário construir uma nova estrada, porque 
os buracos vão se juntando uns aos outros, e a estrada vira uma 
cratera só. 

Então, é importantíssimo o seu pronunciamento, que serve 
de alerta para que o Governo Federal deixe de lado as picuinhas. Já 
que o Governo Fernando Henrique está melancolicamente chegando 
ao fim, que tenha um pingo de grandeza e pense nos mineiros antes 
de pensar nas retaliações que está fazendo a nosso Estado. V. Exa. 
está de parabéns por abordar esse assunto. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Agradeço-lhe as palavras, 
Deputado Luiz Tadeu Leite, mas ainda quero cumprimentá-lo pelo 
belíssimo trabalho prestado a Minas Gerais e, principalmente, ao· 
Norte de Minas. Sabemos da sua grande liderança, da sua defesa 
daquele povo. 

Quero aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fazer um 
apelo também a nossa bancada f;~deral, ao nosso colega e 
companheiro de PMDB Deputado Genésio Bernardino: que leve ao 
Governo Federal esses problemas pesados, para que seja resolvida 
com rapidez a questão das nossas estradas, que ceifam a vida do 
nosso povo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Questão de Ordem 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, solicito o 

encerramento da reunião por falta de número regimental. 
Encerramento 

O Sr. Presidente(Deputado Antônio Carlos Andrada) - A 
Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum" para a 
continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as reuniões especiais de segunda-feira, dia 11, às 
8h30min e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1233 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28/11/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Dilzon 

Melo 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a 

Parte (Ordem do Dia): 13 Fase: Votação de Requerimentos: 
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Requerimento do Deputado_ Antônio Andrade; discursos dos 
Deputados Chico Rafael, Elaine Matozinh_os,, Sargento Rodrigues e 
Edson Rezende~ votação do. requerimento; aprovação; verificação de 
votação; ratificação da aprovação - Requerimento da Comissão 
Especial das Taxas; discursos dos Deputados Chico Rafael e Elaine 
Matozinhos - 23 Fase: Questões de ordem - Suspensão e reabertura 
da reunião - Questão de ordem - Inexistência de "quorum" especial 
para a votação de propostas de emenda à Constituição - Discussão e 
Votação de Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto de 
Resolução n° 73/99; votação do Substitutivo n° 2, salvo emendas; 
aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 2; 
votação da Emenda n° 1; rejeição; declarações de voto - Questões de 
ordem - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 451/99; 
requerimento do Deputado Paulo Piau; aprovação do requerimento -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 830/2000; emissão de 
parecer pelo relator; requeri.!"llento do Deputado Hely Tarqüínio; 
rejeição; requerimentos do~~ Deputados Hely Tarqüínio, Márcio 
Kangussu, José Henrique, ·Marcelo Gonçalves, Olinto Godinho e 
Pastor George; deferimento; discursos dos Deputados Ermano Batista 
e Alberto Bejani - Questão de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho 
-Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Gl.Jedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely 
Tarqüínio - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - M~rcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri 
Torres- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George 
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- Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga)- Às 20h11min, a 

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

1a Parte 
Ata 

-O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede 
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Nos 
termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2a Parte 
da reunião, em sua 1a Fase, com :::1 apreciação de pareceres e 
requerimentos. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio 

Andrade, em que solicita, na forma regimental, tramitação em regime 
de urgência para o Projeto de Resolução n° 73/99. Com a palavra, 
para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Chico 
Rafael. 

O Deputado Chico Rafael* - Sr. Presidente, demais 
Deputados, esse requerimento apresentado pelo ilustre colega 
Toninha Andrade tem por finalidade atribuir ao Projeto de Resolução 
n° 73 regime de urgência. Entendo que a matéria é importante e que 
trata do dia-a-dia desta Casa. Ela não tem como único objetivo 
antecipar as eleições para a Mesa Diretora. Várias emendas foram 
apresentadas, várias discussões foram feitas em torno desse projeto. 

A propósito, estabelece o Sustitutivo n° 1: (-Lê:) 
- Lê o Substitutivo n° 1, que foi publicado na edição de 

2/12/2000. 
Este foi o substitutivo apresentado pelo Deputado Antônio 

Carlos Andrada. 
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Há, nesse projeto, uma emenda do~ Deputado '. 

Sebastião Navarro Vieira que·estabelece: ".:.suprindo-,se a Seção V do 
Capítulo V do Título li da Resolução n° 5.176, de _6/11/97, que contém 
o Regimento Interno da Assembléia Legisl§:!tiva do Est~do ,d_e ,Minas 
Gerais". Vejam os senhores que essa, resolução. não tem apenas a 
finalidade de ampliar o número de membros da Mesa Diretora da 
Casa. A questão é muito mais profunda e envolve outros assuntos de 
interesse regimental e administrativo da Assembléia. A propósito 
passo a ler a justificação do Deputado Sebastião Navarro Vieira: ."A 
Resolução n<? 5.176 foi fruto de longo trabalho coordenado "por um 
grupo suprapartidário de Deputados, que se debruçou sobre o 
Regimento Interno então vigente, com o objetivo de aperfeiçoá-lo. 

Tal grupo, do qual teve a honra de ser coordenador o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, como Vice-Presidente da Casa, 
era integrado pelos Deputados Antônio Júlio (PMDB), Ermano Batista 
(PSDB) e Maria José Haueisen (P.T), todos membros d-a Mesa, tendo 
contado com o competente assessoramento de técnicos da área do 
processo legislativo. 

Foram dois anos de intensa reflexão sobre sugestões 
apresentadas por todos os parlamentares até a apresentação do 
anteprojeto, que deu origem ao texto aprovado pelo Plenário da 
Assembléia. 

O novo Regimento traduziu o ideal de transparência e 
respeito ao jogo democrático, que norteou sua elaboração. 
Posteriormente, foi apresentada uma proposta de alteração desse 
Regimento, que introduzia um procedimento denominado "rito 
especial", o qual não só cerceava o amplo debate como acelerava 
despropositadamente o ritmo de apreciação de uma proposição. 

À época, posicionei-me contrariamente a esse novo rito. 
Mais do que usurpar do parlamentar uma de suas prerrogativas mais 
legítimas, que é a do uso da palavra, o rito especial lhe tolheu a 
possibilidade de exercer o seu dever. Pois discutir, expor as 
reivindicações da sociedade, argumentar, tentar convencer ou ouvir e 
ser convencido são mais que uma prerrogativa, um deve~ do 
parlamentar. A discussão, o diálogo muitas vezes exaustivo, o tempo 
necessário para a reflexão madura e o entendimento constituem os 
pilares da democracia. E é dever do Deputado garantir a solidez 
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desses pilares. 

A aprovação do rito especial, materializado na Resolução 
no 5.183, feriu gravemente o texto regimental, pois retirou dele o que 
representava a sua própria essência: o espírito democrático. 

Ao apresentar esta emenda ao Projeto de Resolução n° 
73/99, da Mesa, creio também estar prestando uma especial 
homenagem ao Presidente Anderson Adauto. Com efeito, S. Exa. teve 
como um dos momentos mais altos de sua atuação parlamentar nesta 
Cas~ ~~uele em que, quase que sozinho dentro de sua agremiação 
partrdana, era um dos comandantes da Oposição. E se posicionava 
veementemente contrário ao "rito especial". 

Dizia, então, o Deputado Anderson Adauto, conforme 
consta nos Anais da Casa, " ... no nosso entendimento, conversando 
c~m ~ PT e com os companheiros do PMDB, achamos que o que a 
Mrnona tem e o que, a Minoria pode ter dentro do parlamento é 
exatamente o verbo. E o que estamos fazendo hoje na tribuna da 
Assembléia, procurando mostrar ao povo o quanto é danosa essa 
proposição. 

. Em todo país democrático, o Governo governa, e a 
Oposrção faz oposição. O Governo faz as obras e tem as verbas e a 
Oposição tem o verbo. Com a devida v&nia, o que se buscou - t~lvez 
de uma forma equivocada, mas no final foi exatamente isso -, com a 
proposta de mudança do Regimento, foi cassar a única coisa que a 
Oposição tem, que é o verbo". 

Sr. Presidente, honra-me subscrever "in totum" suas 
palavras, hoje, na Oposição. Sob a feliz inspiração de seu 
pronunciamento daquela época, conto com o apoio da Mesa, da 
Bancada do PT e de toda a Casa, para que a voz da Oposição não 
seja cassada pela Maioria, que serve ao Palácio da Liberdade. Vamos 
retirar do Regimento ess~ excrescência autoritária, que denigre nossa 
norma procedimental. E esta a oportunidade de restituirmos a 
integridade ao nosso parlamento, suprimindo a seção V, que trata do 
rito especial. Estaremos livrando-o desse indesejável apêndice que 
tanto lhe deformou a feição". 

Por isso, meus colegas Deputados, de acordo com a 
fundamentação apresentada pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira 
e sustentada em pronunciamento do atual Presidente Anderson 
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Adauto, não podemos conferir o tratamento dE;! regime"9e urgência, .· 
pretendido por esse requerimento._ A matéria é .complexa e requer 
estudos mais apurados.- Não P?demos votá-la de ,afogadilho, _sem 
saber o que estamos votando. E importante que os colegas tenham 
essa preocupação. ·Meu encaminhamento neste màmento é_ pela 
rejeição desse requerimento, uma vez que não estamos tratando 
apenas de uma questão relacionada à composição da Mesa._ Existem 
outras questões envolvidas, inclusive aquela apontada pelo Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que é a supressão da Seção V ·do _Capítulo 
VIl do Título -VIl do Regimento Interno.· Assim, ·caros colegas, 
encaminho pela rejeição do requerimento de regime de urgência 
apresentado pelo Deputado Antônio Andrade, para que os Deputados 
tenham um tempo maior para se debruçar e estudar a questão. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a 
votação do requerimento, a Deputada Elaine.Matozinhos. , 

A Deputada Elaine M·atozinhos* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, estamos aqui para fazer o 
encaminhamento do requerimento subscrito pelo Deputado Antônio 
Andrade, em que solicita seja atribuído regime de urgência à 
tramitação do Projeto de Resolução n° 73/99_ 
_ - Lê o Projeto de_&esolução n° 73/99, publicado na edição 
de 6/3/99, e o Parecer para o 1° Turno do Projeto de Resolução n° 
.73199, publicado na edição de 18/3/99. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Vimos o Substitutivo do 
Projeto de Resolução n° 73/99, assinado pelo Deputado Antônio 
Carlos Andrada, que altera o dispositivo da Resolução n° 5.176, de 
6/11/97, e dá outras providências. 

- Lê o Substitutivo n° 1 ao PrQjeto de Resolução n° 73/99, 
publicado na edição de 2/12/2000. · 

Temos, ainda, uma emenda ao Projeto de Resolução do 
Deputado Antônio Carlos Andrada. Enfim, o tempo é curto para esses 
encaminhamentos, Srs. Deputados. Não houve prazo para 
dissecarmos toda a matéria. Queremos dizer aos nobres pares desta 
Casa que esse requerimento merece um estudo mais aprofundado. 
Solicitamos aos nossos compãnheiros e nobres Deputa-dos que võtem 
pela rejeição do requerimento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a 
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votação do requerimento, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, solicitamos a palavra para encaminhar a 
votação do requerimento do Deputado Antônio Andrade, uma vez que 
pede urgência na votação do Projeto de Resolução n° 73/99, da Mesa 
da Assembléia. Os oradores que me antecederam já falaram, por 
várias vezes, sobre o teor desse projeto, que será votado nesta noite. 
É lógico que o seu requerimento tem essa precedência sobre o 
projeto, que, posteriormente, poderá ser votado em caráter de 
urgência. Entendemos que a Assembléia precisa votar esse projeto, 
mas não em caráter de urgência, conforme foi proposto pelo Deputado 
Antônio Andrade. 

Entendemos, Sr. Presidente, que esse projeto de 
resolução que ressalta os dispositivos da Resolução n° 5.176, de 
6/11/97, acrescentando dois suplentes à Mesa e estabelecendo a 
concomitância de seus mandatos com os dos demais membros da 
Mesa, tem que ser reavaliado. E não será com requerimento votado a 
toque de caixa que estaremos fazendo o melhor p8ra esta Casa. 
Entendemos que esse projeto deveria ser votado, mas não com essa 
correria, de afogadilho. Esse projeto vai alterar a composição da Mesa 
deste parlamento, e várias bancadas ainda estão discutindo esse 
assunto. 

Gostaria de pedir aos dernais pares que não votassem 
esse requerimento da forma como está sendo proposto, ou seja, 
pedindo a urgência, porque, caso seja aprovado, não teremos tempo 
para discutir o que o projeto está prevendo, a estrutura da Mesa desta 
Casa, que requer uma discussão maior por parte dos parlamentares. 
Sabemos que essa alteração implica em várias mudanças dentro 
deste parlamento, e não seria com um projeto votado com urgência 
que iríamos resolver o problema desta Casa. 

Sr. Presidente, gostaria de ler a fundamentação do 
parecer sobre esse projeto. 

- Lê a fundamentação do parecer da Mesa da Assembléia 
para o 1 o turno do Projeto de Resolução n° 73/99, publicada na edição 
de 18/3/99. 

Até entendemos.que o projeto tenha de ser votado, mas 
não da forma que está sendo proposta pelo Deputado Sebastião 
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Navarro Vieira. Devemos discutir com mais cautela a matéria. Não:-' " 
temos necessidade de votar esse . requerimento dando urgência , ao 
Projeto de Resolução n° 73/99, mesmo porque, Sr. Presidente, 
acreditamos que talvez esta Casa não· tenha atentado para a previsão 
de encerramento dos trabalhos por volta do dia 15. Pelo andar da 
carruagem e pelo número de projetos que temos neste,parlamento, 
entendemos que a sociedade quer que os Deputados votem os 
demais projetos. Há uma necessidade de discutirmos com mais 
profundidade esse requerimento e até mesmo o próprio projeto. , Q 
projeto prevê alterações, e temos outras correntes dentro deste 
parlamento que defendem a inclusão não de mais dois suplentes, mas 
de mais quatro suplentes para a Mesa. Temos que aprofundar as 
discussões, para que essa proposta seja lapidada. Eu, por exemplo, 
Sr. Presidente, tomei conhecimento desse projeto há poucos dias. 
Nenhum projeto que é votado ,a toque de caixa tem boa aceitação, 
não só pelos parlamentares, mas também pela própria população. 

E a população quer saber o que representa esse projeto 
de resolução, quais são as alterações que deverão ser feitas, quais 
são as suas implicações. E é lógico que nós, parlamentares, temos 
que discutir exaustivamente a matéria, para depois, ao final da 
discussão, aprová-la. 

Gostaríamos de pedir aos pares desta Casa que, no 
momento de votar o requerimento, refletissem se há necessidade de 
conferir a esse projeto o caráter de urgência ou não, já que não são 
todos os Deputados que têm total conhecimento das alterações e, 
conseqüentemente, das implicações não só para o parlamento, como 
também para o funcionamento desta Casa. 

Entendemos que deveríamos ter um pouco mais de 
cautela com relação ao pedido de urgência desse requerimento do 
Deputado Antônio Andrade, mesmo porque, volto a repetir, não são 
todos os parlamentares que podem discutir o projeto em profundidade, 
sabendo realmente o que está sendo votado. 

Os Deputados Chico Rafael e Elaine Matozinhos já 
fizeram uma explanação sobre o que seria a votação de.sse 
requerimento. E entendemos que não seria de bom alvitre, que 
votássemos o projeto neste momento. O Deputado Edson Rezen~e 
também já pediu para encaminhar e fará uso da palavra por 1 O 
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minutos, e acredito que dessa forma teremos condições de discutir 
com os nossos pares uma solução melhor e uma proposta mais 
viável, que não essa, de votar a toque de caixa uma matéria que 
precisamos discutir com mais profundidade. 

Se for o caso, até entendemos que deveremos apresentar 
uma emenda, para que o projeto retorne à Comissão. Consultaremos 
a assessoria da Casa sobre a possibilidade de apresentação de 
emenda e, se for possível, iremos fazê-lo, para que possamos discutir 
com mais tranqüilidade esse projeto, aí, sim, com os Deputados 
tomando conhecimento dessa alteração, de suas implicações para o 
Poder Legislativo e se seria melhor. 

Sr. Presidente, o nosso tempo está exaurido, mas gostaria 
de fazer um apelo aos nobres pares, para que compreendam o 
encaminhamento que os Deputados do PSB estão fazendo da tribuna. 
Queremos que os Deputados reflitam se o requerimento do Deputado 
Antônio Andrade, que pede urgência para a votação do Projeto de 
Resolução n° 73/99, da Mesa da Assembléia, deve ser aprovado. 
Esse projeto precisa ser avaliado e discutido com tranqüilidade. Existe 
Deputado que nem tem conhecimento de que esse projeto está 
tramitando. Então, seria melhor que pudéssemos discuti-lo por mais 
tempo, já que propõe alterações no Poder Legislativo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a 
votação do requerimento, o Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, públicc presente, telespectadores, 
estamos discutindo o Projeto de Resolução n° 73/99, que altera 
dispositivos da Resolução n° 5.176, de 6/11/97, que diz o seguinte. (-
Lê:) 

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
aprova: 

Art. 1 o -Acrescente-se o parágrafo único ao art. 75 e se dê 
nova redação ao art. 77 da Resolução n° 5. 176, de 6/11/1997. 

Art. 75- ............................................................................. . 
Parágrafo único - Integrarão a Mesa da Assembléia dois 

membros do Poder Legislativo para exercício das funções de 
suplente, nos termos de regulamento. 

Art. 77 - O mandato para membro da Mesa da Assembléia 
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e suplente, vedada a recondução para o mesmo cargo em eleição 
verificada na mesma legislatura, é de dois anos e termina com a 
posse dos sucessores. . 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na· data d~ sua 
PL!blicação. 

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário." 
Essa resolução é de 3/3/99 e tem o seu parecer, no 1 o 

turno, a seguinte fundamentação. (-Lê:) . 
"O art. 79, VIl, "a", do Regimento Interno estabelece como 

competência privativa da Mesa da Assembléia a apresentação de 
projeto de resolução que vise a dispor sobre o Regimento Interno e 
suas alterações, objetivo da proposição que ora se examina. 

A inclusão de dois suplentes na composição da Mesa, 
assim como o estabelecimento de seus mandatos concomitantes com 
os d9s demais membros, é medida que objetiva garantir a 
continuidade dos trabalhos desse órgão executivo quãndo da 
ausência de qualquer de seus componentes no desempenho das 
ati_vidades inerentes ao exercício do mandato ou de representação do 
Poder. Dessa forma, a alteração proposta aperfeiçoa o texto 
regimental." 

O projeto de resolução foi aprovado em 11/3/99. 
. Estamos procedendo ao histórico desse projeto de 

resolução. Ele foi publicado no "Diário do Legislativo" em 6/3/99 e, 
depois, recebeu um substitutivo de autoria do Deputado Antônio 
Ca~los Andrada, que foi apresentado à Casa em 11/5/99, fazendo 
algumas modificações. Houve um outro substitutivo à Emenda n° 1, do 
Deputado Antônio Carlos. Andrada, apresentado em 1°/6/99, fazendo 
várias modificações nesse projeto de resolução. 

Por último, a Emenda n° 2, apresentada em junho de 1999 
pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira. Agora, em 25/11/2000, 
temos novamente um novo substitutivo a todos esses apresentados, 
de autoria da Mesa da Assembléia. A Emenda n° 1, do Deputado 
Antônio 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 meritória e necessária. A Assembléia 
Legislativa, como destinatária do dever constitucional do exercício do 
controle externo dos atos da administração, deve acompanha~ e 
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orientar ações do órgão que, como bem diz a Constituição, lhe 
auxilia nessas tarefas. Entretanto, não procedem algumas das 
propostas e alegações do ilustre Deputado e autor da emenda. 

Continua dizendo que, "quanto às prestações de contas do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, as quais, segundo o 
autor da emenda, não seriam definidas no Regimento Interno, 
recomendamos a leitura do art. 221, c/c o art. 218, em que se fixa 
essa competência para a Comissão de Fiscalização Financeira.". (-
Lê:) 

"A Emenda n° 2, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
visa a suprimir a Seção V do Capítulo V do Título VIl do Regimento 
Interno. Trata-se do chamado rito especial, introduzido pela Resolução 
n° 5.183, de 14/7/98. Argumenta o autor da proposição que o 
Regimento Interno foi fruto de dois anos de intensa reflexão sobre 
sugestões apresentadas por todos os parlamentares, e a aprovação 
do rito especial feriu gravemente o texto regimental, pois retirou dele o 
que representava sua própria essência, o espírito democrático. 

Concordamos com o autor, já que consideramos que a 
ampla possibilidade de discussão transparente das proposições e 
mesmo o uso de mecanismos regimentais de obstrução constituem 
um atributo do processo legislativo nos regimes democráticos. Assim, 
incorporamos a sugestão do ilustre Deputado ao Substitutivo n° 2, que 
apresentamos ao final desse parecer, razão pela qual opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda n° 2." 

O Substitutivo n° 1, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
apresenta como propostas a criação de dois cargos de vogais, com as 
atribuições de auxiliar o Presidente nas atividades inerentes aos 
serviços administrativos da Assembléia, o Secretário, o Corregedor e 
o Corregedor Substituto em situações específicas. Nesse aspecto, 
acreditamos que a criação de dois cargos de Secretário, conforme 
propomos no Substitutivo n° 2, que apresentamos, atende aos 
objetivos da proposição do Deputado, no que se refere à criação de 
dois cargos na Mesa da Assembléia. 

Outro aspecto do Substitutivo n° 1 se refere à inclusão na 
Mesa da Assembléia de três suplentes. Não consideramos necessária 
essa medida, pois, nos termos do parágrafo único do art. 76 do 
Regimento Interno, todos os Deputados podem, na eventual ausência 
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dos Secretários, exercer essas funções. . , .... " 
. . No que se refere aos demais cargos, a sua eventual 

substituição obedece disposições expressas nà Regimento Interno, e, 
assim, não nos parece adequada a aprovação _do SubstitÚtivo n° 1, do. 
D~putado Antônio Carlos Andrada. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

., O Sr. Presidente - Em votação, o requerim'emto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. . 

. O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito 
verificação de votação. . 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai 
proceder à verificação de votação pelo processo eletrônico e , para 
tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
· - Procede-se à verificação de votação por meio do painel 
eletrônico. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 56 Deputados; votou 
"não" 1 Deputado. Está ratificada a aprovação do requerimento do 
Deputado Antônio Andrade. 

· · Requerimento da Comissão Especial das Taxas, em que 
solicita a prorrogação de seu prazo de funcionamento por 30 dias. 
Com a palavra, para encallJinhar a votação do requerimento, o 
Deputado Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael* - Sr. Presidente, caros colegas 
Deputados, essa questão das taxas e, em particular, este 
requerimento do Deputado Paulo Piau ·Presidente da Comissão 
juntamente com os Deputados,Miguel Martini, Ambrósio Pinto e outro~ 
- perdoem-me a ausência' de memória; os demais membros da 
Comissão são de extrema importância -; essa questão das taxas vem 
rendendo conversa ao longo deste ano, justamente em razão da 
forma como foi votada aqui, no final do ano passado. 

Essas taxas vêm prejudicando vários setores da nossa 
sociedade e da nossa economia. Infelizmente, no final do ano 
passado, o Sr. Governador remeteu a esta Casa um projeto para 
criação e majoração de um sem número de taxas. Remeteu, ainqa, 
um substitutivo de nossa autoria, que modificava a questão do Micro 
Geraes. Em razão dessas investidas contra o bolso do contribuinte 
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apresentamos a esta Casa um projeto de emenda à Constituição, que 
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recebeu o no 32 e foi aprovado por unanimidade. Teve o intuito de 
limitar o Poder Executivo no encaminhamento de projetos de lei, o que 
só poderia ser feito 90 dias antes do término da sessão legislativa, 
para que os Deputados e a comunidade tivessem tempo de discuti-
los. Isso aconteceu no ano passado. Votamos aqui um projeto, no dia 
28 de dezembro, de madrugada. A gráfica oficial ficou parada, 
espe:-ando para publicá-lo. Por essa razão, entendo ser da maior 
importância a constituição dessa comissão para analisar essa questão 
das taxas, que vêm prejudicando os contribuintes mineiros. 
Conseqüentemente, queremos encaminhar no sentido da aprovação 
desse requerimento, bem como para a prorrogação do prazo da 
comissão que estuda essa questão. 

Gostaria também que os membros dessa comissão 
avaliassem a questão das microempresas, que foram duramente 
prejudicadas pela legislação aprovada aqui, no final do ano passado, 
a toque de caixa, sem respeito ao Regimento Interno da Casa. Nessa 
oportunidade, sustentávamos que não poderia ser aprovado o projeto, 
pois prejudicava a microempresa e o contribuinte mineiro. 
Infelizmente, não fomos ouvidos. Esse projeto foi aprovado, e vemos o 
resultado hoje: temos, nos últimos cinco anos, cerca de 300 mil micro 
e pequenas empresas falidas no Estado. Não podemos continuar 
aceitando esse tipo de imposição, esse tipo de conduta por parte da 
Secretaria da Fazenda, que infelizmente tem uma visão fiscalista, não 
tem uma visão de crescimento da economia do Estado. Para terem 
uma idéia do que ocorreu com a Empresa Gecon Comercial Ltda., de 
pequeno porte, vou ler o valor do ICMS recolhido por ela: em janeiro 
deste ano, recolheu a quantia de R$332,00; em fevereiro, a mesma 
quantia; em março, também a mesma quantia; em abril, essa 
empresa, que vinha pagando cerca de R$300,00 por mês, foi obrigada 
a recolher R$1.007,00 para os cofres públicos. Em maio, recolheu 
quase R$700,00. O que importa é que houve uma majoração da 
ordem de 200%. Não é possível que o Estado continue convivendo 
com esse estado de coisas, com essa situação desesperadora. O 
nosso pequeno comércio, as pequenas empresas do Estado estão 
vivendo essa situação dramática. Jurite-se a isso a conjuntura da 
ordem econômica que o País vem vivendo, que não dá condições de 
sobrevivência, principalmente à pequena empresa e à microempresa. 
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Hoje, o Estado tem um grande número de desempregados e cerca . 
de 300 mil "desempresários". Temos· um grande nÚme'ro de ex-
empregados, que, tentaram ser empresários, tentaram .. tocar ~eus 
comércios, mas h9je são "desempres~·rios". Não podemosadmitir que 
continue esse estado de. coisa;s. Por is~o _acredito que a comissão 
constituída para o estudo das taxas vem em boa hora· .. AÚedito no 
trabalho dessa comissão, para que possamos sensibiliza·r- as 
autoridades do Estado e rever essa situação qu_~ tanto penaliza o 
nosso comércio e a pequena indústria .. Gostaria de dizer ao Deputado 
Paulo Piau que avalie com carinho a questão, da microerr1presa, a 
questão das taxas que pesam sobre as microempresas e sobre as 
empresas de pequeno porte no Estado, para que possamos fazer uma 
revisão dessa situação. Aliás, sobre essa questão, o jornal "Hoje em 
Dia" trouxe, na segunda-feira, um artigo, no qual faz críticas. Esse 
artigo reflete. uma pesqutsa do $EBRAE .que diz: "A burocracia 
continua sendo um dos principais entraves para o desenvolvimento 
das microempresas e das pequenas empresas do País. Uma pesquisa 
nacional realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas - SEBRAE - revela que, para registrar empresas 
deste porte, é preciso pagar oito taxas diferentes. O que custa em 
média R$500,00. O prazo de __ l~gislação dura pelo menos 45 dias, e 
não existe padronização em relação aos documentos exigidos. Diante 
de tanta papelada, taxas, exigências, uma boa parte delas 
desnecessária e inútil, o microempresário e o pequeno empresário 
muitas vezes desistem de sair da informalidade. Isso significa perda 
de receita fiscal e ausência de direitos trabalhistas para seus 
empregados. 

A pesquisa ouviu 2 mil empresários de todos os Estados e 
400 contabilistas e servirá . para dar subsídios a políticas de 
desburocratização a órgãos federais, estaduais e municipais. 

As oito taxas obrigatórias para os candidâtos a 
microempresários e peqUenos empresários se dividem em todos os 
níveis da Federação. 

No nível federal, o empresário é obrigado a pagar ao 
Departamento Nacional de Registro de. Comércio - DNRC - e' à 
Receita Federal. No âmbito estadual, são taxas para as Secretarias da 
Fazenda e da Saúde, ao Corpo de Bombeiros e à Junta Comercial. 
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Por fim, nos municípios, é preciso dar a quota das Prefeituras e das 
secretarias de finanças. 
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As taxas federais são únicas, mas há uma grande 
disparidade nos valores cobrados por Estados e municípios. Enquanto 
a Secretaria da Fazenda de Macapá, no Amapá, cobra R$300,00, a 
taxa pedida pela Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, sai por 
R$2,60." 

Em razão disso, entendemos necessária a aprovação do 
requerimento ora em discussão. Encaminhamos favoravelmente e 
pedimos aos ilustres colegas do Plenário a sua aprovação, para que a 
Comissão consiga obter êxito em seu trabalho. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a 
votação do requerimento, a Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos* - Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas nas galerias, que nos honram 
com a sua presença, imprensa e telespectadores da nossa importante 
TV Assembléia, estamos aqui para fazer o encaminhamento do 
requerimento do nobre Deputado Paulo Piau, que é o Presidente da 
Comissão Especial das Taxas, com o seguinte teor. 

- Lê requerimento em que se solicita a prorrogação do 
prazo da Comissão Especial das Taxas por mais 30 dias. 

O requerimento do Deputado Paulo Piau foi aprovado no 
dia 1°/8/2000. Fizeram parte da Comissão o Deputàâo Márcio Cunha, 
como efetivo, e o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, como 
suplente. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Miguel Martini; suplente -
Deputado Carlos Pimenta; pelo PTB: efetivo - Deputado Ambrósio 
Pinto; suplente - Deputado Cristiano Canêdo; pelo PFL: efetivo -
Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo 
PPS: efetivo - Deputado Márcio Kangussu; suplente - Deputado 
Wanderley Ávila. 

- Lê requerimento em que o Deputado Paulo Piau solicita 
seja constituída comissão especial, para, no prazo de 60 dias, 
proceder a estudos sobre a legislação mineira referente à cobrança de 
taxas e propor medidas visando à sua reformulação, com ênfase para 
as Leis n°s 6.763, de 26/12/75, 12.425, de 27/12/96, 12.730, de 
30/12/97, e 13.430, de 28/12/99, devendo ser denominada Comissão 
Especial das Taxas. 
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O requerimento tem a seguinte justificação. (-Lê:) r 
"Na última sessão legislativa, o Executivo, ao apagar das 

luzes, remeteu para a Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 
705/99, para que, em regime de urgência, o apreciasse. Esse projeto 
visa a alterar a tabela "a" da Lei n° 6. 763, de 26/12/75, .com o .intuito 
de criar e majorar taxas de expediente,devidas por atos da autoridade 
administrativa no Instituto Mineiro de Agropecuária, na Secretaria de 
Estado da Fazenda e na Secretaria de Estado da Saúde. 

O grande impacto econômico-financeiro nas contas das 
empresas, das indústrias e dos demais segmentos do setor produtivo 
e a conseqüente repercussão na elevação de preços para o 
consumidor final, a população mineira, são os fatores cruciais para a 
revisão das leis que originaram a alta carga tributária imposta ao 
contribuinte de nosso Estado. A criação de inúmeras taxas e a 
majoração de muitas outras sacrificaram o cidadão mineiro em prol de 
um projeto especial de amplificação e diversificação de receitas 
próprias da administração pública estadual, do Sr. Governador Itamar 
Franco. 

Em um ato de lucidez, a Assembléia Legislativa, por 
intermédio da Mesa Diretora, acatou o requerimento do ilustre 
Deputado Chico Rafael e instalou, no último mês de junho, a comissão 
especial que irá rever o programa Micro Geraes, alterado pela Lei n° 
13.437, de 30/12/99, que foL fruto do Projeto de Lei n° 351/99, que 
resultou em aumento de mais de 1 00% no imposto a recolher pelas 
pequenas e microempresas do Estado. · 

Assim sendo, julgamos imperiosa e imprescindível a ação 
enérgica do Poder Legislativo em proceder à revisão das pesadas 
ta~as cobradas pelo Estado, em favor das inúmeras abordagens e 
pedidos que estamos recebendo dos cidadãos de nosso Estado. 
Esperamos que a Mesa Diretora deste parlamento, de forma digna e 
corajosa, institua a solicitada comissão, para conduzir as "démarches" 
necessárias para a modificação de alguns dispositivos, e por estar 
causando, injustamente, o aumento da carga tributária de vários 
segmentos, principalmente do já tão penalizado agricultor." 

Srs. Deputados, por tudo exposto, encaminhamos pela 
aprovação do requerimento. Mesmo porque esta .casa tem a triste 
história da narcotaxa, da Micro Gerais e de tantas outras. Muito 
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obrigada. 

23 Fase 
O Sr. Presidente- Esgotado o prazo destinado à 13 Fase, 

a Presidência passa à 23 Fase da 23 Parte da reunião, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, não há tempo de 

colocar o requerimento em votação, já que o prazo está se expirando. 
O Sr. Presidente - O prazo já se expirou. A Presidência 

esclarece a V. Exa. que a reunião extraordinária de amanhã foi 
convocada abrindo espaço para que os requerimentos possam ser 
colocados em votação. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, solicito a 
suspensão dos trabalhos para que possamos conversar sobre a 
matéria em pauta. 

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

por 5 minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria de fazer 

um apelo ao PSB para que votássemos o requerimento. E agora faço 
um apelo para que possamos votar os projetos de emenda à 
Constituição, já que temos "quorum" suficiente. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que 
não há "quorum" especial para a votação de propostas de emenda à 
Constituição, mas que há número reg1mental para a apreciação das 
demais matérias em pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de 

Resolução n° 73/99, da Mesa da Assembléia, que altera dispositivos 
da Resolução n° 5.176, de 6/11/97. A Mesa da Assembléia opinou 
pela aprovação do projeto. -Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Mesa da Assembléia, que opina pela rejeição da Emenda n° 1 e do 
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Substitutivo n° 1 e pela aprovação do Substitutivo n° 2,. que 
apresenta, ficando, em conseqüência, prejudicada a Emenda n° 2. 

, Nos termos do §-2° do art. 279 do Regimento Interno, será submetido 
a votação em primeiro lugar o Substitutivo n° 2. Em votação, o 
Substitutivo n° 2, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a 
aprovação do Substitutivo n° 2, ficam prejudicados o Substitutivo n° 1 
e a Emenda n° 2. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer 
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1° 
turno, o Projeto de Resolução n° 73/99 na forma do Substitutivo n° 2. 
À Mesa da Assembléia. 

Declarações de Voto 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, votei 

contra o Projeto de Resolução n° 73, da Mesa da Assembléia, que 
altera dispositivos da Resolução n° 5.176, de 6/11/97 pelo seguinte: 

No último mandato da Mesa da qual fiz parte, lutamos, 
durante muito tempo, para descer de nove para cinco membros a 
composição da Mesa. Agora vejo a Mesa da Assembléia 
acrescentando dois membros, o que, evidentemente, trará despesas 
para o Legislativo mineiro. Deixo registrado nos anais da Casa que o 
Deputado Geraldo Rezende votou contrário a esta resolução. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, 
votamos favoravelmente ao projeto porque entendemos de forma 
diferente do ilustre Deputado Geraldo Rezende, e obedecendo à 
Constituição do Estado, que preceitua que a Mesa da Assembléia tem 
de ser representativa de todas as correntes políticas que compõem o 
Plenário da Casa. Mas, mais do que respeitar os ditames 
constitucionais que rezam que a Mesa tem que ser eclética e 
representativa de todas as correntes, ou conter um maior número 
possível da representação das bancadas aqui existentes, quero 
comemorar, nesta votação, Sr. Presidente, a extinção do rito especial, 
aprovado no Substitutivo n° 2. Por melhor que seja a intenção, às 
vezes, na constituição da democracia se dá muitos passos à frent~ e, 
às vezes, tem-se um passo atrás, num retrocesso. Quando 
elaboramos um regimento que é um avanço de modernidade e que 
faz o Legislativo mineiro sobressair-se sobre os demais Legislativps 
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do Estado, juntamente com o conjunto de todas as ações que a 
Assembléia vem promovendo, ao longo do tempo, notamos que, por 
um projeto de resolução emendando o nosso Regimento Interno 
tínhamos estabelecido aqui, novamente, o projeto chamado "rolha", o 
rito especial, que agora, com a votação do Substitutivo n° 2, acaba, 
respeitando às minorias dentro do parlamento, num amplo processo 
de evolução democrática que esta Casa retoma. Parabéns a todo o 
Plenário desta Casa pela extinção do "decreto-rolha", que é uma 
violência contra a democracia e um desrespeito às minorias. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado 
Sebastião Navarro Vieira que teve grande satisfação em acabar com o 
sistema "rolha", porque foi um dos Deputados que mais sofreu com o 
processo especial, criado pela Mesa anterior. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Reafirmamos as 
palavras do Líder da Bancada do PSB, no que diz respeito ao 
atendimento dos demais pares desta Casa. Fomos sensibilizados 
pelos apelos dos colegas no intuito de exaurir a discussão do Projeto 
de Lei n° 73/99, que revê a composição da Mesa da Assembléia. 
Endossando as palavras do nosso Líder, registramos que estamos 
atendendo a este apelo, avançando na discussão e votação do 
projeto, esperando que os demais pares desta Casa entendam nosso 
posicionamento e os motivos que nos levaram a aqui estar discutindo 
a matéria. 

Questões de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, não vou 

entrar no mérito da discussão nem declarar voto, porque nossa 
Bancada votou favoravelmente ao projeto por uma questão de 
convicção e de necessidade para a composição da Casa. 

Gostaria de fazer um apelo. Hoje tínhamos no Plenário 58 
Deputados. Podemos avançar na pauta. Temos algumas matérias que 
não podem ser deixadas para o ano que vem, que são algumas 
propostas de emenda à Constituição. Peço a V. Exa. que faça um 
apelo aos companheiros a fim de que, amanhã, avancemos nessa 
pauta. Não podemos deixar de votar algumas propostas de emenda à 
Constituição, principalmente a n° 24, do Deputado Paulo Piau, que 
tem o consenso de toda a Casa. Reitero o apelo de V. Exa. para, 
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amanhã, votarmos essas propostas de emenda à Constituição, que 
estão há muito tempo na Casa. Temos a presença de alunos da 
UEMG e da UNIMONTES que querem ver esta Casa, de fato, 
aprovando as propostas. Esse é o meu apelo. 

O Deputado Paulo .Piau - Sr. Presidente, gostaria também 
de fazer um apelo, reiterando as palavras do Deputado Carlos 
Pimenta. A questão de anterioridade pressupõe uma votação no ano 
anterior para valer no ano seguinte. Não podemos ver mais a UEMG e 
~ UNIMONTES trabalharem sem recursos financeiros. Faço um apelo 
para que, amanhã, todos os companheiros Deputados marquem 
presença aqui, para votarmos a pauta. 

Quero parabenizar o Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
nosso Líder do PFL, autor da emenda que acaba com o "projeto rolha" 
e com esse regime especial. Não mencionou isso, então gostaria de 
ressaltar. Parabenizo-o pela vitória, que reforça a democracia nesta 
Casa. Parabéns. Muito obrigado. · 

O Presidente- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
451/99, do Deputado Edson Rezende, que dispõe sobre o controle de 
organismos geneticamente modificados no Estado. A Comissão de 
Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Meio 
Ambiente opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo 
n° 1, que apresentou. A Comissão de Política Agropecuária opinou por 
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Meio 
Ambiente, com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 2, que apresentou, e pela rejeição das Emendas n°s 1 
e 2. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio 
Ambiente, que opina pela rejeição do ... Substitutivo n° 3 e pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de 
Fiscalização Financeira, com as Emendas n°s 3 a 7, que apresenta. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita o 
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 830/2000, do 
Deputado Alberto Bejani, que dispõe sobre a distribuição da parcela 
de receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos .... ~-



798 
municípios, de que trata o inciso 11 do parágrafo único do art. 158 
da Constituição Federal, e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas 
de nos 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
perdeu o prazo para emitir parecer. Foram recebidas, 
antecipadamente, as Emendas n°s 4 a 13. Designado relator em 
Plenário, o Deputado Pastor George opinou pela aprovação do projeto 
com as Emendas n°s 14 a 17, que apresentou, e as subemendas que 
receberam o n° 1 às Emendas n°s 5, 6 e 12 e pela rejeição das 
Emendas n°s 1 a 4 e 7 a 13. No decorrer da discussão, foram 
apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do Deputado 
Amilcar Martins, que recebeu o n° 18, e uma do Deputado Dinis 
Pinheiro, que recebeu o n° 19, e uma subemenda, dos Deputados 
Antônio Andrade e lvair Nogueira, à Emenda n° 12, a qual recebeu o 
no 2. Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminhou as emendas e as subemendas ao relator 
Deputado Pastor George, que solicitou o prazo regimental. Com ~ 
palavra, o relator, Deputado Pastor George. 

O Deputado Pastor George - Sr. Presidente, este é o meu 
parecer: 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 18 19 E A SUBEMENDA N° 2 

À EMENDA N° 12 AO PROJETO DE LEI N° 830/2000 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 830/2000, do Deputado Alberto Bejani, 
dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do produto da 
arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de que trata o 
inciso 11 do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, e dá 
outras providências. 

Durante sua tramitação, a Comissão de Constituição e 
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas 
n°s 1, 2 e 3, que apresentou. 

A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para 
emitir parecer. · 

Em Plenário, foram recebidas antecipadamente as 
Emendas n°s 4 a 13. Designados relator em Plenário, opinamos pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 14 a 17, que 
apresentamos, e as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas 
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n°s 5, 6 e 12, e pela rejeição das Emendas_n°s 1 a 4, e 7 a 13. -

.Considerando o recebimento das Emendas n°s 18 e 19, 
bem como o da Subemenda n° 2 à Emenda n° 12, volta este relat9r a 
emitir parecer. 

Fundamentação , 
Apresentada em Plenário pelo Deputado Amilcar Martins, 

a :Emenda n° 18 pretende alterar o percentual· destinado ao critério 
"meio ambiente", de que trata o art. 1° do projeto em questão, 
elevando-o para 2%: 

Entretanto, essa emenda apresenta uma sena 
impropriedade, que é a ausência de indicação do critério do qual será 
retirado o percentual indicado. 

Poderíamos presumir que se pretende retirar esse 
percentual do critério "VAF", pois o espírito da-redistribuição da quota-
parte do ICMS aos municípios é reduzi-lo,_ até a extinçã9._ ContuÇp, 
ainda assim, permanecem sérios problemas, pois a modificação 
acarretaria sérias distorções na distribuição, uma vez que haverá uma 
simples duplicação dos valores recebidos pelos municípios que são 
beneficiados por esse critério. 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a Emenda n° 19 
pretende alterar o inciso IV do art. 1° da lei, deixando de distribuir 2% 
aos 50 municípios mais populosos para beneficiar apenas os 25 
pr)meiros, desde que o valor de ICMS "per capita" não ultrapasse R$ 
1 0,00. No entanto, a medida não se apresenta adequada, por varios 
motivos. Inicialmente porque fica patente o prejuízo de, no mínimo, 25 
municipalidades, que podem ter sérios problemas decorrentes da 
perda de receitas, com a qual não contavam ao elaborarem suas 
propostas orçamentárias. Depois, destaque-se que, em razão de o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -estar realizando 
um recenseamento neste ano, o resultado da pesquisa pode 
determinar significativas alterações no atual posicionamento dos 
municípios em relação ao número de habitantes. Finalmente, ·porque 
ao fixar um valor na lei, haverá necessidade da edição de outra lei 
para corrigi-lo monetariamente , 

O Deputado Antônio Andrade apresentou a Subemenda n° 
2 à Emenda n° 12, dos Deputados Olinto Godinho e F_ább _A velar, cujo 
objetivo é o de reintroduzir no projeto original o critério "compensação 
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financeira por desmembramento de distrito". Nos termos dessa 
subemenda, a prorrogação do benefício concedido aos Municípios de 
Mateus Leme e Mesquita se limitaria ao exercício de 2001, em vez de 
se prolongar até 2005, como proposto. Entendemos que essa medida 
representa um retrocesso, se comparada à Subemenda n° 1, por nós 
apresentada, e que se encontra em perfeita consonância com as 
regras inicialmente previstas, constantes na Lei n° 11.042, de 1993. 
Isso sem contar que a subemenda em análise não indica o critério que 
receberá o resíduo decorrente da extinção, de forma que resultará em 
uma lacuna na legislação, podendo tornar-se alvo de disputas judiciais 
pelos municípios. 

Conclusão 
Em razão dos motivos expostos, opinamos pela rejeição 

das Emendas n°s 18 e 19 e da Subemenda n° 2 à Emenda n° 12, 
apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n° 830/2000. 

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita o 
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. 

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. 
Presidente, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do art. 232 
do Regimento Interno, os seguintes requerimentos de votação 
destacada: do Deputado Hely Tarqüínio, para as Emendas n°s 1 e 3; 
do Deputado Márcio Kangussu, para a Emenda n° 2; do Deputado 
José Henrique, para a Subemenda n° 1 à Emenda n° 5; do Deputado 
Marcelo Gonçalves, para a Emenda n° 6; do Deputado Olinto 
Godinho, para a Emenda n° 12; e do Deputado Pastor George, para a 
Emenda n° 15. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a 
votação do projeto, o Deputado Ermano Batista. 

O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, há vários anos, quando o então Governador Eduardo 
Azeredo, num rasgo de grandeza, mandou a esta Casa um projeto de 
lei que, depois de sancionado, tomou o nome de Lei Robin Hood, 
causou muitas contestações, Nos primeiros momentos, aquele projeto 
foi objeto de muita contestação, porque os municípios mais 
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industrializados sentiam-se ~prejt.tçljcados ... E:m razão disso, houve 
um consenso, mediante o argum~nto~ çle representações das cidades 
grandes, industrializadas, segun(jo o qual era preciso um tempÓ para 
que elas se adaptassem e acert~ssem· seus prçamentos dentro da 
nova realidade. Por causa disso, decidiu-se tirar 2% dos, 25% que 
estavam sendo distribuídos e entregá-los às 50 cidades maiores, com 
o compromisso de que, na revisão posterior, que está acontecendo 
agora, esses 2% seriam retirados e distribuídos globalmente para 
todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Vejam os senhores 
que: a lei que determina a distribuição do ICMS já ·premia os 
industrializados, uma vez que 75% vão para o VAF e apenas 25% 
ficam a critério de uma lei complementar, fazendo a distribuição nos 
moldes que o Governo Eduardo Azeredo estabeleceu. 

O objetivo do federalismo é desconcentrar a aplicação dos 
recursos, para que o Estado tenha um crescimento igualitário e para 
evitarmos esse corpo paraplégico que temos hoje, em razão de o 
Norte ser a perna fraca, e o Sul e as outras regiões serem a perna 
forte. Com a desconcentração dos recursos, poderemos atender aos 
municípios menores, a fim de conseguirmos estabelecer um 
crescimento igualitário, impedindo esse processo liberatório constante 
que esvazia as colunas do interior. O recurso das cidades grandes 
não são apenas provenientes do ICMS, mas também do IPVA, do 
IPTU e do ISS, que são recursos que realmente enchem os cofres dos 
municípios maiores, como t~mbém do ITBI, que incide sobre as 
transações imobiliárias. Apresentei uma emenda retirando esses 2% 
e,_de acordo com o que foi combinado no ano passado, distribuindo-
os a todos os municípios, para atingir os municípios pequenos deste 
Estado. Naquela ocasião, fiz uma comunicação a todos os Prefeitos, 
que hoje são Deputados votados nas cidades grandes; dizendo que 
não conhecia as suas posições, mas que tinha a preocupação de que 
a votação que tinham na cidade grande pudesse servir de pressão 
para que votassem a favor delas. Recebi a comunicação desses 
Prefeitos, falando que haviam feito contato com esses Deputados, que 
poderia ficar tranqüilo, pois estariam de acordo com a minha emenda, 
porque estavam a favor também dos municípios .pequenos. Lembro a 
esses.Deputados e a esta Casa que, na lei da justiça que se faz com 
os municípios menores, está também o compromisso dos Srs. 
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Deputados que têm votação expressiva em cidades grandes, mas 
que têm a complementação dos votos necessários para ter assento 
nesta Casa em uma infinidade de municípios pequenos. Há, então, o 
compromisso desses Deputados com esses municípios. A emenda é 
justa e corrige uma distorção. A Lei Robin Hood é um começo, e não o 
fim. É necessária para que possamos estabelecer um sistema de 
distribuição de recursos igualitário e honesto para com todas as 
comunas do Estado, estabelecendo-se, no futuro, um caixa único para 
fortalecer o federalismo, em que entrem todas as arrecadações, para 
que haja uma distribuição em razão do espaço geográfico e da 
população, a fim de que o Estado possa crescer de forma igualitária 
em todos os rincões. Peço aos Deputados que votem rejeitando o 
substitutivo e aprovando o projeto, salvo emendas. Peço que aprovem 
as Emendas n°s 1 e 2, de nossa autoria, na Comissão de Justiça. 
Essa é a verdadeira justiça que se faz, não apenas aos municípios 
pequenos, mas também a todo o Estado de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a 
votação do requerimento, o Deputado Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de usar apenas 1 minuto para falar sobre a 
importância de se chegar a um denominador comum, a fim de que não 
deixemos de votar o Projeto de Lei n° 830 ou a prorrogação da Robin 
Hood. Mais de 80% das cidades mineiras sobrevivem com esses 
recursos. Não quero ser título de nenhuma lei. O que quero é ver as 
cidades de Minas Gerais, principalmente as menores, sobreviver. 
Sobrevivem com dificuldade. Se a Lei Robin Hood deixar de vigorar -
e o seu prazo vence em 30 de dezembro - e se não votarmos o 
Projeto de Lei n° 830 nem a prorrogação da Robin Hood, repito, 
teremos mais de 80% das cidades de Minas Gerais quebradas. Tenho 
a certeza de que a maioria dos Prefeitos que tomarão posse nem irão 
às Prefeituras. 

Por isso, fica aqui a palavra deste aprendiz desta Casa, 
Alberto Bejani. Não quero título. Quero apenas que Minas não sofra 
com a falta de conhecimento de algumas pessoas ou de ações 
partidárias que não condizem com a realidade. Tomara que votemos 
amanhã, porque, pelo que estou vendo, hoje já era. Desculpem-me 
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O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente,~ é 
visível a falta de Deputados no Plenário. Solicito o encerramento da 
reunião. 

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

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião especial 'de 
amanhã, dia 29, às 8 horas, e para as reuniões extraordinárias da 
mesma data, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, bem como para a ordinária, também de amanhã, às 14 
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATADA 124a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 29/11/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga 

Sumário: Comparecimento - Abertura· - 1 a Parte: Ata - 2a 
Parte (Ordem do Dia): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente- Chamada 
para verificação de "quorum"; inexistência de "quorum" para a votação 
de· propostas de emenda à Constituição - Discussão e Votação de 
Proposições: Prosseguimento da votação, em 1° turno, do Projeto de 
Lei.n° 830/2000; requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 
aprovação do requerimento; votação do projeto, salvo emendas e 
destaques; aprovação; votação das Emendas n°s 14 a 17 e das 
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 5, 6 e 12, salvo 
destaques; rejeição; votação das Emendas n°s 1 a 4, 7 a 11, 13, 18 e 
19_e da Subemenda n° 2 à Emenda n° 12, salvo destaques; rejeição; 
votação da Emenda n° 1; rejeição; votação da Emenda n° 2; rejeição; 
votação da Emenda n° 3; rejeição; votação da Emenda n° 6; rejeição; 
votação da Emenda n° 12; rejeição; votação da Emenda n° 15; 
rejeição; votação da Emenda n° 17; aprovação; votação da 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 5; rejeição; votação da Emendà n° 5; 
rejeição; votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 12; aprovação -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 73/99; questão de 
ordem; apresentação da Emenda n° 2; encerramento da discuss'ão; 
votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda n° 
1; aprovação; leitura e votação da Emenda n° 2; rejeição; verificação 
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de votação; ratificação da rejeição; qL~3stão de ordem; declaração 
de voto - Questões de ordem - Chamada para verificação de 
"quorum"; inexistência de "quorum" especial para a votação de 
propostas de emenda à Constituição e de projetos de lei 
complementar - Questões de ordem - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei Complementar n° 29/2000; questão de ordem; 
encerramento de discussão - Discussão e Votação de Pareceres de 
Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n° 
73/99; aprovação - Chamada para recomposição de "quorum"; 
inexistência de "quorum" para a confirmação dos trabalhos -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Gil Pereira - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Elaine 
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio A velar - Geraldo Rezende - Ivo 
José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha- Márcio Kangussu-
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -Wanderley 
Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga)- Às 20h13min, a 

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

13 Parte 
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t:r Ata 

- O Deputado Gil J?ereira, .2°-Secretário "ad hoc", procede 
à leitura da ata -da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

23 Parte (Ordem do Dia) 
23 Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 23 Parte da reunião, em sua 23 Fase, uma 
vez que não há matéria a ser apreciada na 1 a Fase. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta 

da presente reunião os Projetos de Lei n°s 188 e 487/99, 885, 893, 
901, 923, 945, 954, 1.142, 1.143 e 1.165/2000, apreciados na reunião 
ordinária de hoje à tarde, bem como os Projetos de Lei n°s 498/99 e 
1.172/2000, que receberam emendas na referida reunião e foram 
devolvidos às comissões. Fez retirar, ainda, a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 26/99, que teve a sua discussão adiada por cinco dias. 

O Sr. Presidente·-- Nos termos da Decisão Normativa da 
Presidência n° 7, solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
dos Deputados para verificação de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 
Deputados. Não há "quorum" especial para a votação de propostas de 
emenda à Constituição, mas há número regimental para a apreciação 
das demais matérias em pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
. O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1 o 

turno, do Projeto de Lei n° 830/2000, do peputado Alberto Bejani, que 
dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da 
arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de que trata o 
inciso 11 do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1, 2 e 3, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para 
emitir parecer. Foram recebidas antecipadamente as Emendas n<>s 4 a 
13. Designado relator em Plenário, o Deputado Pastor George opinou 
pela aprovação do projeto, com as Emendas n°s 14 a 17, 
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apresentou, e as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas 
n°s 5, 6 e 12, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 4 e 7 a 13. 
Emendado em Plenário, o projeto voltou ao relator, que opinou pela 
rejeição das Emendas n°s 18 e 19 e da Subemenda n° 2 à Emenda n° 
2. Vem à Mesa requerimento do Depu}~do Sebastião Navarro Vieira, 
em que solicita a votação destacad<:i da Emenda n° 17 e da 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 12. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do 
Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 14 a 
17 e as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 5, 6 e 12, 
que receberam parecer pela aprovação, salvo destaques. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Em votação, as Emendas n°s 1 a 4, 7 a 11, 13, 18 
e 19 e a Subemenda n° 2 à Emenda n° 12, que receberam parecer 
pela rejeição, salvo destaques. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitadas. Em votação, 
a Emenda n° 1, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 2, destacada, que 
recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda n° 3, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 6, destacada, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda n° 12, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 15, destacada, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda n° 17, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 5, destacada, 
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda . n° 5, . que recebeu parecer pela rejeiÇão. Os 
Deputados que -a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 12, 
destacada, que recebeu pareç_er pela aprovação. Os Députados que a 
aprovam permaneçam como,.sê encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em 1 o turno; o Projeto de Lei n° 830/2000, com a 
Emenda n° 17 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 12. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) 
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 73/99, da Mesa 
da Assembléia, que altera dispositivos da Resolução n° 5.176, de 
6/11/1997. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido no 1 o turno. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, pela ordem da 

votação, a próxima é uma proposta de emenda à Constituição. 
Portanto, quero saber se a decisão é de não colocá-las em votação. 
Novamente a Bancada do PT não se encontra em Plenário, está ao 
lado. Quero saber se há disposição de votar ou não. 

O Sr. Presidente ,. A posição da Presidência é votar e, 
quando necessário, fazer chamadas para recomposição do "quorum", 
para que possamos dar continuidade ao processo de votação. 

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
-Vem à Mesa: 

EMENDA N° 2 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 73/99 
Altera o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 

~stado de Minas Gerais, Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 
1997. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
aprova: 

Art. 1 o - O art. 101 do Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Resolução n° 5.176, de 6 de 
novembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XV: 

"Art. 101 - ..................................................................... . 
XV- de Combate ao Crime Organizado.". 
Art. 2° - O art. 1 ~2 do Regimento Interno da Assembléi~ 
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Legislativa do Estado de Minas Gerais, Resolução n° 5.176, de 6 
de novembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
XV: 

"Art. 102- ..................................................................... . 
XV - de combate ao Crime Organizado: 
a) o acompanhamento das atividades de prevenção, 

fiscalização e repressão à prática de delitos, como: 
- tráfico ilícito e uso indevido de substância entorpecente 

ou que determine dependência física ou psíquica; 
-furto e roubo de veículo automotor e de carga de veículo; 
- lavagem de dinheiro; 
- evasão de divisas; 
- sonegação fiscal; 
- contrabando; 
- tráfico de mulheres; 
- favorecimento à prostituição infantil; 
- jogos de azar; 
- loteria não autorizada ou e:;trangeira; 
- outras ações praticadas por organizações criminosas. 
b) o acompanhamento da Política Estadual de 

Entorpecentes, das atividades do Conselho Estadual de 
Entorpecentes e da administração dos recursos financeiros destinados 
ao Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de 
Entorpecentes- FUNPREN -; 

c) a proposição de medidas que visem ao aperfeiçoamento 
da ação governamental nas atividades de combate ao crime 
organizado; 

· d) a promoção de intercâmbio e atuação em parceria da 
Assembléia Legislativa com outros órgãos governamentais e não 
governamentais e organismos internacionais com a finalidade de 
combater o crime organizado.". 

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor trinta dias contados 
da sua publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2000. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Os Líderes abaixo assinados acordam em que seja 
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recebida, no 2° turno, emenda da CPI do Narcotráfico. 

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2000. 
Paulo Pettersen - Mauro Lobo -· Paulo Piau - João Pinto 

Ribeiro - Márcio Kangussu - Chico Rafael - Ivo José -·Carlos Pimenta. 
O Sr. Presidente- Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão foi apresentada ao projeto emenda da CPI do Narcotráfico, 
apoiada pela maioria dos Líderes com assento nesta casa, a qual 
recebeu o n° 2, e que, nos termos do § 4° do art. 189, será votada 
independentemente de parecer. Em . votação, o projeto, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n6 1, com 
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que procede à leitura da Emenda no 2. 

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Lê a Emenda 
n° 2 ao Projeto de Resolução n° 73/99, publicada anteriormente.) 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2, sem 
parecer. Os Deputados .. que· a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Durval Ângelo - Solicito verificação de 
votação, Sr. Presidente .. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai 
proceder à verificação de votação pelo processo eletrônico e, para 
tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 

eletrônico. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel 

O Sr. Presidente - Votaram "não" 33 Deputados; votou em 
branco 1 Deputado; não houve voto "sim::, totalizando 34 Deputados. 
Com a presença de 3 Deputados em comissões, da Presidência e do 
Deputado Durval Ângelo, há 39 presentes. Está ratificada a rejeição 
da emenda. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Resolução n° 73/99 na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda 
n° 1. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Seria interessante que V. 

Exa. citasse o artigo do Regimento Interno que diz que o voto do 
Presidente conta para se votar emenda. 



810 
O Sr. Presidente - É a presença em Plenário do 

Presidente, e não o voto. A presença sempre contou em todo 
processo de votação. A Presidência vai ler para o Deputado Durval 
Ângelo o art. 84, § 1°, do Regimento Interno: "O Presidente votará nos 
casos de escrutínio secreto e de desempate nas demais votações, 
contando-se a sua presença em qualquer caso para efeito de 
'quorum"'. 

Declaração de Voto 
O Deputado Geraldo Rezende - Quero declarar o meu 

voto contrário ao Projeto de Lei n° 73/99, da mesma forma que o fiz no 
dia de ontem, porque esse projeto altera a composição da Mesa e 
aumenta, conseqüentemente, as despesas da Assembléia Legislativa. 
Então, quero declarar o meu voto, para que fique nos anais desta 
Casa que o Deputado Geraldo Rezende votou contrário ao Projeto de 
Lei n° 73/99, que altera a composição da Mesa, aumentando dois 
cargos. Muito obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, quero 

apenas esclarecer ao Plenário que essa emenda é fruto também do 
trabalho da CPI do Narcotráfico. Quero dizer aos demais pares que o 
Congresso Nacional, na data de hoje, está entregando o relatório da 
CPI do Narcotráfico da Câmara dos Deputados. No relatório final 
consta também a criação da comissão permanente para investigar o 
crime organizado, conforme foi relatado por V. Exa. e descrito pelo 
nosso 1 °-Secretário, Deputado Dilzon Melo. Disseram aqui que essa 
comissão seria inócua, que não teria competência para intimar 
pessoas. 

Mas é lógico que o legislador federal também está 
alterando esse capítulo, dando apenas a essa comissão permanente 
competência para proceder às investigações com poderes das 
autoridades judiciárias, que são os que a CPI tem. A CPI do 
Congresso Nacional está apresentando seu relatório final, e a CPI de 
Minas Gerais, aproveitando o momento do projeto de resolução da 
Mesa, que altera o Regimento Interno, decidiu por apresentar essa 
emenda. É público e notório - os Deputados estão divulgando isso no 
relatório final, assim como- a mídia nacional - que isso é bom para 
todos nós. Acreditamos que, apesar de essa comissão ter muito 
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trabalho, é necessário. Essas são propostas lapidadas depois de 
um ano e sete meses de trabalho, da CPI- do Narcotráfico do 
Congresso. Nós·também completamos um ano de funcionamento. · . 

Quero , somente fazer esse esclarecimento, de que era 
essa a proposta, no intuito de oferecer à sociedade mineira mais 
instrumentos legítimos de combate ao. crime organizado,. uma vez ·que 
o poder público está completamente infiltrado nesses crimes e, 
infelizmente, necessita da participação do Poder Legislativo. 

. . ' -· c 
O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer ao 

Deputado Sargento Rodrigues que entende a intenção com que foi 
apresentada essa emenda pela CPI do Narcotráfico. 

Esta Casa, historicamente, vem acompanhando as 
mudanças que são efetuadas no Congresso Nacional; é uma 
~endência da Casa acolhê-las também. A Presidência entende que 
uma das coisas que o Legislativo tem de fazer é colaborar-com a 
sociedade para combater o crime organizado. Esta Presidência 
compromete-se com os membros da CPI, havendo a definição do 
Congresso Nacional, ainda em nosso mandato, em preparar todo o 
projeto para que o Plenário possa avaliar. A Presidência acredita que 
a votação não foi da forma como os Deputados desejavam, 
exatamente porque o Plenário foi apanhado de surpresa, e é uma 
decisão, não tenho dúvida,,._que o Plenário terá coragem de tomar, 
mas que não deve ser tomada, sem uma discussão mínima. E 
ninguém discutiu essa proposta apresentada por V. Exas. A 
Presidência acredita que, havendo o encaminhamento nessa direção, 
por ·parte do Congresso Nacional, a Casa irá discutir com maior 
profundidade e tempo essa questão, que é relevante. 

O Deputado Antônio Genaro ·- Sr. Presidente, enquanto 
nos preparávamos para votar, discutíamos a respeito da comissão 
permanente. Achamos que a comissão permanente é burra, ou seja, é 
uma situação em que o Legislativo - todos nós sabemos - é uma 
atalaia, que está constantemente observando o que ocorre na 
sociedade, de um jeito ou de outro. Os membros da comissão, quando 
ela é constante, perdem aquele ânimo de continuar investigando, 
porque, sendo Deputados, cada um tem um trabalho a desempenhar 
de acordo com seus interesses políticos. Quando ocorre um fato e 
uma comissão é formada, esses Deputados vão participar durante 
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dois, três ou quatro meses e terão o maior interesse em tratar 
dessa questão, mesmo porque o trabalho deles aparece. Agora, 
imaginem os Deputados sendo membros constantes. Crime, no Brasil, 
é coisa que não pára nunca, mas temos diversos órgãos, como o 
Poder Legislativo, o Poder Executivo, temos diversas áreas cuidando 
desse assunto. Acho que é salutar, toda vez que houver uma 
necessidade, que uma com1ssao seja formada e trabalhe 
intensamente, como está fazendo a Comissão do Narcotráfico. Mas, 
num dado momento, cessa a atividade dessa comissão. E, no 
momento em que se fizer necessário, volta à ação, porque assim dá 
oportunidade ao Deputado de trabalhar em diversas áreas. 

O Deputado Rogério Correia - O Deputado Sargento 
Rodrigues já mostrou a visão da CPI ao apresentar hoje a proposta. 
Mas a nossa idéia é continuar esse debate com o conjunto da 
Assembléia Legislativa. A CPI Nacional do Narcotráfico já anunciou 
que vai apresentar uma emenda, uma proposta de alteração no 
Congresso Nacional criando uma comissão permanente, bem como 
uma proposta de emenda à Constituição dando a essa comissão 
poderes especiais de investigação que tem uma CPI. Isso porque o 
que foi visto nestes quase 2 anos de trabalho da comissão nacional e 
um ano de trabalho da comissão aqui é que de fato o prazo é 
pequeno, e não foi possível detectar tudo o que ocorre no Brasil e em 
Minas. Isso coloca a necessidade de >;Jma intervenção política para o 
combate ao crime organizado. A nossa intenção era essa. 

Como vários Deputados acharam precipitada a votação 
desta matéria hoje em Plenário, vamos continuar a matéria na CPI. 
Vamos apresentar provavelmente à Mesa a sugestão da criação 
dessa comissão, através da CPI, para que a Mesa avalie com o 
conjunto dos Deputados a criação dessa comissão permanente. Caso 
seja aprovada na Constituição Federal a alteração que permita 
poderes especiais a ela, apresentaremos proposta no mesmo sentido, 
na Assembléia Legislativa. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, seremos 
brevíssimo. Gostaria de me manifestar porque fui o responsável pela 
coleta das assinaturas. dos Líderes e não gostaria de tomar essa 
iniciativa como um gesto que tenha sido de ardil da minha parte contra 
os Líderes. Não poderia trair a confiança dos Líderes partidários ao 

zl 
6 
e 
u 

813 
coletar as assinat~ras. 

Gostaria de dizer que foi assunto tratado na CPI do 
Narcotráfico e que teve receptividade do represe.ntante do· Ministério 
Público, Dr. ·André Gaudino Esteves, e da Polícia Federal, que' nos 
acompanhou na CPI. V. Exa. tem toda a razão, porquea sua posição 
é corretíssima e a acatamos com a maior serenidade. O nosso intuito, 
com relação à emenda feita ao projeto de resolução, era que fosse 
acatada. Não tínhamos o intuito de provocar celeuma nem decisão 
precipitada. Acatamos a decisão de V. Exa. que foi serenamente 
soberana. Agradecemos a proposição que V. Exa. apresentou. 

O Sr. Presidente - A propósito, a emenda foi lida para que 
não .ficassem dúvidas do que estaria sendo votado naquele momento. 
Nos Jermos da Decisão Normativa da Presidência n° 7, solicito ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para a verificação 
de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 
Deputados, que, somados aos 3 em reuniões de comissão, perfazem 
o total de 41 presentes. Não há "quorum" para a votação de propostas 
de emenda à Constituição e de projetos de lei complementar, mas há 
número regimental para a apreciação das demais matérias em pauta. 

. '"Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Gostaria de deixar aqui um 

manifesto. Nós, que estamos dentro da Casa, somos capazes de 
entender a dinâmica dos trabalhos e a razão de não se votar, há 15 
dias, esse projeto. Mas a sociedade e as pessoas interessadas no 
projeto são incapazes de entender que, ~m duas semanas, nós, que 
somos 77 Deputados, não conseguimos ter em Plenário 55 
Deputados, que é o "quorum" mínimo para a votação dos projetos de 
emenda à Constituição. Portanto, associando-me às pessoas que têm 
essa expectativa e pedindo desculpas aos Deputados presentes, 
deixo1 registrada aqui a minha indignação pela ausência dos 
companheiros, que aqui deveriam estar, cumprindo seu dever. Deixo 
também um apelo para que possamos dar essa resposta à sociedade, 
que, com certeza, está nos criticando. Com essa atitude, estamos 
criando resistência contra nós mesmos. 
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O Sr. Presidente - A Presidência comunga com as 

palavras do Deputado Paulo Piau, até porque nesta semana votamos 
todos os projetos da pauta, menos as propostas de emenda à 
Constituição e o Projeto de Lei Complementar n° 29/2000. A 
Presidência entende que devemos tentar, de todas as formas, votar as 
propostas de emenda à Constituição. Para que fique clara a vontade 
desta Presidência, dará continuidade aos trabalhos e voltará à 
tentativa, determinando nova chamada dos Deputados, para ver se 
conseguimos número suficiente para votar ainda hoje as propostas de 
emenda à Constituição. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva- Também gostaria de me 
associar à manifestação do Deputado Paulo Piau. Realmente, 
estamos esperando com muita ansiedade que esta Casa vote essa 
proposta de emenda à Constituição. Hoje mesmo recebemos pedido 
do Reitor da Universidade para que esta Casa vote, tendo em vista a 
alta necessidade e o alto valor educativo dessa proposta. Então, 
também gostaria de fazer, até como membro da Comissão de 
Educação, um apelo aos demais colegas, para que votem, pois julgo 
essa proposta da mais alta importância para a educação e para o 
Estado. Estamos iniciando o ano letivo de 2001, e vejo muita 
importância nessa proposta. Então, peço aos colegas que, pelo 
menos, permaneçam presentes, para que possamos solucionar de 
uma vez esse problema. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de 
Lei Complementar n° 29/2000, do Dep!Jtado Paulo Piau, que altera 
dispositivos do art. 42 da Lei n° 6.624, de 18/7/75. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1° turno. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, não há "quorum" 

para a votação. 
O Sr. Presidente - Sr. Deputado, estamos na fase de 

discussão. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Persistindo a falta de "quorum" para votação 
de propostas de emenda à Constituição e de projetos de lei 
complementar, a PresidêRcia vai passar à apreciação das demais 
matérias constantes na pauta. 
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Discussão de Votação de Pareceres de Redação FinaL -

.o Sr. Presidente·- Parecer ·de Redação Finài:do.,Projetô""'·ê:Je 
Resolução no 73/99, da Mesa da Assembléia,- que altera o àrt. ts'·êla 
Resolução n° 5.176, de 6/11/1997, que contém o Regimento Interno 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em discussão 
o parecer. Não há oradores inséritos. En-cerra-se- a disc-ussãô. E~ 
votação. Os Deputados que o aprovam perma~e'çain ' como se 
encontram. Aprovado. À promulgação. · 

A Presidência, tendo em vista a· importância da matéria 
constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
dos Deputados, para a recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 

Deputados. Não há "quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões especiais de amanhã, dia 
30, às 8 horas e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, 
bem como para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, 
com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1253 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 6/12/2000 
Presidência do Deputado Durval Ângelo 

Sumário: Comparecimento - Àbertura - 13 Parte: Ata - 23 

Parte (Ordem do Dia): 23 Fase1~ Encerramento. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Durval Ângelo-. - Dilzon Melo - Adelmo 

Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Ermano Batista - Fábio 
Avelar- Geraldo Rezende- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro 
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalyes - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Mauri Torres - Miguel 
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Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau- Rogério Correia - Sebastião 
Costa- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) -Às 9h15min, 

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

1a Parte 
Ata 

-A Deputada Maria Olívia, 2a-Secretária "ad hoc", procede 
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2a Fase, com a 
discussão e votação de pareceres e votação de requerimentos. 

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

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo 
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião 
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 126a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 6/12/2000 
Presidência do Deput~do Gil Pereira 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a 
Parte (Ordem do Dia): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente- Chamada 
para verificação de "quorum"; inexistência de número regimental para 
votação - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo 

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior·- Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené 
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Guedes .,. Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo ' 
Ribeiro Silva - Doutor Viana - Ermano Batista - Fábio A velar- Geraldo 
Rezende - Helyr-Tarqüínio - lrani Barbosa - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José H~nriq~e .,. Luiz 
Fernando Faria- Luiz Menezes- Marco Régis- Maria José Haueisen-
Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura· 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira)- Às 20h13min, a 

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

1a Parte 
Ata 

-A Deputada Maria Olívia, 2a-Secretária "ad hoc", procede 
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2a Fase, uma 
vez que não há matéria a ser apreciada na 1 a Fase. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência infor~ma ao Plenário que fez retirar da pauta 

da reunião as Propostas d~; Emenda à Constituição n°s 26/99 e 
39/2000, que receberam emendas na reunião ordinária realizada hoje, 
à tarde, e foram devolvidas às Comissões Especiais. 

O Sr. Presidente - Nos termos da Decisão Normativa da 
Presidência n° 7, solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
dos Deputados, para verificação de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Faz a 
chamada.). 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 
Deputados. Não há "quorum" para votação. 

Encerramento 
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O Sr. Presidente - Não havendo matérias em fase de 

discussão, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia sete, às 9 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária da 
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-
se a reunião. 

ATA DA 33 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 31/99 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de 

novembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Doutor Viana, Eduardo Brandão e Maria Olívia, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Fabio Avelar , declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Brandão, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, 
Deputado Fábio Avelar, informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e ato contínuo, passa à 13 Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
sujeitas à apreciação de Plenário. O relator, Deputado Fábio Avelar, 
passa a emitir mediante o qual conclui pela aprovação do parecer 
sobre a Emenda n° 1 apresentada em Plenário à Proposta de Emenda 
à Constituição n° 31/99. Colocada em discussão e votação, é 
aprovado o parecer .Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2000. 
Fábio Avelar, Presidente - Doutor Viana - Maria Olívia -

Eduardo Brandão. 
ATA DA 33 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO FUNDEF 

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de 
novembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Cristiano Canedo, Sebastião Costa, Antônio Carlos 
Andrada e José Milton, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, declara 
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do. 
Deputado Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura ·da afa da 
reunião anterior; ·-a qual é dada por aprovàd_a· ,e é s~bsêrita pelos 
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se

1
destina a 

discutir e votar proposições da Comissão e .. passa. a Presidência ao 
Deputado Sebastião Costa, para apresentar requerimentos em; que 
solicita ao Subsecretário de Administração do Sistema de Ensino da 
Secretaria da Educação o envio de relação dos representantes dos 
Conselhos Municipais de Acompanhàmento e Fiscalização ·dos 
Recursos do FUNDEF, das comunidades e das Prefeituras Municipais 
de Chácara, Guaranésia e Urucuia e a convocação de dois membros 
desses Conselhos para prestar depoimento à Comissão. Submetidos 
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros, da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2000. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Antônio Júlio - Antônio 

Carlos Andrada- José Milton. 
ATA DA 13 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

IPEM 
Às onze horas do dia vinte e três de novembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados lrani Barbosa, 
Antônio Andrade, Eduardo Hermeto, João Batista de Oliveira e Miguel 
Martini, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Hermeto, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
lrani Barbosa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a tratar de 
assuntos de interesse da Comissão e, a seguir, passa à 23 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de matéria de 
deliberação conclusiva da Comissão. É aprovado requerimento do 
Deputado Miguel Martini em que solicita sejam convocados os Srs. 
Antônio Salustiano Machado, Secretário de Ciência e Tecnologia; 
Paulo Gazinnelli, Secretário Adjunto de Ciência e Tecnologia; Gilson 
Soares de Matos, Diretor Financeiro do IPEM; Sr. Jefferson Amaral\ 
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Assessor de Planejamento do IPEM; Hélio Campos Melo, Diretor 
Jurídico do IPEM, e sejam convidados o Sr. Wilton Braga de Oliveira, 
ex-Diretor-Geral do IPEM, e representantes de cada órgão da 
imprensa falada, escrita e televisiva que veicularam matéria 
jornalística de corrupção praticada pela ex-Diretoria do referido órgão. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2000. 
Eduardo Hermeto, Presidente - João Batista - Antônio 

Andrade. 
ATA DA 433 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO , 
Às quinze horas do dia vinte e oito de novembro de dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, 
Alberto Bejani, João Pinto Ribeiro e Márcio Cunha, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se ainda a presença dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Geraldo Rezende e Paulo Piau. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do . Deputado 
Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e a ouvir os seguintes convidados: Srs. 
Francisco José de Oliveira, Secretário de Estado da Indústria e 
Comércio; Guilherme Machado Filho, Presidente do INDI; Murilo 
Badaró, Vice-Presidente do BDMG; Starling Amorim Duarte, Diretor da 
CEMIG. A Presidência passa à 23 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de matéria de deliberação 
conclusiva da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados 
requerimento do Deputado Fábio Aveia:· em que solicita seja realizada 
audiência da Comissão dia 5 de dezembro, para ouvir os convidados 
que menciona sobre a região do lago de Furnas e requerimento do 
Deputado Márcio Cunha em que solicita sejam realizadas audiências 
públicas da Comissão em Diamantina, com o objetivo de se discutir a 
potencialidade do turismo na cidade e na região, em Caetanópolis, 
Matozinhos, Andrelândia, Cachoeira da Prata e Pimenta, com o 
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objetivo de se realizar um levantamento do potencial turístico da · 
região, em Pompéu, com o objetivo de se discutir a potenciálida.de dos 
turismo rural e,esportivo e do ecoturismo na cidade e na região.do alto 
São Francisco, com a participação de representantes das cidades que 
menciona. Dando prosseguimento à reunião, a Presidência registra a 
presença das autoridades convidadas, passa a palavra ao Deputado 
Paulo Piau, autor do requerimento que motivou a audiência pública, e 
aos-demais componentes da Mesa. Segue-se amplo debate, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reuniao, a 
Pr~sidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
layratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2000. 
. Fábio Avelar, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -

Elbe Brandão. 
ATA DA 193 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte 

e oito de novembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões 
os Deputados Cabo Morais, Maria José Haueisen e Nivaldo Andrade, 
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença do 
Deputado Luiz Tadeu Leite. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Nivaldo Andrade, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Após, 
o Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs. Paulo Freitas, 
representante do Secretário Adjunto da -Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente; José Nélson Almeida Machado, Diretor Nacional para a 
Região Sudeste da ABES; Ana Paula Bax, Gerente da APA Sul e 
Diretora de Normatiz:ação da·.' Secretaria de Meio Ambiente; Apolo 
Heringer Lisboa, Coordenador do Projeto Manuelzão; e Sérgio Menin 
Teixeira de Souza, Diretor-Presidente da Hidrosistemas Engenharia 
de Recursos Hídricos Ltda. Registra-se, ainda, a presença dos Srs. 
Vitor Penido, Prefeito Municipal de Nova Lima; Júlio Grilo, Elpídio 
Arruda e Célia Arruda, da Promutuca; Rogério Noce Rocha, do IGA; 
Normando, Geraldo Eustáquio Carvalho e Rubens Borges Soares, da 
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Associação Vale do Sol; André Gustavo Diniz Matos, da Secretaria 
de Meio Ambiente de lbirité; Regina Camargos, da FEAM; Juliano 
Reno e Maurício Chebly, da CMI; Sérgio O. Borges, da Comissão de 
Meio Ambiente da OAB-Juiz de Fora; Denise Faria, do Bosque do 
Jambreiro; Renato Reis Rossi, do Retiro do Chalé; Renê Vilela, do 
COPAM; e Marley, Assessor Jurídico do Governo do Estado. O 
Presidente passa a palavra aos convidados, e, em seguida, são 
abertos os debates, com a participação de convidados e Deputados, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Em seguida, passa-se à fase 
de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação 
do Plenário da Assembléia. O Presidente submete a discussão e 
votação, em turno único, os Projetos de Lei n°s 1.192/2000 (relator: 
Deputado Nivaldo Andrade) e 1.199/2000 (relator: Deputado Adelino 
de Carvalho), este último com a Emenda n° 1, os quais são 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Adelino 

de Carvalho. 
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇÕES 

Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
oito de novembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Miguel Martini, Antônio Andrade, Eduardo Hermeto e João 
Pinto Ribeiro (substituindo este ao Deputado Olinto Godinho, por 
indicação da Liderança do PTB), membros da supracitada Comissão. 

· Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Antônio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente dá ciência aos Deputados da 
correspondência recebida e publicada no "Diário do Legislativo" em 9, 
11, 17, 23 e 25/11/2000; bem como cios ofícios encaminhados pelo 
IEPHA e CREA-MG, os quais tratam de documentação requerida pela 
CPI. A Presidência esclarece que os documentos serão anexados aos 
autos da CPI, ficando à disposição de seus membros para consulta. 
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Em seguida, informa que a reunião se destina a discutir e votar 
proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado Antônio 
Andrade apresenta requerimentos em que solicita seja encaminhado 
ofício ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, comunicando 
que essa Comissão intimou os Srs. José Geraldo de Carvalho, Norma 
Sueli de Oliveira, Marconi Augusto Fernandes de Castro Braga e José 
T~najura Carvalho, servidores responsáveis pelas diretorias do 
referido Tribunal, para prestarem depoimento à CPI; e solicitando 
sejam intimados os mencionados servidores para prestar 
esclarecimentos para na reunião da Comissão a realizar-se no dia 
5(12/2000. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Andrade -

Doutor Viana - João Leite - Adelmo Carneiro Leão. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DAS TAXAS 
Às dezesseis horas do dia vinte e oito de novembro de 

dois mil, comparecem na. Sala das Comissões os Deputados 
Ambrósio Pinto, Paulo Piau e Miguel Martini, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a deb9ter, com representantes da FEDERAMINAS, 
da Associação Comercial, do CDL, da Federação do Comércio de 
Minas Gerais, do Conselho Regional de Contabilidade e da Federação 
das CDLs do Estado de Minas Gerais, a legislação mineira referente à 
cobrança de taxas e a propor medidas visando a sua reformulação. A 
Presidência registra a presença dos Srs. Anderson Morais Diniz e 
Saulo Miranda Pinto, representando a Federação das C.DLs; 
Eustáquio Noberto de Almeida, representando a Federação do 
Comércio, e Maria Laura Santos representando a CDL. O Presidente 
passa a palavra inicialmente ao Deputado Miguel Martini, autor1do 
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requerimento que motivou a reunião. A seguir, passa a palavra aos 
convidados. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Passa-se à fase de discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputdo Ambrósio Pinto em que solicita 
sejam convidados representantes da Associação de Suinocultores de 
Minas Gerais- ASEMG -, para se discutirem as altas taxas cobradas 
para obtenção de licença de operação. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2000. 
Paulo Piau, Presidente -Ambrósio Pinto - Miguel Martini. 

ATA DA 20a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

Às dez horas do dia vinte e nove de novembro de dois mil, 
comparece no Salão da Liga Católica do Município de Minas Novas a 
Deputada Maria José Haueisen, membro da supracitada Comissão. A 
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião 
e informa que esta, em caráter de audiência pública, se destina a 
debater, com convidados, a degradação ambiental dos cursos de 
água e as questões relacionadas à situação dos recursos hídricos na 
região do alto e médio Jequitinhonha. Registra-se a presença dos Srs. 
Roberto Lopes Vasconcellos, representante do IGAM; Flávio Froes, 
representante da CEMIG; Cayle José Martins, representante da 
EMATER-MG; Virgílio Dias Ferraz, representante do IEF; José Coelho 
Júnior; Teima Blandina Wenceslau, Prefeita Municipal eleita de Minas 
Novas, e autoridades da região. Em seguida, a Presidência passa a 
palavra aos convidados, que, cada um por sua vez, fazem as 
considerações iniciais. Em seguida, são abertos os debates, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos senhores convidados, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2.000. 
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Adelino 

de Carvalho. 
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ATA DA 583 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COM 
TRA~SPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRA,s1 ~~ÃO DE 
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As quinze horas do dia vinte e nove ele UBLICAS 
mil, comparecem na Sala das Comissões as ~avembro de dois 
Antônio, Bilac Pinto e Djalma Diniz, membra eputados Álvaro 
Comissão. Havendo número regimental, o F:lre s. da supracitada 
Álvaro Antônia , declara aberta a reunião e, em Vi~ldente, Deputado 
de requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa Ude. da aprovação 
reunião anterior, a qual é dada por aprovacta a le1tura da ata da 
membros da Comissão presentes. O Presidente e subscrita pelos 
Antônio, informa que a reunião se destina a ' Deputado Álvaro 
constante na pauta e dá ciência aos membrasaPreciar a matéria 
recebimento da seguinte correspondência: ofício Cl da Comissão do 
da Silva, encaminhando cópias de correspondênc~ Sr. Fábio Pereira 
Comunitária de Chonim de Cima; ofício da Cã~as da Associação 
Araçuaí, em que se solicita o asfaltamento do trechara Municipal de 
liga Araçuaí a Minas Novas, passando pelos Mun· .0 . de estrada que 
de Minas, Franscisco Badaró, Berilo e Chapada d1c1Pias de Jenipapo 
instalação. de iluminaçã? na pista do ~eroporta l~c Norte, bem como 
informa, a1nda, ~ ~ece~1mento do ProJeto de lei ~1. A Presidência 
Deputado Ambros10 Pmto, para o qual foi. Cl n. 1.265/2000, do 
Deputado lvair Nogueira. Passa-se à 1 a Fase ~s 19nado relator o 
compreendendo a discussão e a votação de Pro a .Ordem do Dia, 
apreciação do Plenário. Na oportunidade, o Prei-~Sições sujeitas à 
continua em discussão o parecer sobre o Projeto ~ ente informa que 
do Deputad? Paulo. ~iau .. Nesta fase, o rel~tor de lei n~ 984/2000, 
Deputado Djalma Dm1z, ret1ra o parecer antenorrn ° retendo projeto, 
emite novo parecer, mediante o qual conclui ente apresentado e 
matéria com a Emenda n° 1 , que apresenta. Pela_ aprovação da 
votação, é aprovado o referido parecer. Passa-se ,APas discussão e 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação a 2a Fase da Ordem 
dispensam a apreciação do Plenário. Colocados e de Proposições que 
por sua vez, são aprovados os Requerimentos rnovataçãa, cada um 
Deputada Maria Olívia; 1.754, 1.755 e 1.75612n s 1.747/2000, da. 
Carlos Pimenta. Após discussão e votação, é apr 000, do Deputado 
Redação Final do Projeto de Lei n° 1.17 4/2000. C ovada a Parecer de 
da reunião, a Presidência agradece a presença ~rnprida a finalidade 

as Parlamentares, 



convoca os membros da Comissão para a prox1ma reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
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Álvaro Antônio, Presidente - Arlen Santiago, lvair 
Nogueira. 
ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DO BNDES 
Às dez horas do dia trinta de novembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Menezes, 
Mauri Torres, Ivo José, José Henrique e Sebastião Navarro Vieira, 
membros da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado Mauri 
Torres, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Ivo José, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e dá posse 
ao Vice-Presidente, Deputado Ivo José. Em seguida, a Presidência 
suspende a reunião par alguns minutos, para tratar de assuntos 
técnicos com a assessoria da Casa. Reabertos os trabalhos, passa-se 
à 33 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições da Comissão. Colocado em votação, é aprovado 
requerimento do Deputado José Henrique solicitando seja o Sr. José 
Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG, convidado a 
prestar esclarecimentos sobre o plano para aplicação de recursos do 
Fundo para Desenvolvimento Regional com recursos da 
desestatização da Companhia Vale do Rio Doce. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2000. 
Ivo José, Presidente - José Henrique - Sebastião Navarro 

Vieira - Luiz Menezes. 
ATA DA 43 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO FUNDEF 

Às dez horas e quinze minutos do dia trinta de novembro 
de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Cristiano Canêdo, Antônio Carlos Andrada, José Milton e Antônio Júlio 
(substituindo este ao Deputado Márcio Cunha, por indicação da 

o 

r-------------. o 
827 

Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.-
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado , Cristiano 
Canêdo, declara aberta a reunião e, em-virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é .dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. Após, o Presidente informa que a reunião 
se destina a ouvir o Deputado Federal Gilmar Machado e a discutir e 
votar proposições da Comissão. Em seguida, o convidado faz uso da 
palavra para suas considerações iniciais. Abertos os debates, 
participam deles os Deputados e o convidado, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2000. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Sebastião Costa - Antônio 

Carlos Andrada - José Milton - Márcio Cunha. 
ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA RODOVIÁRIA 

Às quinze horas e trinta minutos do dia trinta de novembro 
de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Antônio Júlio, Dalmo Ribelro Silva, Amilcar Martins e Doutor Viana, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os 
Deputados Antônio Andrade, Eduardo Brandão e João Paulo. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de 
assuntos de interesse da Comissão e a ouvir o Sr. Flávio Menicucci, 
Diretor-Geral do DER-MG. Em seguida, passa a palavra ao Sr. Flávio 
Menicucci, para suas considerações iniciais, e aos parlamentares 
presentes, que formulam perguntas ao depoente, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Passa-se à fase de apreciação de 
proposições da Comissão, em que é aprovado requerimento do 
Deputado Amilcar Martins, em que solicita seja convocado o Sr. 
Otacílio Lage, Diretor da Administradora de Terminais Rodoviários -
ADTER - para prestar esclarecimentos a esta CPI. Cumprida a 
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a pres 828 
parl~~enta~e~,. convoca os membros da Comissão Par ença dos 
reunrao ordmana, determina a lavratura da ata e encerra a a Próxima 

Sal~ ~as C?~issões, 6 de dezembro de 2000 Os trabalhos. 
. Antomo_ Julio, Presidente _ Amilcar Mart·· 

Godmho - Doutor Vrana - Dalmo Ribeiro Silva 'f"ls - or t 
ATA DA 58a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE tn ° 

. CONSUMIDOR DtpE::SA DO 
. _As dez horas e quinze minutos do dia cinco 

de dors mrl, compare_cem na Sala das Comissões 
0 

de dezembro 
Gerald? Rezend~, ~lame Matozinhos e Bené Guedes, s Deputados 
supracrtada Comrssao. Havendo número regimental f"llernbros da 
Deputad_o Geraldo R~zende, declara aberta a reunião ~. ~ F=>residente, 
a~rovaçao de requenn:_ento do Deputado Bené Guedes rn :Virtude da 
lertura _da ata da reunrao anterior, a qual é dada por a' drspensa a 
subs_cnta pelos membros da Comissão presentes Provada e é 
Presr~ente comunica que em 4/12/2000 foram os Depu.A seguir, 

0 Matozm~os, Geraldo Rezende e Mauri Torres design tados Elaine 
dos ProJetos d_e lei n°s 1.142, em 2° turno, 1.111 e 1 _ 24~as relatores 
turno,_ respectry~mente. Informa, ainda, que a reunião 1~0oo, em 1o 
aprecrar a matena da pauta e, logo após, passa à discus ~~ destina a 
de pare~~r sobre proposição sujeita à apreciação da~~o e votação 
Assem_blera. Com a palavra, a Deputada Elaine Matozi f::>tenário da 
do ProJeto ~e Lei no 838/2000, em 2° turno, emite parec r"lhos, relatora 
qual conclw P~la apro~ação da matéria na forma do :r mediante o 
turno. _Subm~tld_o a drscussão e votação, é 0 parec ~11Cido no 1o 
Cumpnda a frnalrdade da reunião, a Presidência agradec ~r- aprovado. 
dos ~-arlamenta~es, convoca os membros da Comissão p~~ ~ Presença 
reunrao, determrna a lavratura da ata e encerra os trabalf-) r-a a próxima 

Sa~a das Comissõ~s, 7 de dezembro de 200Q o~_ 
. _Joao Paulo, Presrdente - Elaine Matozinh-

Batrsta - Olrnto Godinho O~ E 
· - rmano 

ATA DA 55a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISS-
. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AC} DE 
As dez horas do dia trinta de novembro 

corr~p~rec~~ na Sala das ~omissões os Deputados E , C:l~ dois mil, 
Antonro Julro, Adelmo Carnerro Leão, Antônio Genaro B~~r"lo Batista 

' ~I")- ' 
·~Guedes e 
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Paulo Piau, membros·da supracit§ida;.CO[lliss~o. _Hav_e!Jdo número 
regimental, o Presidente, D_eputado_Ermano B§ltista, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovaç~_o de requerime_nto do Deputado 
Bené Guedes, dispensa a leitura da ata .d~ reunião anteriqr, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros , d~ Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião s~ desti~~ a apr~ciar 
matéria constante na pauta e, nos termos regrmentars, acusa o 
recebimento das proposições a seguir citadas, para as quais designou 
os seguintes relatores: Projeto~ de Lei n°s 1.281 e 1.291/2000 .-
Deputado Antônio Júlio; 1.285/2000 - Deputado Ermano Batista; 
1.283, 1.289 e 1.290/2000 - Deputado Agostinho Silveira; 1.284/2000 -
Deputado Bené Guedes; 1.282, 1.286 e 1.288/2000 - Deput~do 
Antônio Genaro; 1.287/2000- Deputado Paulo Piau, e 1.280, 1.292 e 
1.293/2000 - Deputado Adelmo Carneiro Leão. Passa-se à fase de 
discussão e votação de pareceres sobre projetos sujeitos à 
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de 
Lei n°s 890/2000, em 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com a 
Emenda n° 1 (relator: Deputado Paulo Piau); 1.111/2000 com as 
Emendas n°s 1 e 2 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.202 na 
forma do Substitutivo n° 1, registrando-se a abstenção do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, e 1.246/2000 na forma do Substitutivo n° 1 
(relator: Deputado Bené Guedes); 1.249 e 1.262/2000 (relator: 
Deputado Adelmo Carneiro Leão); 1.250 com as Emendas n°s 1 a 3 e 
1.271/2000 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Paulo 
Piau); e os pareceres que concluem pela inconstitucionalidade, pela 
ilegalidade e pela antijuridicidade, dos Projetos de Lei n°s. 788 e 
1.264/2000 (relator: Deputado Bené Guedes); e 1.159/2000 (relator: 
Deputado Adelmo Carneiro Leão). O Projeto de Lei n° 1.209/2000 foi 
convertido em diligência aos autores a pedido do relator, Deputado 
Paulo Piau. O Projeto de Lei n° 1.139/2000 não foi apreciadq_ .e'!1 
virtude de sua retirada de pauta, atendendo a requerimento apr~vado 
pela Comissão. Passa-se à fase de discussão e votação de: p~re~e_res 
sobre proposições que dispensam a apreciação do Pl~nário da 
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, 
são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, 
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pela legalidade e pela juridicidade dos \~'Jrojetos de Lei n°s 1.036, 
1.248 e 1.252/2000 (relator: Deputado Bené Guedes); 1.130, 1.188, 
1.239, 1.245, 1.251 e 1.260/2000 (relator: Deputado Paulo Piau); 
1.221, 1.241, 1.242 e 1.253/2000 (relator: Deputado Adelmo Carneiro 
Leão); 1.247, 1.256, 1.257 e 1.259, este com a Emenda n° 1 (relator: 
Deputado Ermano Batista). Nos termos do art. 185 do Regimento 
Interno, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n°s 888, 
1,159 e 1 ,264/2000 ao Plenário para inclusão dos pareceres em 
ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau - Eduardo 

Brandão - Agostinho Silveira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.164/2000 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei 
n° 1.164/2000 institui o Programa para Acompanhamento dos 
Assentamentos Rurais no Estado e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. Vem, agora, a proposição a esta 
Comissão, para receber parecer quanto ao mérito. 

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto. 
Fundamentação 

Com a criação do Instituto de Terras do Estado de Minas 
Gerais - ITER -, por intermédio da Lei n° 13.468, de 17/1/2000, o 
Governo do Estado demonstrou interesse em desenvolver uma 
política fundiária de forma planejada e coordenada. Até então, as 
ações nessa área vinham sendo desenvolvidas pela RURALMINAS, 
cuja atuação foi muito criticada pelos movimentos populares ligados 
às questões agrárias. 

O objetivo do projeto em análise é permitir o 
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acompanhamento ,_ dos proce_?sos de { assentamento de 
trabalhadores rurais no Estado por um Conselho Gestor,1formado por 
representantes do Legislativo, do Judiciário·, de órgãos, do ,Executivo. e 
de entidades não governamentais ligadas ao. assunto, de forma a 
garantir a efetividade desses projetos. Não se· pretende ·retirar 
atribuições do I TER, que permanece com a missão de coorde.n_ar -tõ'cio 
o processo, mas criar um mecanismo que permita um maior controle 
dessas ações. 

Como se sabe, a política de reforma agrária é de 
competência privativa da União, cabendo. ao INCRA conduzir os 
programas de assentamento. Todavia, diante das dimensões sociais 
que a questão vem assumindo nos últimos tempos, exige-se dos 

--Estados e dos municípios, além do apoio aos projetos, mediante 
investimentos em programas de infra~estrutura, como a implantação 
de escolas e postos de saúde, uma,.participação.-.mais_ efetiva .na 
escolha dos locais mais indicados e dos grupos a serem beneficiados, 

·entre outras ações. 
A criação de um programa nos moldes propostos deve ser 

·vista como uma medida salutar para o processo. Entendemos que o 
tratamento dado ao projeto pelo Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, é o mais adequado, pois vincula as ações do 
programa à estrutura do ITER. Transforma, ainda, o Conselho Gestor, 
previsto no projeto original, em Conselho Consultivo, alterando-lhe a 
composição, o que nos pareceu acertado. 

Sugerimos, por meio da Emenda n° 1 ao substitutivo, outra 
modificação na composição do Conselho, de modo a permitir o 
envolvimento do setor produtivo no processo, mediante a participação 
de representantes dos produtores e dos trabalhadores rurais. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 1.164/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1 
Acrescentem-se ao art 7° da L-ei n° 13.468, a qu.e se refere 

o art. 2° do Substitutivo n° 1, os seguintes incisos VIl e VIII: 
"Art. 2°- .................................. . ' 1 
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"Art. 7°- .................................. . 
VIl - 1 (um) representante o.:t Federação da Agricultura do 

Estado de Minas Gerais- FAEMG; 
VIII 1 (um) representante da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -
FETAEMG.". 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João 

Batista de Oliveira- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1-.276/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o 
projeto de lei em análise torna obrigatória a afixação de placas de 
sinalização informando a presença de "pardais", a partir de 200m de 
distância. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 17/11/2000, foi o 
projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Transportes, Comunicação e Obras Públicas. Cabe a esta Comissão 
analisar a matéria quanto a sua constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame torna obrigatória a afixação de 

placas de sinalização avisando a presença de medidores de 
velocidade, denominados "pardais", a partir de 200m de distância. 

Primeiramente, cumpre destacar que a proposição, ao 
pretender instituir tal obrigação, está estabelecendo, no âmbito de sua 
circunscrição, uma norma que visa à educação para a segurança no 
trânsito, tendo-se em vista o caráter educativo da sinalização, e não 
apenas o caráter punitivo dos medidores de velocidade. 

Nesse sentido, o art. 23, XII, da Constituição Federal prevê 
a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos municípios para estabelecerem e implantarem política de 
educação para a segurança no trânsito. 

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro, Lei n° 9.503, de 
23/9/1997, em seu art. 22, incisos IV e V, confere aos órgãos ou às 
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entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal 
as competências para estab~lecer, em conjunto com as Polícias 
Militares, as diretr-izes para o policiamento ostensivo do trânsito e para 
executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis pelas infrações previstas 'no Código, no 
exercício regular do poder de policia de trânsito, excetuadas aquelas 
relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24 do referido diploma legaL 
Confere, ainda, o art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro aos órgãos e 
às entidades executivos rodoviários dos Estados a competência para, 
no âmbito de sua circunscrição, implantar, manter e operar o sistema 
de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 

Assim, cabe ao Estado tratar da matéria, tendo-se em 
vista a sua competência constitucional para legislar sobre educação 
para segurança no trânsito e as previsões do Código de Trânsito 
Brasileiro. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.276/2000. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Brandão, relator -

Paulo Piau - Agostinho Silveira .. 

~--~----------------------------------~_J 
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ATA DO EVENTO REALIZADO NA 2003 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
30/11/2000 

Presidência do Deputado Marcelo Gonçalves 
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários - Execução dos Hinos da 
Palestina e do Brasil - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do 
Deputado Rogério Correia - Palavras do Sr. Mussa Amer Odeh -
Palavras do Sr. Lycio Cadar- Entrega de Placa. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Marcelo Gonçalves) - A 

Presidência convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 
Embaixador Mussa Amer Odeh, representante da Autoridade 
~alestina no Brasil; e Lycio Cadar, Cônsul Honorário da República 
Arabe da Síria e Presidente do Corpo Consular no Estado de Minas 
Gerais; o Revmo. Sr. Monsenhor Luis Auad, representante espiritual 
da Comunidade Árabe; e os Exmos. Srs. Marcelo Eugênio dos Santos 
Ferreira, Presidente da Federação das Entidades Árabes Brasileiras; 
Nacib Suqui, Presidente do Lar Druzo do Estado de Minas Gerais; e 
Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem a 
esta solenidade. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos 

ordinários à comemoração do Dia Internacional de Solidariedade ao 
Povo Palestino. 

Execução dos Hinos da Palestina e do Brasil 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a 

ouvir o Hino da Palestina e o Hino Nacional Brasileiro, que serão 
executados pelo saxofonista Tadeu Ventura. 

Procede-se à execução dos Hinos da Palestina e do 
Brasil 

Palavras do Sr. Presidente 
Ainda não será no século que ora se finda que a 

T 

Z1 c 
e 
" 

835 
humanidade assistirá à consagração da paz entre árabes _e judeus. 
A questão palestina aí está, como uma .inquietáção crescente que a 
mídia faz chegar..até nós a cada dfa q'Lie passa, niàs -a es'pe-rança de 
um acordo motiva-nos sempre, afinal, ~Deus_ ensinou-nos a .ter Nele 
confiança, ainda mais quando está em causa àquela parte do munao 
onde Ele se fez presente como hÕmem. ····· , · · __ · 

Acionados pela esperança e re_confortàdos pela palavra 
divina, presidimos esta reunião, comemorativa do Dia Internacional de 
Solidariedade ao Povo.Palestino. Ao destacar a data, este parlamento 
não está solidário apenas com o povo em causa, estende 'á sua 
solidariedade a todos os povos, em particular, a palestinos e 
israelenses, ora mergulhados na voragem das diferenças. _ 

É preciso lembrar que ser solidário não é ser partidário. O 
"partido da Casa do povo mineiro é o da humanidade como um todo, e, 
. sob essa ótica, faz-se a pr~sente reunião. . 

Para entender a causa palestina e avaliar as divergências 
com Israel, devemos recorrer à verdade histórica, pois, na história da 
civilização, constataremos que, desde os tempos bíblicos, na 
·chamada Terra Santa, vivia o povo judeu. A diáspora, que foi fruto da 
. prepotência do Império Romano, dispersou boa parte da gente judaica 
pelo mundo. Em Israel, ficaram muitos de seus filhos, vivendo e 

. convivendo com primos de ascendência árabe, os palestinos, que 
também eram os legítimos donos da terra. · 

A saga do povo judeu avançou pelos séculos, até chegar 
ao Holocausto - vergonha maior do século XX- e à criação do Estado 
de Israel, com a reunificação de seu povo. 

Não se questiona, portanto, o direito dos judeus à nação 
judaica, mas não se pode questionar, tampouco, o direito dos 
palestinos à nação palestina. Trata-se de dois povos e dois direitos a 
se respeitar, devendo tal respeito começar entre eles próprios. 

Sabemos que a questão se reveste de extrema 
delicadeza, mas acreditamos que a compreensão mútua seja a 
palavra-chave para resolvê-la. Nesse aspecto, o Brasil já deu ao 
mundo um exemplo a seguir: a simpática e pacífica convivência entre 
comunidades de comerciantes árabes e judeus, nas capitais 
brasileiras, já entrou para o nosso folclore. 

• Só Deus pode entender o que se passa no foro íntimo dos 
l 
I 
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homens. Não nos cabe, portanto, analisar ressentimentos nem 
motivações. Podemos, todavia, nos solidarizar com o povo palestino e 
seu desejo de consolidar sua pátria. Podemos esperar que o povo 
judeu se esforce ainda mais em direção ao entendimento, mas não 
podemos tomar partido, porque tal atitude seria o embrião para 
eternas desavenças. 

É esta a mensagem isenta e solidária da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, pelo Dia Internacional de 
Solidariedade ao Povo Palestino. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Rogério Correia 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Embaixador Mussa Amer 

Odeh, representante da Autoridade Palestina no Brasil, demais 
autoridades da Mesa, senhores e senhoras, esta reunião especial 
deve ser entendida - e foi esse o sentido de sua aprovação por esta 
Casa Legislativa - como um ato em defesa da paz. É preciso explicar 
o porquê desta data. Ontem, dia 29 de novembro, completaram-se 23 
anos da instituição, pela Organização das Nações Unidas, do Dia 
Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Foi também num 29 
de novembro que a comunidade internacional manifestou a sua 
vontade e a sua decisão de ver constituído o Estado Árabe da 
Palestina. Em 1947, portanto, há 53 anos, a Assembléia Geral das 
Nações Unidas determinou a criação de um Estado Judeu e outro 
Árabe, na Palestina. Quase meio século depois, apenas um Estado foi 
criado, o de Israel. 

Não pretendemos interferir na vida dos povos. Não temos 
a pretensão de ditar como Israel ou a Autoridade Palestina devem 
organizar suas sociedades, a vida de seu povo ou conduzir sua 
cultura. Acreditamos, com convicção, que uma ordem internacional 
pacificada exige o respeito absoluto à autodeterminação dos povos, à 
soberania nacional e à independência de cada nação. 

Por isso, prestar solidariedade ao povo palestino é nosso 
dever e nossa obrigação, sobretudo num momento como este, em que 
verdadeiros terroristas e assassinos, alçados à condição de chefes de 
estado, violam todos os direitos internacionais e usam de todo o seu 
poder bélico contra um povo desarmado e desprotegido. 

É inacreditável que, no umbral de abertura do séc. XXI, a 
humanidade ainda tenha que conviver com manifestações tão 
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degradantes do mais abjeto racismo; que um povo queira se impor 
a outro, - não se satisfazendo senão com a rendição e com a 
humilhação. E mais inacreditável, ainda, é que o chefe de um estado 
terrorista - como o é o Estado de Israel, çom total. apoio. político,- e, 
principalmente, bélico, do imperialismo americano. - ~steja ~er:Jdo 
acuado dentro de seu país sob a acusação de ser condescendente 
demais, conciliador demais. É assustador ver Ariel Sharon, o -líder 
maior da oposição israelense, fazendo o Primeiro Ministro Ehud Barak 
parecer um esquerdista e um humanista. 

Sharon disse há poucos dias, aos jornais de todo o 
mundo, que um acordo interno de governabilidade em Israel só será 
possível com a retirada de todas as concessões feitas aos palestinos. 
No, último dia 21, ele chegou a propor a eliminação do chefe do 
serviço de segurança palestino na Faixa de Gaza e de todos os que, 
segundo ele, "levantam a mão contra as crianças judias e impeden:' a 
população israelense de viver normalmente". E pensar que esse 
homem é favorito para as próximas eleições em Israel, antecipadas 
em virtude da crise política instalada no país. 

Podemos estar diante de uma tragédia ainda maior. O 
povo palestino, sob o comando legítimo e representativo da 
Autoridade Palestina, tem dado provas seguidas de disposição para o 
diálogo. Fizeram o sacrifício de renunciar a 78% da Palestina 
histórica, aceitando construir seu Estado nos restantes 22%. Repito, 
senhoras e senhores, pelo Acordo de Paz que vem sendo negociado, 
Israel fica com 78% da Palestina histórica, percentual exatamente 
igual .. à área ocupada em 1948, quando da criação do Estado de 
Israel. A resolução da ONU, aprovada um ano antes, previa a divisão 
do território em 44% para os palestinos e 56% para Israel. 

Mas Israel não reconhece essa renúncia. Ignora os apelos 
pela paz e quer ver os palestinos humilhados, sem terras e sem seus 
lares. Não hesita diante de nada, desafia as leis internacionais, e 
continua matando indiscriminadamente civis palestinos. O grande líder 
Yasser Arafat tem conseguido conter o legítimo desejo de reação 
presente entre as milícias. Mas até quando conseguirá? O que 
ocorrerá caso Sharon vença as próximas eleições? 

Senhoras e senhores, a comunidade internacional tem a 
responsabilidade e o dever de intervir em favor do povo pale_:;tin_o, 
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repudiar a atitude de interferência do imperialismo americano e 
assegurar o cumprimento de sua própria vontade, expressa nas 
resoluções da, Assembléia Geral das Nações Unidas. A ocupação tem 
de terminar. E preciso que se cumpra a Resolução n° 242 da ONU, 
que exige, de maneira clara, a retirada imediata e incondicional das 
forças de ocupação de Israel dos territórios da Palestina e das colinas 
de Golan. Só assim haverá paz - paz que, temos certeza, é 
profundamente desejada tanto pelo povo e pelos trabalhadores judeus 
quanto pelo povo e pelos trabalhadores 9alestinos. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Mussa Amer Odeh 
Sr. Presidente, amigo Deputado Rogério Correia, Sras. e 

Srs. Cônsules de países amigos, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e 
senhores presentes, desculpem-me não poder continuar a falar em 
português. Falarei em árabe, e o nosso Padre fará a tradução em 
português. 

O mundo inteiro celebrou ontem, dia 29 de novembro, o 
Dia Internacional de Solidariedade ao Povo da Palestina. 

Sentimos gratidão e agradecemos a solidariedade do povo 
mineiro conosco nesta data tão importante para nós, povo palestino. 

De maneira especial, nesta data, hoje mesmo, o nosso 
povo está sofrendo um ataque violento da parte dos militares 
israelenses. Esperávamos gozar de grande alegria por nos tornarmos 
membros das Nações Unidas e celebrar, na Terra Santa, a paz 
duradoura. Mas, infelizmente, o que está ocorrendo hoje, na Palestina, 
não realizou nem ajudou a realizar o nosso sonho. 

O grande problema que enfrentamos é uma violência 
muito dura e também uma posição quase impossível de resolver: uma 
invasão, uma ocupação que está pretendendo e tentando tirar da terra 
palestina um povo que mora nela há milhares de anos. 

Aceitamos os decretos das Nações Unidas, apesar de 
sentirmos que foram um pouco injustos em relação a nós, porque 
queremos paz. Aceitamos a criação de um estado palestino em 22% 
da terra palestina. Só que, infelizmente, estamos enfrentando um 
inimigo que está querendo ocupar não só 78% da região, mas toda 
ela, se puder. 

No mês de julho., Yasser Arafat e Barak foram a Camp 
David a convite do Presidente Bill Clinton. Houve um grande diálogo 
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sobre os problemas mais sérios do mundo árabe e· da Palestina, de 
.maneira especial. Mas, infelizmente, em vez de entendimentos, fomos 
surpreendidos com a vontade do governo israelense de reconlíecer 'a 
existência de Israel pela assinatura das nossas autoridades 
;palestinas. - · -. ) . 

Querem a dominação total sobre Jerusalém, as partes 
ocidental e oriental, sobre algumas partes do terreno palestino-á~abe e 
sobre os lugares santos da TerraSanta, querendo também se apossar 
de mais e mais terrenos dos Ralestinos árabes. , 

'~ • • I ~ 

Querem, ainda, ~.construção de dezenas de colônias nos 
territórios palestinos e uma dominação de 1 00% sobre as águas 
existentes na terra da Palestina. É permitido a,nós usarmos somente 
16% das águas existentes na Palestina, o resto é destinado ao povo 
judeu, para o governo de Israel. Estão querendo a permanência do 
exército na fronteira da Jordânia, .._e ç-governo d~. Israel não quer 
permitir a volta de nenhum refugiado para sua pátria, o que é contrário 
aos escritos das Nações Unidas, que autorizam a volta dos 
refugiados. Querem dominar todas as estradas principais na terra da 
Palestina e, depois de tudo isso, o Governo de Israel fala que quer dar 
uma pátria aos palestinos. 

Depois de tudo i~so, estão querendo criar colônias para o 
povo brasileiro, entre colônias judaico-israelenses, como acorreu na 
África do Sul, em regiões isoladas, que não se interligam com as 
outras. Assim, o povo palestino ficará à mercê de um soldado 
israelense, que pode impedir a passagem de qualquer_ palestino de 
uma região para outra. Queríamos e ainda queremos uma paz justa e 
duradoura na região, que respeite os dois lados. Os últimos 
acontecimentos, na Palestina, foram ~violentos e, infelizmente, 
cal!sados pela visita de Ariel Sharon à mesquita. Tentamos, com toda 
a força, um dia antes, que não houvesse autorização para que Ariel 
Sharon visitasse a mesquita, porque essa visita daria um novo sentido 
ao problema, um sentido religioso. E, quando surge um problema 
religioso, é quase impossível dominar os sentimentos e procurar uma 
solução pacífica. . 

Infelizmente, houve a visita de Ariel Sharon à mesquita, 
acompanhado de milhares de soldados bem-armados. 

O povo palestino protestou, a princípio de maneira 
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pacífica. Infelizmente, o protesto pacífico foi enfrentado com armas 
de fogo. Usaram até balas proibidas pela ONU, balas explosivas. 

Em 28 de setembro, na praça da mesquita, houve o 
assassinato de 7 pessoas e 350 feridos. Nenhum dos muçulmanos 
que procuram a mesquita para rezar tem armas, é proibida a entrada 
em qualquer lugar sagrado, de oração, armado, com qualquer tipo de 
arma, nem canivete se pode levar. 

Infelizmente, os protestos cresceram, houve a revolta, 
houve protestos com pedras da parte dos estudantes, e os israelenses 
usaram tanques, helicópteros e armas pesadas. 

Nós, palestinos, queridos amigos, não temos interesse na 
violência. Nunca começamos a violência, somos as vítimas da 
violência e da ocupação. Por causa disso, pedimos à ONU que 
mandasse a mesma força para proteger nosso povo da violência. 

Infelizmente, todos os dias encontramos vítimas inocentes 
que são mortas a sangue-frio. Como uma bola de neve, havendo mais 
vítimas, há mais protestos. 

Os jornalistas me perguntaram: "Por que vocês não param 
a violência?". Porque a propaganda israelense já espalhou no mundo 
inteiro que nós, palestinos, queremos a violência. 

Queridos amigos, nunca quisemos violência em nossa 
terra. E não mandamos nossos filhos p;:~ra serem vítimas da violência, 
como eles dizem. Amamos nossos filhos e os protegemos. Tentamos 
sempre protegê-los. 

Por causa disso pedimos, por favor, às Nações Unidas 
para proteger os nossos filhos. Lá há forças israelenses treinadas 
especificamente para matar os nossos filhos. Uma professora 
israelense da faculdade escreveu um artigo,. que se encontra em 
minhas mãos, sobre essa situação e como os soldados armados 
sempre visam os olhos das crianças e dos adolescentes. São mais ou 
menos 11 mil feridos. Dentre esses, 350 são feridos nos olhos. Mais 
de 60% dos feridos são feridos na parte superior do corpo, a parte 
mais perigosa. Infelizmente, os nossos filhos são atacados nas ruas, 
nas escolas, em casa. Se eles têm alguma coisa para se defenderem, 
é uma pedra na mão. 

Para os jornalistas que me perguntaram como parar a 
violência, porque podemos, respondi que, se Barak quiser, ele pode 
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parar essa violência em 15: minutos, dando apE?nas uma ordem 
para o exército· israelense afastar~se, uns 50km n9. n:tá~irno das 
cidf!des palestinas~ Aí, as pe<;iras dos nosso.s filhos .[lunça ch"egarão 
aos tanques israelenses. (- Palmas) Infelizmente; eles querem. se 
retirar, dominando as nossas regiões palestinas, de m_aneira violentà e 
injusta. # 

Da nossa terra palestina, saiu a mais s~g~ada .d·a~ 
missões: a missão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A essência da 
mi~são de Jesus Cristo é a paz,"~ justiça, a liberda_~e, o aJl!or:_e a 
solidariedade. O que queremos é encarnar essa missão do palestino 
Jesus Cristo. Não queremos vítimas de lado algum: nem do· lado dás 
palestinos, nem do lado dos israelenses. Queremos liberdade e paz. 
Mas alguém pode acreditar que é possível realizar paz e liberdade 
quando há ocupação? E a justiça é a condição "sine qua non" para 
que haja a paz. 

E a paz também é necessária pàra 'o progresso d~a nossa 
região e do mundo inteiro. Quando alguém defende a paz, defende a 
yerdade. Defendemos UIJl povo que, infelizmente, foi injustiçado e 
dominado. Precisamos da solidariedade de todos para devolver o 
respeito ao povo palestino e também os valores e virtudes que nos 
ensinou Jesus, para devolver a. paz para a Palestina, terra da paz. 
Muito obrigado a todos. (-PaiiTJ:ÇlS.) 

Palavras do Sr. Lycio Cadar 
. Depois de ouvirmos essa triste, mas bela explanação do 
Embaixador da Palestina, creio que a colônia árabe de Belo Horizonte 
não poderia estar ausente desta, o que faço com muita honra. Como 
representante de um dos maiores países árabes, que é a Síria, faço-o 
com muito prazer e muita honra. As palavras que vou proferir nada 
mais são do que o que a referência àquilo a que estamos assistindo 
pela televisão, que estamos ouvindo pelos noticiários, que sabemos 
dos povos de lá e que acabamos de ouvir do nosso querido 
Embaixador. Peço licença aos Deputados e ao Presidente da Mesa 
para expor simplesmente isso. 

_ Sr. Presidente da Mesa, Deputado Marcelo Gonçalves, 
prezado Deputado Rogério Correia, em nome dos qÚais saúdo todos 
os componentes da Mesa, Srs. Deputados, senhoras e senhores, 
caros patrícios, o mundo assiste estarrecido, há cerca de dois meses, 
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a mais uma habitual violência praticada contra o povo palestino. 
Mediação e apelos nada têm resultado de prático para conter essa 
escalada que deixou numerosos mortos e feridos, numa proporção 
bem desfavorável para o povo palestino. 

Em grande parte isso se deve à desigualdade de armas 
para a luta: enquanto os palestinos dispõem de pedras, os que 
invadiram seu território, e teimam em mantê-lo como sua propriedade, 
contam com equipamentos bélicos de última geração, praticamente 
infalíveis quando utilizados, mirando, indiscriminadamente, em direção 
à população civil, crianças, mulheres e idosos. 

Qual a razão para a luta do povo palestino? É, em primeiro 
lugar, a perda de grande parte do seu território para formar um novo 
País. Em segundo lugar, a ocupação de mais terras, agora sem 
nenhuma autorização ou justificativa, sob o infantil pretexto de desejar 
mais segurança, fazendo abortar o processo de paz, intensificar e 
continuar a ocupação e obrigar os árabes a fazer sucessivas 
concessões que os levariam, no final, a desistir definitivamente de 
seus direitos, proporcionando aos invasores realizar seu plano, cujo 
objetivo é a expansão e a apropriação das potencialidades árabes. 

Tão logo ocorreram esses fatos, a ONU, reconhecendo a 
violência do despropósito dessa invasão, vem, ao longo de vários 
anos, votando resoluções e mais resoluções, todas determinando a 
retirada de tropas dos territórios ocupados. 

Essas resoluções não se referem somente aos territórios 
palestinos ocupados, mas também às Colinas de Golan, na Síria, e à 
cidade de Shaaba, ao sul do Líbanr;,. onde, há poucos dias, os 
invasores foram obrigados a se retirar, por uma ação histórica de uma 
população praticamente desarmada. 

É extremamente lamentável observar que as práticas 
selvagens do invasor não obtiveram o devido repúdio da comunidade 
internacional. Ora, os árabes observam, com muita dor, como o 
invasor reage violentamente quando algum soldado seu sofre 
qualquer ferimento, por menor que seja, ao passo que vemos o 
sangue de crianças árabes sendo derramado enquanto árabes 
enfrentam as forças de ocupação de peito aberto, sem que se observe 
qualquer manifestação daquelas nações que alegam defender a 
democracia e os direitos humanos. 
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A desigualdadE!l de tratamento da causa palestina é 

flagrante e. gritante. Enquanto as . resoluções determinando a 
devolução das terras que pertencem aos palestinos não surtem efeito, 
o contrário ocorreu em relação· ao lraque. Após a anexação do Kuwait, 
a· ONU votou a resolução exigindo a retir.ada daquele país, 
estabelecendo um curto prazo. Como não foi atendida, poucas horas 
depois uma extraordinária formação bélica, já armada.. com 
antecedência, se encontrava preparada, e, poucos minutos após o 
sinal verde da ONU, teve início a ação militar contra o lraque, cuja 
violência ultrapassou muito os limites da convenção de Genebra para 
guerras. 

O povo palestino está cansado de esperar a devolução de 
suas terras. Pedidos de trégua são feitos a toda hora, mas a iniciativa 
deveria partir de quem está com as mais so{isticadas armas, e não de 
quem luta com pedras. Cada pedra atirada corresponde. a .. um 
bombardeio a alvos civis, inclusive hospitais. 

Os palestinos combatem o bom combate, ou seja, lutam 
contra quem ocupa militarmente suas terras e parecem dispostos a ali 
SE? perpetuar. Estão lutando e defendendo a sua casa, a vida de seus 
pais, irmãos e filhos, parentes e amigos, e não querem nada além do 
que lhes foi tomado. 

Por tudo isto, a instituição do Dia Mundial de Apoio ao 
Povo Palestino tornou-se uma data comemorada em todo o mundo, e 
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais dedica esta sessão solene 
a esta data. , 

Expresso ao no.::;so Embaixador o contentamento da 
colônia árabe de Belo Horizonte em tê-lo conosco neste dia que 
marcará a história da nossa colônia. 

Os países árabes, dos quais todos eles, em maior ou 
menor número, houve uma grande imigração para o Brasil, onde os 
seus membros foram recebidos de coração aberto por todo o povo 
brasileiro, agradecem aos representantes do povo mineiro por esta 
manifestação, especialmente ao ilustre Deputado Rogério Correia, 
autor da proposição que deu origem a esta sessão, e ao ilustre 
Deputado Anderson Adauto, digno Presidente da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, aqui representado pelo Deputado 
Marcelo Gonçalves, pela coragem de mostrar ao Brasil e ao mundo a 
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indignação do povo mineiro com os fatos que ocorrem no Oriente. 

Esta sessão ajudará em muito o povo palestino, pois parte 
de uma expressiva camada do povo brasileiro, ou seja, Minas Gerais, 
de onde sempre partiram os grandes movimentos pela liberdade, 
expressados em nossa bandeira "Libertas Quae Será Tamen". 
Liberdade é o lema pelo qual o povo palestino peleja: "Liberdade 
ainda que tardia". 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar 

ao Embaixador Mussa Amer Odeh, representante da Autoridade 
Palestina no Brasil, uma placa comemorativa desta homenagem, com 
os seguintes dizeres: "A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais formaliza sua homenagem ao Povo Palestino, ao ensejo do 
seu Dia Internacional de Solidariedade, ratificando a identificação da 
sociedade mineira com a causa libertária e com a busca de 
compreensão entre os povos. Belo Horizonte, 30 de novembro de 
2000.". 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar 

ao Exmo. Sr. Dr. Lycio Cadar, Cônsul da República Árabe da Síria, 
como lembrança desta solenidade, uma réplica, em aço escovado, do 
Monumento da Inconfidência. 

- Procede-se à entrega da réplica do Monumento da 
Inconfidência. 

O Sr. Marcelo Antônio dos Santos Ferreira - Em nome da 
comunidade árabe brasileira de Minas Gerais, o nosso Embaixador 
Mussa Amer Odeh, em agradecimento a esta Casa de liberdade, a 
esta Casa de Tiradentes, ofertará, tam:.:ém, uma lembrança ao nosso 
Deputado Marcelo Gonçalves e ao nosso querido amigo e colega, o 
batalhador Deputado Rogério Correia. 

- Procede-se à entrega de lembranças. 
O Sr. Marcelo Antônio dos Santos Ferreira - A causa 

palestina não é só dos palestinos, mas também de todo aquele que 
deseja e cultua a paz entre os povos, a causa palestina é de todos 
nós. (-Palmas.) 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos 
convidados e das autoridade. 
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ATA DA 122a REUNIÃO. ESPECIAL, EM 5/.12/2000, 

·Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira .. , , 
Sumário: Comparecimento.- Abertura -.Ata;· discursos. dos 

Deputados Durval Ângelo e·lrani Barbosa; questão de. ordem; discurso 
do Deputado Alberto Bejani; aprovação da ata - Suspensão e 
reabertura da reunião - Destinação da reunião - Eleição da Mesa·-
Proclamação dos eleitos -Declaração de voto - Encerramento. 

Compareciment<;> 
- Comparecem os Deputados: . 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -_Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen. Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira -
Ivo 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 - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau :- Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sebastt§lo Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 1 Oh14min, 

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

Ata 
-O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede 

à leitura da ata da reunião anterior. 
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O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, 

para discuti-la, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, observo uma 

falha muito grande na ata, que não contém um registro fundamental. 
Quando a Presidência convoca para a reunião especial de hoje, às 1 O 
horas, não diz o objeto da convocação, que é a eleição da nova Mesa 
diretora. Todos sabemos que estamos vivendo uma eleição traumática 
nesta Casa, em virtude da errada construção do processo. Essa 
antecipação casuística e imprópria das eleições de 15 de fevereiro 
para 5 de dezembro beira a imoralidade. É um grande equívoco que 
deixará feridas que não se cicatrizarão facilmente. Vimos, ouvimos e 
lemos que a justificativa para a antecipação era para que o Governo 
não influenciasse no processo. É uma desmoralização do Poder 
Legislativo. Se, "a priori", não estamos considerando o Poder e se, "a 
priori", estamos partindo do princípio de que um colega Deputado, 
eleito pelo voto popular para moralizar o Poder Legislativo do Estado 
de Minas Gerais, pode ser influenciado pelo Governo, isso macula o 
processo de eleição da Mesa e, de alguma forma, o próprio Poder. 

Vou terminar Sr. Presidente, ainda tenho outras questões 
de ordem sobre a ata, e V. Exa. poderá responder ao final. 

Acho que a ata deveria trazer inclusive o nome das chapas 
concorrentes, dos candidatos a Presidente e dos outros cargos que 
estarão concorrendo, pois isso daria transparência. O número 
pequeno de parlamentares hoje pode até ser explicado pelo fato de a 
ata não explicitar essa questão, por não constar o motivo dessa 
antecipação. Estou levantando essa questão e exigindo que conste na 
ata a resolução que antecipou a eleição. 

Essa resolução vai ser histórica na Assembléia, vai ser o 
dia em que um Poder, por medo d:) outro Poder, por medo de 
influência de alguns Deputados, simple~~mente antecipa um processo 
eleitoral, um processo em que, acredito, teremos trauma. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, também acho importante 
que conste na ata um dado fundamental até da votação dos partidos. 
Os arts. 8 e 9 do Regimento Interno da Assembléia estabelecem que, 
dentro do possível, a representação na Mesa se dará pela 
proporcionalidade da votação dos partidos e da representação 
partidária. Isso deveria constar na ata, até para abrimos uma 
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discussão correta de que a ata deveria registrar o -momentp que-
estamos vivendo. Em .1998 o partido_ que teve a maior votação- foi o 

, PSDB; em segundo lugar, o_PMDB e-em terceiro; o.PT: OPT, com-os 
seus 153 mil votos de legenda, 683 mil votos dados·· a. seus 
candidatos, inclusive no voto de legenda, só perde para o PSDB, e o 
PMDB fica em terceiro lugar na votação de legenda. São dados 
importantes que têm de constar na ata. 

Ao levantar a questão da reunião extraordinária que não 
traz o objeto e, de alguma forma, os dados da resolução e os motivos 
dessa antecipação, acho que temos uma ata que não registra o 
momento que estamos vivendo. 

Hoje é um dia importante para a Assembléia Legislativa. É 
um dia que não será esquecido, o dia em que o Poder, por temor, se 
acovardou e antecipou o seu processo eleitoral. Um dia em que o 
Poder quis deixar de ser Poder. É lamentável, é humilhante para uma 
Casa com as tradições e com as responsabilidades constitucionais 
que tem o Poder Legislativo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Deputado Durval Ângelo, consta na ata 
sucinta: nos termos do edital de convocação. O edital foi publicado no 
"Diário do Legislativo" de hoje. O prazo para registro de candidaturas 
é o previsto na Portaria n° 35/2000, publicada em 2/12/2000. Com a 
palavra, para discutir a ata, o Deputado lrani Barbosa. 

O Deputado lrani Barbosa - Fiz um requerimento de 
questão de ordem, datado de 30 de novembro, e que já deveria 
constar nesta ata, porque ela vai ser lida, vai ser respondida. Deveria 
ter sido explicitada a antecipação da eleição, porque consta na nossa 
Constituição, não é só projeto de resolução para poder antecipar a 
questão da eleição. 

Também, como V ~Exa. disse que foi publicada a ata do 
que será feito nesta reun!êo extraordinária, gostaríamos de ser 
esclarecidos sobre o procedimento de votação e sobre o 
procedimento dos candidatos - se terão tempo para falar de sua 
plataforma, do que pretendem fazer por esta Casa ou se, 
simplesmente, vão-se ater ao que foi acertado nos quatro canto~ da 
Presidência ou do Palácio da Liberdade. Quer dizer, queremos 
esclarecimentos sobre o processo de votação, em que foram 
confeccionadas 120 cédulas,_ sendo que sabemos. que, em todo 
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processo de votação, os correligionários de determinados 
candidatos surrupiam as cédulas e as levam para outro lugar. Ou seja, 
antes do final da votação, teremos falta de cédulas na cabine secreta -
que, aliás, não é tão secreta; é um cubículo tão constrangedor que, a 
meu pedido, teve de ser confeccionada uma parede de papel atrás, 
porque o mármore é como um espelho, de modo que, daqui, qualquer 
pessoa pode ver os movimentos do votante e a cédula que está 
pegando. Então, gostaria de saber de V. Exa. a quantidade de cédulas 
que foram confeccionadas - se foram 120, estaremos caminhando 
com um processo de fraude, porque, obviamente, vão desaparecer 
cédulas - por erro de alguém, ou sem intenção, mas isso vai acontecer 
antes do final. 

Por fim, quero deixar registrado um pedido: a cada 
Deputado que passar pela votação, quero fiscalizar a cabine. 

Questão de Ordem 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais: 
O Deputado que este subscreve, nos termos do 

Regimento Interno desta Casa, levanta a seguinte questão de ordem: 
Foi aprovado o projeto de resolução antecipando de 

15/2/2001 para o dia 5/12/2000 a eleição da Mesa que dirigirá a Casa 
no 2° biênio da 143 Legislatura, alterando o disposto no art. 8° do 
Regimento Interno desta Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
permanecendo no mesmo Regimento Interno o art. 13, que fixa os 
dois períodos de funcionamento da Casa. 

Ocorre que tal alteração contraria frontalmente texto 
constitucional estadual, conforme disposto no art. 53, § 3°, inciso 11. 

Como amplamente sabido, o projeto de resolução não tem 
força para modificar ou contrariar dispositivo constitucional, além de 
que, se colocado em prática,· estaremos vivendo uma situação "sui 
generis" e anômala, em que existi~·á, em uma mesma sessão 
legislativa, duas mesas diretoras. 

Sr. Presidente, tudo tem limite. Se promulgado o citado 
projeto de resolução, estaremos sujeitos ao deboche das demais 
Casas Legislativas do País, faltando apenas pretendermos revogar a 
lei da gravidade por projeto de resolução. 

Basta lembrar que em 1969, em pleno regime militar, 
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pretendeu o governo revolucionário praticar ato semelhante no-~ 
Congresso Nacional e só não o fez com receio de expor-se ao enorme 
ridículo, preferindo a edição do Al-5. 

Solicito, pois, que V.Exa. detenh~-se com mais ,ÇL!id9qo. 
sobre essa importante matéria, impedindo d_esta forma a expos)ção 
desta nobre Casa Legislativa. , . 

O Sr. Presidente - A questão de ordem será respondida 
oportunamente, Deputaqo lrani Barbosa. Com a palavra, para discutir 
a ata, o Deputado Alberto Bejani. ,..._ . ,"'; ... · ' 

· o" Deputado Alb.erto Bejani - Com relação à eleição que 
ocorrerá hoje, é bom dizer que _foi feito um acordo entre os três 
candidatos que se apresentavam no momento. Ou seja, não há por 
que reclamar. Se vejo o PT reclamando, é porque não consta na 
Mesa. Já encerrei, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Não há retificação a ser feita na ata. 
Não havendo quem mais sobre a ata se manifeste, dou-a por 
aprovada. 

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

por 1 O minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
eleição da Mesa da Assembléia. Estão suspensos os nossos 
trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estão 

reabertos os nossos trabalhos. 
Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à eleição da 
Mesa da Assembléia Legislativa para o biênio 2001-2002, nos termos 
do art. 313 do Regimento Interno com a redação dada pela Resolução 
n° 5.197' de 30/11/2000. 

Eleição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência dará início ao processo 

de eleição dos membros da Mesa da Assembléia Legislativa para o 
biênio 2001-2002 e convida os Deputados Dinis Pinheiro e Mauro 
Lobo para atuarem como escrutinadores. , · · . 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia 
em que solicita, na forma regimental, a retirada de sua candidatura à 

\ 
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Mesa da Assembléia para o biênio 2001-2002. A Presidência 
defere o requerimento. 

Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria José 
Haueisen, em que solicita, na forma regimental, a retirada de sua 
candidatura à Mesa da Assembléia para o biênio 2001-2002. A 
Presidência defere o requerimento. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ivo José, Líder do 
PT, em que solicita, na forma regimental, a retirada da candidatura do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão à Mesa da Assembléia para o biênio 
2001-2002. A Presidência defere o requerimento. 

A Presidência informa ao Plenário que, de conformidade 
com o inciso I do art. 9° do Regimento Interno, encerrou-se às 8 horas 
de hoje o prazo para registro de candidatos à eleição da Mesa da 
Assembléia. Com a palavra, o Sr. 1°-Secretário, para que proceda à 
apresentação das chapas e das candidaturas individuais registradas. 

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - Até às 8 horas 
de hoje foram registradas as seguintes candidaturas: registro por 
chapa: Presidente - Deputado Antônio Júlio, 1°-Vice-Presidente -
Deputado Rêmolo Aloise, 2°-Vice-Presidente - Deputado Luiz 
Fernando Faria, 3°-Vice-Presidente - Deputado Olinto Godinho 1°-
Secretário ~ Deputado Mauri Torres, 2°-Secretário - Depu,tado 
Wanderley Avila, 3°-Secretário - Deputado Alencar da Silveira Júnior· 
candidaturas avulsas: Presidente - Deputado lrani Barbosa 1°-Vice~ 
Presidente - Deputado Alberto Pinto Coelho, 2°-Vice-Pre~idente -
Deputado Ivo José; 3°-Secretário - Deputado Álvaro Antônio e 
De~~tado João Batista de Oliveira. Esses foram os registros 
venfrcados conforme o regulamento preceitua. 

O Sr. Presidente - Nos termos do art. 83 do Regimento 
Interno, que dá ao Presidente, como fiscal da ordem, competência 
para tomar as providências necessárias ao funcionamento normal das 
reuniões, a Presidência estabelece as seguintes normas 
complementares para a eleição da Mesa da Assembléia para o biênio 
2001-2002: os envelopes para a vota;:~ão, devidamente rubricados, 
serão entregues pelos escrutinadores aos Deputados na medida em 
que estes forem sendo chamados pelo Sr. Secretário. A Presidência já 
solicitou 2os escrutinadores- que rubriquem, antes da chamada do 
primeiro Deputado, todos os envelopes. A Presidência já solicitou 
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também ao 1 °-Secretário que, após todos os envelopes serem 
rubricados, ele os embaralhe para que possamos d~r início ao 
processo de votação. Os Deputados deverão .se dirigir, à cabine de 
votação, cada um por sua vez, e apenas quando forem chamados. A 
Presidência aproveita para solicitar ao Sr. Secretário que for ··fazer a 
chamada dos Deputados que só chame o Deputado subseqüente 
após o· Deputado anteriormente chamado ter votado e ter descido as 
escadas da mesa de trabalho. Deverão colocar. nos envelopes as 
cédulas contendo o nome de seu candidato a Presidente, 1°-:Vice-
Presidente, 2°-Vice-Presidente, 3°-Vice-Presidente, 1 °-Secretário; 2°-
Secretário, 3°-Secretário. Somente poderão ser colocadas dentro da 
sobrecarta as cédulas oficiais de votação, fornecidas pela Mesa da 
Assembléia, confeccionadas em papel próprio e de acordo com as 
especificações desta Presidência. Não será aceito nenhum sinal, 
procedimento nem material que possa identificar o voto, O voto com 
qualquer tipo de identificação será anulado. Fica proibida a presença 
de qualquer Deputado, exceto a daquele que estiver votando, próximo 
à cabine de votação e nas escadas de acesso a ela. O Sr. Secretário 
deverá aguardar que cada Deputado conclua a votação, para chamar 
o Deputado seguinte. Em caso de cédulas repetidas para o mesmo 
cargo, será considerado apenas um voto. Em caso de cédulas 
diferentes para o mesmo cargo, o voto para o cargo será anulado. 

Mesa da Assembléia, 5 de dezembro de 2000. 
O Deputado lrani Barbosa suscita questão de ordem 

referente à aprovação do Projeto de Resolução n° 73/99, que altera 
dispositivos do Regimento Interno desta Casa, no que concerne à 
estrutura e à eleição da Mesa da Assembléia. Sustenta o ilustre 
parlamentar que a promulgação do referido projeto de resolução 
contraria dispositivo constitucional. O Projeto de Resolução n° 73/99, 
transformado na Resolução n° 5.197, de 30/11/2000, altera os arts. 75 
e 313 da Resolução n° 5.176, de 1997, que tratam respectivamente da 
composição e da eleição da Mesa da Assembléia. 

O § 3° do art. 53 d,a Constituição do Estado diz: "No início 
de cada legislatura, haverá)euniões preparatórias, a partir de 1° de 
fevereiro, com a finalidade de: · 

1 - dar posse aos Deputados diplomados. 
2 - eleger a Mesa da Assembléia para mandato de dois 

' ' 
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anos, vedada a recondução para o mesmo cargo, na eleição 
subseqüente". 

Em momento algum trata a Constituição da eleição da 
Mesa para o segundo biênio da legislatura, estando claro apenas que 
seu mandato é de dois anos, ou seja, duas sessões legislativas 
ordinárias. Composta de quatro sessões legislativas ordinárias, cada 
legislatura terá duas Mesas, uma eleita e empossada a partir de 1 o de 
fevereiro do ano subseqüente ao da eleição dos Deputados, outra 
empossada a partir de 15 de fevereiro do terceiro ano da legislatura. 
Dessa forma, não há nenhum impedimento constitucional para a 
realização de eleições antes do encerramento do mandato da Mesa 
do primeiro biênio. A posse dos eleitos, entretanto, só poderá se dar a 
partir do início da terceira sessão legislativa, exatamente o princípio 
do segundo biênio. O art. 313 com a nova redação dada pela 
Resolução n° 5.197 fixa para a última quinzena da segunda sessão 
legislativa ordinária as eleições da Mesa da Assembléia para o 
segundo biênio da 14a Legislatura, mantendo-se a posse dos eleitos 
para o início da terceira sessão legislativa, como preceitua a Carta 
mineira. 

Dessa forma, não assiste razão ao Deputado, ao dizer que 
estaremos vivendo situação anômala, em que existirá, em uma 
mesma sessão legislativa, duas Mesas, uma vez que a posse dos 
eleitos, nos termos da Constituição Estadual, no que é seguida pelo 
Regimento Interno, só se dará a partir do início da terceira sessão 
legislativa. 

Estivesse correta a argumentação do Deputado suscitante, 
não se poderiam realizar eleições, em nenhum nível, antes de 
encerrado o mandato anterior. 

Assim posto, a Presidência considera improcedente a 
questão de ordem do Deputado lrani Barbosa. 

Mesa da Assembléia, 5 de dezembro de 2000. 
O Deputado lrani Barbosa- Sr. Presidente, pela ordem. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lrani 

Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa- Além dessa questão de ordem 

levantada, gostaria de fazer um outro questionamento, não 
considerando a resposta, porque constitucionalmente ela teria de ser 
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dada ao término desta legislatura, ao término deste .mandato da 
Mesa. Uma nova eleição deveria ocorr~r soment~ depois _do térmii}O 
desta legislatura, mas surgiu um novo problema. Gostaria que V. Exa. 
o resolvesse imediatamente, porque nas caixinhas em que vão ser 
colocadas as cédulas não cabe o número de cédulas correspondente 
ao número de votos. Ficou estabelecido que o Eduardo colocaria, de 
dez em dez, as cédulas na caixinha. Se forem colocadas de dez em 
dez na caixinha, é óbvio que a Mesa vai ter como contabilizar qual 
candidato está tendo mais voto ou não. Gostaria que V. Exa. 
resolvesse imediatamente esse problema, ou seja, colocar todas as 
cédulas disponíveis num mesmo lugar, num mesmo compartimento, 
sob pena de essa eleição se tornar nula por não ser secreta. Isso é 
temerário, é uma coisa que não podemos admitir, mesmo sendo todos 
os funcionários da maior confiança. Se assim não for, esse processo 
se tornará ilegítimo. 

Então, gostaria de solicitar a V. Exa. que, caso não haja 
condição de providenciar isso, adiasse a eleição, porque ela não pode 
ocorrer de forma viciada, com o monitoramento dos votos de quem 
quer que seja. Solicito o apoio de todos os candidatos para evitar a 
fiscalização direta de um ou de outro Deputado. Isso criaria 
constrangimentos, e não podemos permitir que a eleição seja dirigida 
dessa forma. Sugiro que resolvamos esse problema primeiro. Essa 
urna é um escárnio porque, além de ser devassável, não permite nem 
a livre movimentação dos cidadãos. Solicito que essa eleição seja 
feita de forma democrática, transparente· e honrada, para que esta 
Casa não seja mais enlameada do que já foi nos últimos tempos. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer ao 
Deputado lrani Barbosa e aos outros que estamos evoluindo no que 
diz respeito às eleições. Pela primeira vez, não é permitida a famosa 
"marmitinha". A partir do momento em que a Presidência solicitou à 
assessoria da Casa que fizesse as cédulas em papel próprio, de outra 
cor- ela não é branca -, procurou evitar a famosa "marmitinha", que 
muitas vezes era objeto de extremo constrangimento para alguns 
Deputados. Estamos tomando todos os cuidados possíveis e 
imagináveis exatamente para que, ao final do processo de votação, 
possamos ter o apoio de tOdos ·os Deputados para o fato de que 
avançamos no processo de votação, dando-lhe a maior transparência 
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possível e com o menor constrangimento possível, para que o 
Deputado exerça, em plenitude, aquilo que sua consciência lhe ditar 
no momento em que é chamado a votar. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, questão de 
ordem. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lrani 
Barbosa. 

O Deputado lrani Barbosa- Recebi agora a comunicação 
de que o PSB, por meio do Deputado Chico Rafael, que era candidato 
a uma vaga na Mesa, retirou candidatura e retirou também, como 
representante no Colégio de Líderes, o apoio à antecipação da 
eleição. Isso compromete, porque não é a unanimidade que está 
defendendo a antecipação da eleição. Isso foi protocolado em 
documento. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja informar ao 
Plenário que não recebeu oficialmente nenhuma candidatura de 
nenhum membro do PSB. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, quero registrar, 
em questão de ordem, meu protesto, porque a forma pela qual estão 
sendo colocados os votos na cabine propicia a contagem de quem 
votou. Todos, posteriormente, vão saber quem votou em quem, 
porque há identificação pela retirada das cédulas por ordem. O 
processo é viciado e cria constrangimento para os Deputados desta 
Casa. O que estamos vivenciando neste momento é uma aberração 
para com o processo democrático. 

Para não tirar o brilho do mandato de V. Exa. exatamente 
no seu final, gostaria que estabelecesse a votação por cédula em que 
as pessoas marcassem o nome de seu candidato, e não mantivesse 
esse vício de tirar o papel, sabendo-se de quem é. Os papéis terão de 
ser recolocados, porque não tem a quantidade de 77. Com isso, o 
cidadão que saiu da cabine vai ficar marcado. Vai-se ficar sabendo 
exatamente em quem ele votou. É constrangedor. 

Fotografei com minha própria máquina o acontecimento, 
para que, posteriormente, possamos, mesmo que em condição 
"interna corporis", mostrar o vício com que se conduziu a eleição nesta 
Casa. 

Passo às mãos de V. Exa. o documento que o PSB 
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protocolou nesta Casa. . , .. " _ 
O Sr. Presid~nte - A Presidência entende que a questão 

de ordem do Deputado lrani Barbosa não. procede, uma vez que a 
Presidência cumpriu rigorosamente o que estabelece o Regimento 
Interno. Além disso, como já fez questão de dizer em outras 
oportunidades em que presidiu uma eleição,. passou pelo 
constrangimento de receber um envelope claramente marcado para 
que os escrutinadores pudessem conhecer seu voto. Por ter sentido 
isso na pele, por ter ido à tribuna denunciar .essa questão, hoje, na 
condição de Presidente da Casa e do processo, a Presidência não 
poderia agir de outra forma a não ser tomando todas as medidas 
possíveis para que nenhum Deputado sofresse constrangimento no 
processo de votação, para que ele pudesse votar com sua 
consciência e de acordo com o que estabeleceu para si mesmo. 

A Presidência julga improcedente a questão de ordem 
levantada pelo Deputado lrani Barbosa e vai dar início ao proces.so de 
votação, afirmando aos Deputados que cumpriu rigorosamente o que 
estabelece o Regimento Interno. 

Com a retirada das candidaturas, a Presidência solicita ao 
1 °-Secretário que esclareça ao Plenário como ficaram as candidaturas 
para o processo de eleição. 

O Sr. Secretário - Os envelopes foram embaralhados e 
serão entregues pelos escrutinadores. Na cabine de votação consta o 
nome de cada candidato e o cargo que está disputando. Há o local 
onde as cédulas estão colocadas, com o nome do candidato e o cargo 
a que concorre. 

Estão concorrendo à Presidência os Deputados Antônio 
Júlio e lrani Barbosa. À 1 3 -Vice-Presidência concorrem os Deputados 
Rêmolo Aloise e Alberto Pinto Coelho. À 23-Vice-Presidência 
concorrem os Deputados Luiz Fernando Faria e Ivo José. À 33

-

Secretaria concorrem os Deputados Alencar da Silveira Júnior, Álvaro 
Antônio e João Batista de Oliveira. Não há Deputados com 
candidaturas avulsas para a 33 -Vice-Presidência, à qual o Deputado 
Olinto Godinho é candidato, nem para a 1 3 -Secretaria, à qual o 
Deputado .Mauri Torres é candidato, nem para a 23-Secretaria, à qual 
é candidato o Deputado Wanderley Ávila. 

Existem concorrentes para os demais cargos, que estão 
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igualmente colocados na cabine para serem votados. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao 1 °-Secretário 
que, para a votação, proceda à chamada dos Deputados, que 
receberão dos escrutinadores os envelopes dPvk!amente rubricados. 
A Presidência lembra ao Secretário que deverá aguardar que cada 
Deputado conclua a votação para chamar o Deputado seguinte. 

Com a palavra, o 1°-Secretário, para proceder à chamada 
dos Deputados. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos 

escrutinadores que procedam à abertura da urna e à verificação da 
coincidência do número de sobrecartas com o de votantes. 

- Procede-se à verificação da coincidência do número de 
votantes com o de sobrecartas. 

O Sr. Presidente - Votaram 72 Deputados; foram 
encontradas na urna 72 sobrecartas. Os números conferem. A 
Presidência solicita aos escrutinadores que procedam à abertura das 
sobrecartas e à separação das cédulas, de acordo com os cargos a 
serem preenchidos. As sobrecartas deverão ser abertas uma a uma. 
Havendo qualquer fato que possa ensejar dúvida, deverá ser 
comunicado imediatamente a esta Presidência. Em caso de cédulas 
repetidas para o mesmo cargo, será considerado apenas um voto. Em 
caso de cédulas diferentes para o mesmo cargo, o voto para o cargo 
será anulado. 

O Sr. Secretário (Deputado Dinis Pinheiro) - (- Procede à 
apuração dos votos). 

O Sr. Presidente - Nos termos do art. 21 do Regimento 
Interno, a Presidência prorroga a reunião até que se conclua o 
processo de eleição da Mesa da Assembléia. 

O Sr. Secretário (Deputado Dinis Pinheiro) - (- Continua o 
processo de apuração dos votos.) 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja, antes de fazer a 
leitura do boletim de apuração com o resultado final, parabenizar a 
todos que participaram do processo eleitoral. Há menos de dois anos, 
este Presidente passou por esse processo. Portanto, no momento em 
que via os Deputados sendo chamados e olhava para alguns 
daqueles que se propuseram a ser candidatos, pude recordar e sentir 
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o que se passava no coração, na alma e na mente de cada um. Só,. 
quem participa de um pleito desses conhece as 'dificuldades e a 
pressão que-enfrentamos. Por isso, desejo, em- nome da Mesa, 
parabenizar a todos que participaram do pleito. (-Lê:) 

"Boletim de Apuração - Resultado final da eleição da Mesa 
da Assembléia para o biênio 2001/2002- XIV Legislatura. 

Para Presidente: Deputado Antônio Júlio - 64 votos; 
Deputado lrani Barbosa - 7 votos. Houve 1 voto em branco e não 
houve nenhum nulo. . 

Para 1°-Vice-Presidente: Deputado Rêmolo Aloise - 32 
votos; Deputado Alberto Pinto Coelho - 40 votos. Não houve voto em 
branco ou nulo. 

Para 2°-Vice-Presidente: Deputado Luiz Fernando Faria -
29 votos; Deputado Ivo José - 39 votos. Houve 3 votos em branco e 1 
voto nulo. 

Para 3°-Vice-Presidente: Deputado Olinto Godinho - 62 
votos. Houve 1 O votos em branco e não houve nenhum voto nulo. 

Para 1°-Secretário: Deputado Mauri Torres - 61 votos. 
Houve 11 votos em branco e não houve nenhum voto nulo. 

Para 2°-Secretário: Deputado Wanderley Ávila - 62 votos. 
Houve 1 O votos em branco e não houve nenhum voto nulo. 

Para 3°-Secretário: Deputado Alencar da Silveira Júnior -
20 votos; Deputado Álvaro Antônio - 35 votos; Deputado João Batista 
de Oliveira - 16 votos. Houve 1 voto em branco e não houve nenhum 
voto nulo". 

Proclamação dos Eleitos 
O Sr. Presiente - Proclamo eleitos: para a .Presidência da 

Assembléia, o Deputado Antônio Júlio; para 1°-Vice-Presidente, o 
Deputado Alberto Pinto Coelho; para 2°-Vice-Presidente, o Deputado 
Ivo José; para 3°-Vice-Presidente, o Deputado Olinto Godinho; para 
1 °-Secretário, o Deputado Mau ri Torres; para 2°-Secretário, o 
Deputado Wanderley Ávila, e para 3°-Secretário, o Deputado Álvaro 
Antônio.(- Palmas.). 

Declaração de Voto 
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, meus amigos de Pará de Minas, pessoal da galeria, 
Prefeitos que vieram nos prestigiar, meus familiares, ainda\ não 
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refeitos da natural emoção, fazemos Cl<~stas as nossas primeiras 
palavras como futuro Presidente da Ass'"'mbléia Legislativa de Minas 
Gerais, endereçando-as aos colegas Deputados, aos servidores da 
Casa e ao povo mineiro para o qual aqui trabalhamos. 

A eleição de hoje - definindo a composição da Mesa para 
o segundo biênio da 143 Legislatura - vem confirmar a atitude 
independente e coesa assumida por esta Casa. Tal como deve ser, 
nós parlamentares, chegamos a um consenso, sem permitir que 
ingerências externas comprometessem nossa autonomia. Para tanto, 
foi salutar a modificação do Regimento Interno, permitindo a 
antecipação do processo para o mês de dezembro. Por outro lado, 
com a nova composição, também incluída no Regimento, estarão 
representados na Mesa todos os principais partidos atuantes neste 
parlamento, em consonância com os princípios democráticos. 

Partimos agora para um período de muita atividade que 
vai começar com a definição de metas básicas. Essas metas podem 
ser sintetizadas tendo em vista o legítimo e exclusivo interesse do 
povo mineiro: vamos perseverar na independência do Legislativo e 
lutar para restabelecer o diálogo com o Executivo. Não vamos insistir 
em oposição gratuita ao Governo, porque isso não corresponde aos 
anseios populares, mas tampouco abriremos mão da gestão 
independente desta Casa. Em outras palavras, devemos recuperar as 
condições políticas necessárias ao enfrentamento dos verdadeiros 
problemas do Estado. 

Nesse sentido, aproveitamos o ensejo para reafirmar 
algumas de nossas posições. Por exemplo, iremos trabalhar para que 
sejam atendidas as emendas orçamentárias dos Deputados. É preciso 
que o Executivo se sensibilize para o fato de que estamos propondo 
dotações para as administrações municipais, e não para atender 
interesses específicos. E ninguém melhor que nós, Deputados e 
representantes diretos dos municípios, para conhecer as carências e 
as justas reivindicações da população. 

Por outro lado, propostas como a da reforma 
administrativa continuam a merecer nossa reserva: entendemos que 
matéria tão complexa e abrangente exiqe tempo e estudo até 
transformar-se em norma jurídica per!e1ta. Igualmente, somos 
contrários à privatização da CEMIG, aliás em coerência com a posição 
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original do Governo mineiro'~:Nesse contexto, continuaremos a 
valorizar a função político-parlamentar desta Assembléia.- tal como o 
fez a gestão do- caro Deputado e amigo, Presidente Anderson ~dauto 
- com os grandes debates e total abertura ·para que o povo se faça 

.ouvir. 
Vamos terminar com algumas mensagens. Primeiramente, 

. agradecemos a todos os colegas Deputados que nos honraram com a 
indicação para presidir a Casa. Aos companheiros na futura Mesa, 
desde já muito obrigado pela ajuda que nos irão proporçionar. Ao 
Presidente Anderson Adauto e demais membros da atual Me~a, a 
nossa gratidão pelo inestimável apoio e parabéns pela brilhante 
gestão à frente deste parlamento. Aos servidores da Casa, o 
reconhecimento pela assessoria valiosa e produtiva. E, ao ;POVO 
mineiro, nossa mensagem de otimismo e nosso compromisso de 
muito trabalhar em prol de Minas Gerais. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
ordinária a seguir, com a ordem do dia já publicada, e para a especial 
também de hoje, às 19h30min, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.324/2000 

Dispõe sobre o Sistema de Gerenciamento e 
Assessoramento da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
aprova: 

Art. 1 o - A estrutura da Secretaria da Assembléia 
Legislativa abrange: 

I - no primeiro grau, a Mesa da Assembléia; 
11 -no segundo grau, a Diretoria-Geral; 
111 -no terceiro grau, as Diretorias e a Procuradoria-Geral; 
IV- no quarto grau, as gerências-gerais e a Procuradoria-

Geral Adjunta; 
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V- no quinto grau, as gerências operacionais. 
Parágrafo único - A organização administrativa da 

Secretaria da Assembléia Legislativa e .8 discriminação das atividades 
específicas de sua estrutura serão objetü· de regulamento próprio. 

Art. 2° - A Assessoria de Planejamento Estratégico passa 
a denominar-se Diretoria de Planejamento. 

Art. 3° - O cargo de Secretário, previsto no art. 1° da 
Resolução no 5.134, de 1 O de setembro de 1993, fica transformado no 
de Diretor, código AL-DAS-2-01, mantida a mesma situação jurídica e 
funcional. 

Parágrafo único - Fica mantido para os cargos previstos no 
"cap~t" deste a~igo e para o cargo de Procurador-Geral o padrão de 
vencimento prev1sto na Resolução n° 5.086, de 31 de agosto de 1990. 

~ . Art. 4° .- O quantitativo das Funções Gratificadas de 
Gerenc1a-Geral de Area- FGG -, instituídas pelo art. 3° da Resolução 
no 5.134, de 1 O de setembro de 1993, e modificações posteriores e 
das Funções Gratificadas de Assessoramento I - FGA-1-, instituídas 
pelo art. 8° da Resolução n° 5.142, de 31 de maio de 1994 e 
modificações posteriores, fica limitado a vinte e cinco e a cinqüent~ e 
duas, respectivamente. 

Parágrafo único - A Função Gratificada de 
Asses~oramento - FGA-1-, de que trata o "caput" deste artigo, passa a 
denominar-se Função de Gerenciamento Operacional - FGO -
privativa das gerências operacionais de que trata o inciso V do art. 1 ~ 
desta resolução, mantido o mesmo valor percentual fixado no 
parágrafo único do art. 9° da Resolução n° 5.157, de 13 de julho de 
1995, que alterou o art. 11 da Resolução n° 5.142 de 31 de maio de 
1994. ' 

Art. 5° - A nomeação para o exercício de cargo em 
comissão de recrutamento limitado recairá em servidor que: 

I - seja ocupante de cargo efetivo de nível superior de 
escolaridade; 

11 - conte mais de oito anos de efetivo exercício na 
S_ecretaria da Assembléia, para o cargo de Diretor-Geral, mais de 
c1nco anos, para os cargos de Diretor e, mais de três anos, para o 
cargo de Assessor; . 

111 -conte mais de cinco anos de efetivo exercício no cargo 
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de Procurador, para o cargo de Procurador-Geral, e, mais de três 
anos, para o cargo de Procurador-Geral Adjunto;. 

IV '"-comprove a conclusão de curso de nível superior de 
escolaridade reconhecidopelg~Ministério da Educação; · 

V - obtenha a 'pontuação . mínima na avaliação de 
desempenho; 

Parágrafo único - O ocupante do cargo de Oficial de Apoio 
às Atividades da Secretaria poderá ser nomeado para o cargo de 
Assessor, desde que atenda aos requisitos de que tratam os incisos 11, 
IV e V deste artigo. 

Art. 6° - A designação para o exercício de funções 
gratificadas recairá em servidor que: 

I -seja ocupante de cargo efetivo de Técnico ou Oficial de 
Apoio às Atividades da Secretaria ou de Procurador para a Função 
Gratificada de Gerência-Geral de Área - FGG -; 

11 -seja ocupante de cargo efetivo de Técnico ou Oficial de 
Apoio às Atividades da Secretaria ou de Procurador para a Função de 
Gerenciamento Operacional- FGO -; 

111 - conte mais de quatro anos de efetivo exercício na 
Secretaria da Assembléia, para a Função Gratificada de Gerência-
Geral de Área - FGG -, e mais de três anos para a Função de 
Gerenciamento Operacional- FGO -; 

IV - comprove a conclusão de curso de nível superior de 
escolaridade reconhecido pelo Ministério da Educação; 

V - obtenha a pontuação mínima na avaliação de 
desempenho. 

Art. 7° - Compete ao Gerente-Geral de Área: 
I - responsabilizar-se pelos re!?ultados desejados, por meio 

da coordenação dos trabalhos dos gerentes operacionais de sua área, 
além de elaborar e acompanhar planos e projetos específicos; 

11 responsabilizar-se pela capacitação, pelo 
desenvolvimento, pela orientação técnica e pela integração dos 
recursos humanos que compõem sua equipe; 

111 - manter-se atento às oportunidades de melhoramento 
que acarretem maior eficácia nos resultados; · 

IV - responsabilizar-se pela gestão dos recursos 
financeiros, materiais e tecnológicos em sua área de atuação; 
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V - enfatizar, em sua área, as relações internas de 

parceria com os demais ocupantes de posição gerencial na 
Secretaria; 

VI - procurar a permanente superação dos índices de 
eficiência de suas atividades e o ~~Jmprimento de suas metas 
orçamentárias, buscando a melhoria da relação custo-benefício. 

Art. 8° - Compete ao Gerente Operacional: 
I - responsabilizar-se pela coordenação dos serviços de 

competência de sua gerência operacional; 
11 - responsabilizar-se pela integração, pela capacitação, 

pelo desenvolvimento e pela orientação técnica dos recursos 
humanos que compõem sua equipe; 

111 responsabilizar-se pela elaboração, pela 
implementação e pelos resultados dos planos de ação e das metas 
administrativas de seu setor; 

IV - responsabilizar-se pela gestão racional e eficaz dos 
recursos financeiros, materiais e tecnológicos de seu setor; 

V - atuar em parceria, tendo em vista a integração com os 
demais ocupantes de posição gerencial; 

VI - acompanhar e avaliar os resultados alcançados, 
propondo, nos casos pertinentes, as ações corretivas necessárias; 

VIl - garantir suporte técnico especializado ao titular da 
área nos projetos e nos processos decisórios. 

Art. 9° - Os provimentos de cargo em comissão e a 
designação para o exercício de função gratificada são de competência 
da Mesa da Assembléia e do Presidente da Assembléia, 
respectivamente. 

Art. 1 O - A substituição de ocupante de cargo em comissão 
de recrutamento limitado ou de função gratificada, em virtude de 
afastamento do titular, observará os seguintes critérios: 

I - o servidor substituto deverá preencher as mesmas 
condições exigidas para a investidura no cargo ou na função; 

11 -o período de substituição por um mesmo servidor será 
no mínimo de dez dias consecutivos; 

111 - a substituição de ocupante de cada cargo ou função 
por um mesmo servidor não poderá ultrapassar cento e oitenta dias no 
mesmo ano. 
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§ 1 o - O disposto no inciso 11 deste. artigo não se apl.ica 

ao ocupante de cargo ou função que, nos termos legais, ·detenha 
competência para· ordenação de despesa, . . , 

§ 2° - O afasta_mer:tto do titular do cargo de Asses~qr não 
gera direito a substituição. ~ .. 

§ 3° O Procurador-Geral será substituído 
automaticamente pelo Procurador-Geral Adjunto. 

Art. 11 - Ficam transformadas oito Funções Gratificadas de 
Gerência-Geral de Área - FGG -, de que trata o art. 4° desta 
resolução, em Gratificação Especial de Direção - GED - , mantido o 
mesmo percentual de que trata o § 2° do art. 4° da Resolução n° 
5.134, de 1 O de setembro de 1993. 
· § 1 o - A designação para a per~~pção da gratificação de 
que trata o "caput" é de competência do Presidente da Assembléia e 
ficará restrita a servidor que atenda ao~ seguintes requisitos: 

I - seja ocupante de cargà efetivo de nível superior de 
escolaridade; 

11 - conte mais de três anos de efetivo exercício na 
Secretaria da Assembléia; 

111 - comprove a conclusão de curso de nível superior de 
escolaridade reconhecido pelo Ministério da Educação; 

IV - obtenha a pontuação mínima na avaliação de 
desempenho. 

§ 2° - Para a percepção da GED, o servidor deverá 
desempenhar atribuições que tenham por finalidade: 

I auxiliar a Mesa da Assembléia no delineamento de suas 
políticas, estratégias e prioridades, de acordo com suas diretrizes; 

11 - apresentar relatório de _avaliação, a partir das 
definições previstas na alínea anterior, sobre a execução das 
atividades da Assembléia; 
~ . 111 - acompanhar as ações da Assembléia voltadas para a 
interação com a sociedade. 

§ 3° - Aplica-se à gratificação de que trata o "caput" o 
disposto no art. 22 da Resolução n° 5.115, de 29 de setembro ~e 
1992. 

§ 4° - Ressalva-se do disposto no § 1 o deste artigo a 
designação do titular do cargo de que trata o art. 4° da Resolução. ~o 

I 
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5.189, de 16 de nove~bro de 1999, para a percepção da GED. 

Art. 12 - E facultado, para efeito do benefício previsto nos 
arts. 1° a 5° da Lei n° 9.532, de 30 de dezembro de 1987, observada a 
ressalva do art. 21 da Lei n° 9.592, de 14 de junho de 1988, e no art. 
22 da Resol_ução no ?.115, de 29 de setembro de 1992, o cômputo 
total o~. ~arc1al d~ penado em que o servidor tenha recebido vantagem 
pecun1ana a titUlO de tarefa esp-~'Cial diária de direção e 
assessoramento. 

. Pa~ágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo só se 
aplica ao serv1dor ocupante de cargo de provimento em comissão de 
recrutamento limitado e ao servidor designado para o exercício de 
função gratificada, a partir da vigência desta resolução. 

Art. 13 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário 
especialmente o § 2° do art. 7° da Resolução n° 5.086, de 31 d~ 
agosto de 1990, os arts. 8° e 1 O da Resolução n° 5.134, de 1 O de 
setembro de 1993, o art. 4° da Resolução n° 5.179, de 23 de 
dezembro de 1997, e o parágrafo único do art. 11 da Resolução n° 
5.142, de 31 de maio de 1994. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, de de 2000. 
A Anderson Adauto - Gil Pereira - Dilzon Melo - Durval 
Angelo- José Braga. 
. . Justificação: O presente projeto de resolução tem por 

finalidade reorganizar a estrutura da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, com vistas a racionalizar seus procedimentos e otimizar 
seus resultados. 

De início, o projeto transforma a Assessoria de 
Planejamento em Diretoria, uma vez que as atribuições por ela 
desenvolvidas equiparam-se às exercidas pelas demais Diretorias 
existentes, atendidas as peculiaridades de cada uma. No mesmo 
sentido, muda a denominação do cargo de Secretário para Diretor, 
adequando-a. 

. . A~ alterações previstas para o sistema de funções 
grat1f1cadas tem como objetivo permitir maior transparência do sistema 
de gerenciamento e assessoramento e minimizar as distorções 
existentes. 
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Assim, temos a certeza de estar contribuindo para a :...., 

otimização . das atividades desenvolvidé!s. . pela . ,Secreta~ifi · d~ 
Assembléia e, cor.:~seqüentemente, para a obtenção dos resultados .a 
que ela se propõe. .. 

- Publicado, vai o projeto à Mesa d9 Assembléia,, para 
parecer, nos termos do art. 19~,.c/c o art. 79, inciso VIII, alínea "a", do 
Regimento Interno. S'. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 356/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de 

lei em epígrafe cria a autarquia Departamento de Trânsito do Estado 
de Minas Gerais - DETRAN-MG. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, c~mstitucionalidade e legalidade da matéria 
com a Emenda n° 1, que apresentou. 

Distribuído o projeto à Comissão de Administração Pública 
e decorrido o interregno a que se refere o art. 140 do Regimento 
Interno, veio ele a esta Comissão para ser analisado nos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
O projeto em tela tem por objetivo transformar o DETRAN 

- hoje um órgão da administração direta subordinado à Secretaria de 
Estado da Segurança Pública - em uma entidade da administração 
indireta, mais precisamente uma autarquia, uma "longa manus" do 
Estado, com personalidade jurídica de direito público e autonomia 
administrativa e financeira, fora do âmbito da Polícia Civil. 

Essa mudança de cunho juríçiico e administrátivo não 
implica aumento de despesa. Assim, a matéria não encontra óbice do 
ponto de vista financeiro-orçamentário à sua aprovaçãó. 

Ademais, as atividades exercidas pelos DETRANs, tais 
como emissão de carteira de habilitação, vistoria em carros e outras, 
são tipicamente administrativas, devendo ser confiadas a técnicos. 

1 A Carta Magna, em seu art. 144, § 4°, estatui que 
com'petem à Polícia Civil as funções de polícia judiciária, que é aquela 
que se destina precipuamente à repressão de infrações penais. 

~ A propósito, a ~e i Federal n° 9.503, de 1997, que institl!_i ,O 
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Código de Trânsito Brasileiro, não prevê competência de natureza 
administrativa para a Polícia Civil nem ;:; ::Jpfine como órgão executivo 
de trânsito. 

Quanto à Emenda n° 1, opinamos por sua rejeição, pois 
entendemos que a realização de vistorias e a verificação de 
documentação são atividades que devem ser realizadas diretamente 
pelo DETRAN, possibilitando melhor controle e fiscalização, e não, por 
cartórios. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 356/99, no 1° turno, e pela rejeição da Emenda n° 1. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator -

Rêmolo Aloise - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 806/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto em 
questão objetiva introduzir dispositivo na Lei n° 11.176, de 6/8/93, que 
"dispõe sobre a reorganização da autarquia Administração de 
Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -, estabelece níveis de 
vencimentos e dá outras providências". 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a 
Emenda n° 1, que apresentou. Ao analisar o mérito, a Comissão de 
Administração Pública manifestou-se pela aprovação da matéria em 
razão de sua conveniência. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para que 
sejam avaliados os aspectos financeiros e orçamentários atinentes à 
matéria. 

Fundamentação 
A proposição sob comento pretende incluir, no Conselho 

de Administração da ADEMG, três membros indicados por federações 
ligadas aos esportes olímpicos, previamente inscritas junto à 
autarquia. 

Os conselheiros · de administração percebem verba 
honorária equivalente a 15% da remuneração do cargo de Presidente, 
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a cada reumao do Conselho. Essa· remuneração· encontra ::-
fundamento jurídico no art. 9° da Lei ·n° 11.050, de 19/1/93, alterado 
pela Lei n° 11.406,-de 28/1/94. Vale esclarecer que,. ordinariamente, o 

·Conselho se reúne apenas uma vez a cada mês, mas pode 
ultrapassar esse número, no caso de haver necessidade, consoante 
estabelece o Regimento Interno. Esse órgão deliberativo pode realizar 
reuniões extraordinárias, o que resulta em variação do valor da 
remuneração. Isso traz dificuldades para se estabelecer com exatidão 
o impacto financeiro decorrente da implementação das medidas 
previstas no projeto. 

Assim, a elevaçã1D de despesas decorrente do aumento do 
número de membros do Conselho de Administração da ADEMG não 
se revela um fator de comprometimento das·finanças da autarquia, em 
razão da existência de recursos financeiros e orçamentários 
suficientes para suportar o ônus que se pretende criar para o erário. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei n° 806/2000, no 1° turno, com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator -

Rêmolo Aloise - lrani Barbosa - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 932/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto em tela 
visa a instituir o percentual para a tarifa de esgoto a ser cobrada pela 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA-MG. 

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu não existir 
óbice de natureza jurídica, constitucional ou legal que inviabilize sua 
tramitação nesta Casa. Ao ser apreciado o mérito, a Comissão de 
Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do projeto com a 
Emenda n° 1, que apresentou. 

A requerimento da Deputada Maria José Haueisen, a 
matéria foi apreciada pela Comissão de Meio Ambiente, que se 
manifestou favorável à aprovação do projeto com a Emenda no 1. 

Vem agora a proposição a esta Comissão para que sejam 
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analisados os aspectos financeiros e orçamentários da matéria. 

Fundamentação 
Inicialmente, vale informar que a COPASA-MG é uma 

sociedade de economia mista, cuja denominação original era 
Companhia Mineira de Água e Esgoto - COMAG-, criada pela Lei n° 
2.842, de 5/7/63. Sua finalidade específica é promover o saneamento 

-básico no Estado, na condição de concessionária de serviços públicos 
de água e esgoto. 

As normas gerais norteadoras da política tarifária da 
Companhia encontram-se estabelecid3s no Decreto n° 33.611, de 
21/5/92, e a previsão de cobrança de tc;:ifa de esgoto correspondente 
a 100% do valor da tarifa de água está contida em seu art. 24. 
Contudo, esse fato não compromete a medida proposta, uma vez que, 
à luz do inciso 11 do § 2° do art. 40 da Constituição Estadual, a política 
tarifária dos serviços públicos está reservada à lei. 

Como pode ser facilmente observado, a redução do 
percentual a ser cobrado dos consumidores a título de tarifa de 
esgotos determinará uma redução na receita da Companhia, o que 
poderia levar à conclusão de que essa medida estaria vedada pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Entretanto essa premissa não é 
verdadeira, pois a COPASA-MG não se enquadra no conceito de 
empresa controlada e, assim, escapa das normas relativas à renúncia 
de receita, prescindindo do atendimento das exigênCias contidas em 
seu art. 14. 

Finalmente, cumpre-nos apresentar os valores contidos na 
Demonstração do Resultado do Exercício de 1999, que se encontra 
disponível na página eletrônica da COPASA-MG. Segundo a peça 
contábil, naquele exercício a receita operacional bruta atingiu o valor 
de R$ 679.177.000,00, constituindo 28,89% receita decorrente da 
tarifa de serviços de esgoto. 

No caso de aprovação e conseqüente aplicação das 
medidas originalmente propostas, haveria uma queda na receita da 
ordem de R$ 78.490.000,00. Mas esse decréscimo pode ser 
amenizado pela alteração proposta pela Comissão de Defesa do 
Consumidor, por meio da Emenda n° 1. Segundo a emenda, a 
redução do percentual da tarifa em questão somente seria aplicada 
nos municípios que não dispõem de tratamento de esgoto. Além de a 
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queda de receita ser menor qu~-a prevista inicialmente, ·.o projeto~ : 
induzirá a COPASA-MG a adotar uma poJítica __ direcionag§i p~r~ .~ 
implantação e manutençãode sistemas de tratamento de esgotq nos 
municípios onde ainda não existe esse serviço. 

Conclusão 
. Diante das considerações apresentadas, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei n° 932/2000, no 1° turno, com a Emenda 
n° 1, da Comissão de Defesa do Consumidor. 

Sala das Comis:sões, 12 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Ptêsidente - Eduardo Hermeto, relator -

lrani Barbosa- Rêmolo Aloise':"'- . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.046/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado _ Ailton Vilela, o. projeto de lei 
dispõe sobre o programa de serviços Disque-Denúncia no Estado de 
Minas Gerais. 

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com a Emenda n° 1 que apresentou. 

Em seguida, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Ação Social manifestou-se, quanto ao mérito, pela aprovação do 
projeto . 

. , Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos 
aspectos financeiros e orçamentários. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo criar o 

programa de serviços Disque-Denúncia no_ Estado de Minas Gerais. 
Por meio da criação de linhas telefônicas específicas para cada tipo 
de denúncia, codificadas pelo número 0800 e com sigilo absoluto, os 
cidadãos poderão fazer denúncias contra a violência e o abuso contra 
as crianças, os idosos e os deficientes, bem como contra práticas 
relacionadas com o narcotráfico. . . 

Ressalte-se que já existe o "Disque-Denú.ncia:·, codificado 
pelo número 0800-31-20-31 para atender às denúncias contra a 
violência e os abusos contra as crianças e os adolescentes. 

O projeto de lei virá ampliar o alcance desse tipo de 
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serviço, pois receberá denúncias relativas ao narcotráfico e aos 
maus tratos contra idosos e deficientes. Apresentamos a Emenda n° 
2, que retira do parágrafo único do art. 1° a expressão "contra 
crianças", já que existe o serviço próprio para atender a denúncias de 
maus tratos contra elas. 

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela 
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que retira da proposição 
dispositivo que autoriza o Estado a celebrar convênio com os 
municípios na execução do programa Disque-Denúncia, que é ato de 
exclusiva competência do Poder Executivo. 

Do ponto de vista financeiro, existe crédito orçamentário 
para atender às despesas decorrentes da implementação do 
programa. 

Conclusã •• 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.046/2000, no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e com a seguinte Emenda n° 2. 

EMENDA N° 2 
Suprima-se do parágrafo único do art. 1 o a expressão " 

contra crianças". 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000 . 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator -

Eduardo Hermeto - lrani Barbosa - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.095/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto em tela 
dispõe sobre a utilização, na administração pública estadual, de 
programas de informática abertos. 

Enviado às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Administração Pública, a primeira concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 
1, que apresentou, e a segunda opinou por sua aprovação na forma 
do Substitutivo n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber 
parecer, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
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o objetivo do projeto é fazer com que a administração ' 

pública estadual dê preferência à aquisição de programas a~~rtos de 
informática, livres de restrição proprietária. Tal matéria é similar à de 
que trata o Projeto de Lei n° 2.269/99, do Deputado Federal Walter 
Pinheiro, que tramita na Câmara. . 

Programa aberto é aquele que pode ser alterado para 
adequar-se às necessidades do usuário, que tem acesso ao código-
fonte. Ele se contrapõe aos "softwares" fechados, que praticam 
reserva de mercado. 

Consideramos saudável que o Estado adote o 
procedimento de que trata o projeto, pois traz liberdade na alteração, 
distribuição e utilização de programas de computador, contribuindo 
para a democratização no perfil tecnológico desse setor e para a 
eco_nomia de recursos e procepimentos . 

Do ponto de vista financ;eiro-orçamentário, não há óbice à 
aprovação da proposição, pois não há impacto financeiro para o 
Estado na sua implantação. Ao contrário, haverá economia de 
recursos financeiros. 

O Substitutivo n° 1 corrigiu problemas técnico-jurídicos do 
projeto, e, por isso, somos por sua aprovação. 

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

1.095/2000, no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator -

Mauro Lobo - Rêmolo Aloise - lrani Barbosa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.110/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Elbe Brandão, a proposição em 
análise estabelece controle e fiscalização do desmonte de carros e 
motocicletas pelas oficinas denominadas ferros-velhos e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu par~cer 
concluindo~~ pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

A Comissão de Direitos Humanos, pos~eriormente, opinou 
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pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, por ela 
apresentada. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber 
parecer nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em análise visa disciplinar as atividades de 

desmonte de veículos nas oficinas mecânicas conhecidas como 
ferros-velhos, estabelecendo normas a serem cumpridas; destaca-se, 
entre elas, a prévia autorização do DETRAN-MG. Fixa, para o 
proprietário de oficina mecânica, a obrigatoriedade do envio de 
relatório trimestral de suas atividades àquele órgão, o qual fica, 
também, obrigado a publicar, em jornais de grande circulação, a 
relação dos veículos desmontados, com os nomes dos seus 
proprietários e outros dados necessários à identificação dos veículos. 

As penalidades, previstas nos arts. 2°, 4° e 5°, vão desde 
multa equivalente a duas vezes o valor do veículo desmontado, 
passando por cassação das atividades do estabelecimento, até 
apreensão e posterior leilão do veículo encontrado em situação 
irregular. 

Busca o autor, dessa forma, coibir uma das atividades 
criminosas que mais têm crescido em nosso Estado, que é o 
desmanche irregular e ilegal de veículos, em sua maioria, furtados, 
roubados, advindos, até mesmo, de outros Estados da Federação. A 
futura lei virá impedir que os veículos, por meio do desmonte irregular, 
venham a ser destruídos, para que não sejam encontrados. Assim, os 
responsáveis pelo delito, geralmente gangues, serão devidamente 
punidos. 

A Comissão de Constituição e Justiça, no intuito de 
aprimorar a proposição, apresentou o Substitutivo n° 1, conferindo-lhe 
um caráter mais genérico e ampliando o campo de ação da futura lei. 

Por sua vez, a Comissão de Direitos Humanos apresentou 
emenda procurando garantir a destinação de 50% das verbas 
auferidas com a punição estatal para entidades filantrópicas. 

Vale dizer que multa constitui uma obrigação tributária 
acessória, advinda de sanção imposta pela lei civil, por infrigência a 
regra ou a princípio de lei. 
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No caso em pauta, a _estrutura~- administrativa . 

necessária à execução da futura lei é onerosa, e o Estado não pode 
abrir mão dos recursos advindos das penalidades impostas, sob risco 
de comprometer o objetivo da proposição. Ademais, é justo. fazer 
reverter aos cofres da instituição fiscalizadora - no-caso, o DETRAN: 
MG -, esses recursos, que serão aplicados em prol de seu melhor 
aparelhamento. É o que fazemos por meio da subemenda a seguir 
apresentada. 

Conclusão -. 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto· 

de Lei n° 1.110/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Subemenda n° 1 à 
Emenda n° 1, a seguir apresentada, cuja aprovação prejudica a 
Emenda n° 1. 

SUBEMENDA N° 1 . -
Acrescente-se ao art. 4° do Substitutivo n° 1 o seguinte 

parágrafo único: 
"Art. 4°- .......................................................... . 
Parágrafo único - O montante das multas recolhidas na 

forma prevista neste artigo será anualmente destinado aos órgãos 
estaduais constitucionalmente responsáveis pela garantia da 
segurança pública.". 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - lrani 

Barbosa - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.111/2000 

Comissão de"Defesa do Consumidor 
Relatório . 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado José Braga, tem 
como objetivo alterar a Lei n° 12.727, de 30/12/97, e dar outras 
providências. 

Publicada em 27/6/2000, foi a proposição distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer concluindo 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as 
Emendas n°s 1 e 2, por ela apresentadas. 

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 
102, IV, "a", do Regimento Interno, vem a proposição a esta Comis~ão 
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para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 6° e 

31, estabelece como direito básico do usuário a plena informação 
acerca do preço cobrado pelo produto ou serviço. O projeto em tela 
está consoante com os ditames da referida norma, uma vez que 
procura criar mecanismos mais eficazes para garantir tais direitos. 

A legislação relativa à cobrança de emolumentos nos 
serviços cartorários é muito complexa e muitas vezes é interpretada 
de forma a beneficiar os titulares das serventias. A transparência nas 
relações entre os prestadores desses serviços e os usuários é 
imprescindível, pois evitará abusos por parte dos primeiros, que são 
remunerados pela cobrança dos emolumentos. O cidadão, por sua 
vez, em caso de abuso, poderá denunciá-lo às autoridades 
competentes. 

A afixação de cartaz contendo a relação dos serviços 
cobrados e seus respectivos valores é, por si só, ineficaz e não atinge 
os objetivos pretendidos pela lei que impôs tal obrigatoriedade aos 
titulares das serventias. Saliente-se, ainda, que parte da receita 
oriunda dos emolumentos pertence ao Estado e seu cálculo é ainda 
mais complexo. 

Diante dessas circunstâncias, entendemos que a medida 
proposta merece a nossa acolhida, pois irá beneficiar o consumidor 
que depende dos serviços cartorários. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1° 

turno, do Projeto de Lei n° 1.111/2000 com as Emendas n°s 1 e 2 da 
Comissão de Constituição e Justiça. ' 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
João Paulo, Presidente - Eldne Matozinhos, relator - Bené 

Guedes. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.157/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei 
n° 1.157/2000 dispõe sobre o Programa Estadual de Incentivo à 
Piscicultura. 
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A Comissão de Con~tituição e Justiça~,deixou de. 

apreciar a matéria, e, em virtude ·de requerimento deferido'· pelo 
Presidente da Casa, de conformidâde com o inciso .\111 do art. 232, c/c 
6 art. 140 do Regimento Interno, o projeto foi enviado à Comissão de 
Meio Ambiente e Recursos Naturàis, que opinou por sua aprovação 
ria forma original. ' 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o projeto no âmbito 
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 1 02, 
VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundàmentação 
A proposição em análise tem por finalidade estimular a 

piscicultura no Estado, atividade de relevância econômica e ecológica. 
A atuação do poder público, incentivando a piscicultura, 

certamente, desenvolverá técnicas de pesquisa para a reprodução e a 
criação de espécies d~ peixes, aumentando a demanda.de produtos e 
gerando maior comercialização.- · · · 

A lei da pesca já exige, para o exercício da piscicultura, o 
registro e a licença expedidos pelo IEF. Ao IEF competem, também, a 
fiscalização e o estímulo às ações de repovoamento dos rios mineiros. 
· Esse projeto complementa as leis existentes sobre a 

pesca, racionalizando e dando sustentabilidade a sua produção, bem 
como contribuindo para a proteção da fauna aquática. 

- Faz-se necessário, no entanto,· para a implementação do 
projeto de incentivo à piscicultura, que o poder publico, por meio de 
órgãos ambientais, combata ativamente a degradação que todas as 
bacias hidrográficas vêm sofrendo, especialmente a do rio São 
Francisco, com a descarga de esgotos domésticos e industriais, 
despejos de garimpos de materiais .pesados, como o chumbo, 
agrotóxicos e, ainda, o incrível desmatamento existente no País. 

Essa degradação,tambiental no Estado, apesar de grave, 
não é irreversível. A aplicação das leis ambientais facilitará a 
implementação do programa que se pretende criar. . 

Os recursos financeiros estão previstos nas dotações 
orçamentárias consignadas, nos créditos adicionais, nas multas e nos 
emolumentos previstos no art. 23 da Lei n° 12.267, de 27/7/96. · 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 
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de Lei n° 1.157í2000, no 1° turno, na forma original. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rêmolo 

Aloise - Eduardo Hermeto - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.198/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Governador do Estado, por intermédio da Mensagem n° 
49/2000, fez remeter a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que 
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Frigorífico Tamoyo Ltda. 
área industrial localizada no Município de Arceburgo. 

A proposição, após ser publicada, foi examinada 
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Cabe agora a este órgão 
colegiado emitir seu parecer quanto ao mérito da matéria, atendendo 
ás disposições regimentais. 

Fundamentação 
Pretende o Governador do Estado, por meio do projeto de 

lei em tela, obter a autorização deste Legislativo para doar ao 
Frigorífico Tamoyo Ltda. bem imóvel localizado em área industrial do 
Município de Arceburgo, atendendo aos preceitos de ordem 
administrativa e constitucional que regem a matéria. 

O Poder Executivo, por intermédio do instrumento de 
doação, visa ampliar o parque industrial do município, promovendo o 
desenvolvimento da região ao gerar empregos, tanto diretos quanto 
indiretos, e incrementando a arrecadação do ICMS. 

A medida consubstanciada na proposição não encontra 
óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, pois não acarreta 
despesas para os cofres públicos nem causa impacto na lei 
orçamentária, embora a transferência do bem do patrimônio do Estado 
para o de uma empresa particular cau~.,~ redução no ativo imobilizado 
do Tesouro. 

Em vista disso e levando em consideração os benefícios 
que serão levados ao Município de Arceburgo, acreditamos ser a 
iniciativa proposta conveniente e oportuna. 

Conclusão 
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Diante do exposto, somos pela aprovação do_ Projeto de , . 

Lei n° 1.198/2000 na forma qo Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - lrani 

Barbosa - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.235/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório. 

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de 
lei em epígrafe regulamenta o art. 297 da Constituição Estadual e dá 
outras providências. 

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Posteriormente, foi o projeto enviado à Comissão de 
Administração Pública, que opinou pela aprovação da matéria. 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o projeto no âmbito 
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, 
VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem por finalidade regulamentar a integração 

dos sistemas de informação pertencentes às Polícias Civil e Militar, 
aperfeiçoando seus trabalhos e melhorando os serviços que prestam 
à sociedade. 

A Constituição Estadual, em seU art. 297, prevê a medida, 
generalizando a integração dos sistemas de informação de toda a 
administração pública quando disposta em lei. É este o objetivo do 
projeto. 

Como se discute em, praticamente, todo o território 
nacional a controvertida unificação das corporações policiais, civil e 
militar, o projeto trará uma enorme contribuição para a administração 
pública e, principalmente, pa!~ a sociedade. Unificando os sistemas 
de informação e inteligência destas polícias, suas ações serão 
agilizadas. 

Não há impacto financeiro no erário público, uma vez q'ue 
as polícias utilizarão os sistemas já existentes, bem como as 
estruturas físicas. Haverá, apenas, o acesso instantâneo, sem 
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restrições, aos dados constantes de qualquer registro. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 1.235/2000, no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rêmolo 

Aloise - lrani Barbosa- Eduardo Hermeto- Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.249/2000 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

A proposição em apreço, de autoria do Deputado João 
Paulo, dispõe sobre a afixação de plaquetas com os respectivos 
preços nos produtos expostos em vitrines, balcões, gôndolas, 
prateleiras e cabides, no comércio em geral, e dá outras providências. 

Publicada em 28/10/2000, a proposta recebeu parecer 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, vindo, 
agora, a esta Comissão, que deverá manifestar-se sobre o mérito do 
projeto. 

Fundamentação 
Ao instituir a obrigatoriedade de afixação de plaquetas 

com preços nas mercadorias expostas em vitrines, balcões, gôndolas, 
prateleiras e cabides, a proposição em apreço vai ao encontro dos 
interesses da classe consumidora. 

O Código do Consumidor, em seu art. 39, assegura que "a 
oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 
portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, 
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre 
outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à 
segurança dos consumidores". 

Observa-se que o projeto procura detalhar o dispositivo 
constante na norma citada, beneficiando aqueles que se dirigem aos 
supermercados, às lojas de departamentos e ao comércio em geral e 
proporcionando acesso fácil e rápido à~ informações acerca do preço 
dos produtos. 

A Lei n° 8.078, .de 11/9/90, que contém o Código de 
Defesa do Consumidor, ao instituir a política nacional das relações de 
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consumo, instituiu diversos princípios orientadores, entre eles o da 
boa-fé e o da transparência, com o objetivo precípuo de estabelecer 
melhores condições de segurança para a parte fraca da cadeia de 
consumo. 

Entendemos oportuna a iniciativa parlamentar e 
apresentamos, na oportunidade, o Substitutivo n° 1, com o intuito de 
adequar o texto do projeto ao ordenamento jurídico. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 1.249/2000 na forma do seguinte Substitutivo n° 1. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Dispõe sobre a afixação de preço nos produtos expostos 
em vitrines, balcões, gôndolas, prateleiras e cabides e dá outras 
providências 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - É obrigatória a afixação de plaquetas com os 
preços nas mercadorias expostas em vitrines, balcões, gôndolas, 
prateleiras e cabides no comércio lojista, ambulante ou eventual. 

Parágrafo único - O preço das mercadorias, expresso em 
moeda corrente nacional, será registrado em plaquetas 
confeccionadas com material que assegure sua fácil e rápida 
visualização pelo consumidor, mantido o disposto na Lei n° 13.765, de 
30 de novembro de 2000. 

Art. 2° - É facultada aos estabelecimentos comerciais a 
realização de sorteios para premiação de clientes. 

§ 1 o - Os sorteios serão realizados por processo eletrônico, 
podendo ser utilizados cupons numerados cujo canhoto será entregue 
ao concorrente. 

§ 2° - Fica vedada a coleta e a retenção de dados 
pessoais de concorrentes para fins de sorteio. 

§ 3° - A entidade promotora do sorteio dará ampla 
publicidade dos números contemplados. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogan;-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
Bené Guedes, Presidente - Elaine Matozinhos; relatora. -



880 
João Paulo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.142/2000 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho da Silveira, o projeto de 
lei em epígrafe obriga as distribuidoras de combustíveis a colocar 
lacres eletrônicos nos tanques dos postos de gasolina. 

Aprovada em 1° turno, a proposição retoma a esta 
Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
A proposição de que ora se cogita tem em vista obrigar as 

distribuidoras de combustíveis a colocar lacres eletrônicos nos 
tanques dos postos de combustíveis, de modo que somente elas 
tenham acesso à abertura dos tanques. 

Na hipótese de descumprimento da norma, o projeto prevê 
a cominação de pena pecuniária no valor de 10.000 UFIRs, dobrando-
se o valor em caso de reincidência. 

A finalidade do projeto em exame é evitar a prática de 
adulteração de combustível, uma vez que, com a colocação do lacre, 
fica vedado ao revendedor varejista o acesso ao combustível retido no 
tanque de seu posto de gasolina. 

Nesta oportunidade, reiteramos o posicionamento 
assumido por esta Comissão ao ensejo da elaboração do parecer 
para o 1° turno, quando deixamos consignado que o projeto tem em 
vista a proteção do consumidor, na medida em que lhe assegura a 
aquisição de combustível de qualidade, em consonância com as 
especificações do Regulamento Técnico da Agência Nacional do 
Petróleo- ANP. 

Salientamos, ainda, que a medida legislativa propugnada, 
ao disciplinar uma relação de consumo, configura manifestação do 
poder de polícia do Estado, voltado para a consecução do interesse 
público, pois que importa na limitação da conduta daqueles cuja 
atividade pode vir a trazer conseqüências nocivas à coletividade. 

Entretanto, julgamos oportuno promover um pequeno 
reparo no projeto, incidente no diS"r)OSitivo que prevê a multa 
pecuniária, cujo valor está expresso em UFIR. Ocorre que tal índice foi 
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caso necessário. As duas emendas apresentadas aprimoram o que 
se pretende alcançar com a obrigatoriedade da realização do exame 
de Emissões Evocadas Otoacústicas nos hospitais da rede pública 
estadual. A Emenda n° 4 visa a garantir que o exame seja realizado 
por profissionais devidamente capacitados. A Emenda n° 5 tem por. 
objetivo assegurar a detecção precoce de deficiências auditivas e o 
necessário 'encaminhamento para tratamento nos casos indicados. 

êonsideramos portanto oportuna a aprovação das 
Emendas n°s 4 e 5, a qual não prejudica as Emendas n°s 1 a 3; 
apresentadas anteriormente; entendemos, porém, que os hospitais' 
contratados e os conveniados com o SUS também deveriam ser 
incluídos no projeto de lei em questão. Dessa forma, apresentamos a 
Emenda n° 6. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação das Emendas 

n°s 4 e 5, apresentadas em Plenário, e pela aprovação da seguinte 
Emenda n° 6. 

EMENDA N° 6 
Acrescente-se no art. 1° do projeto a seguinte expressão; 

após "do Estado de Minas Gerais": 
"e os contratados e conveniados com o Sistema Único de 

Saúde - SUS". 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
Cristiano Canêdo, Presidente e relator - Edson Rezende -

Dimas Rodrigues. 

ERRATA 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 498/99 

Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na 
edição de 12/8/2000, na pág. 29, col. 1, na Emenda n° 9, onde se lê: · 

"36", leia-se: 

leia-se: 

"38". 
Na mesma matéria, na Emenda n° 11, onde se lê: 
"Acrescente-se ao § 2° do art. 40 o seguinte inciso VIII:;, 

"Acrescente-se ao.art. 40 o seguinte parágrafo único". 
E, na Emenda n° 11, onde se lê: 
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"§ 20- ·······'······················ 
VIII- a apr~sentação", leia-se: 
"Parágrafo único - A apresentação". 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 
2000 

ATAS 

ATA DA 204a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 12/12/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Dilzon Melo, Bené 

Guedes e Ambrósio Pinto 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 159 e 160/2000 
(encaminham os Projetos de Leis n°s 1.322 e 1.323/2000 
resp_ectiva~ente), do Governad~r do Estado - Ofícios, telegramas ~ 
ca~oes- 2 Fase (G:ande Expediente): Apresentação de Proposições: 
Projeto de Resoluçao n° 1.324/2000 - Projetos de Lei n°s 1.325 a 
1.327/2000 - Requerimentos n°s 1.820 e 1.821/2000 - Requerimentos 
dos Deputados Ambrósio Pinto e outros, Amilcar Martins Dinis 
Pinheiro, Fábio A velar, Olinto Godinho, Maria José Haueisen e' Dalmo 
Rib~iro Silva e da Comissão de Saúde (2) - Proposição não Recebida: 
Projeto_ de_ lei do Deputado Amilcar Martins - Comunicações: 
Com~mcaço~s do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2) - Oradores 
lnscr~tos: D1s~urso~ dos Deputados Alberto Bejani, Sargento 
Rodngues, Joao Le1te, Doutor Viana e Wanderley Ávila - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições - Discursos dos 
Deput~dos Paulo Piau, Adelino de Carvalho, Marco Régis, Elaine 
Mato~1nhos, ~arcelo Gonçalves, Rogério Correia, Sargento 
Rodng~es, Ch1co Rafael e Dinis Pinheiro - Despacho de 
Requenmentos: Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro Dalmo 
Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Ambrósio Pinto e outros· deferi~ento -
Votação de Pareceres: Prosseguimento da votação do parecer da 
Comi~são de Justiça concluindo pela inconstitucionalidade do Projeto 
de Le1 no 1.159/2000; aprovação; verificação de votação; inexistência 
de "quorum" para votação; anulação da votação; chamada para 
reco~posição de "quorum"; existência de número regimental para 
votaç~o; re~o~~ção da votação do parecer; aprovação; verificação de 
votaça_o; rejelça_o - V~taç_ão ~o Parecer da Comissão de Justiça 
conclumdo pela ~nconst1tuc1onalldade do Projeto de Lei n° 1.264/2000· 
rejeição; declarações de voto - 2a Fase: Questões de ordem ~ 
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Chamada para verificação de ~·quorum";. existência de número , 
regimental para discussão - .Discussão çle Proposiçõ~s: Discussão,. 
em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° .21/99; ef!CeJrame!lto 
da discussão- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lej n° 899/?0.QQ; 
encerramento da discussã.o - Discussão, erp 1 o tur!lo, do Projeto ~e 
Lei n° 1.011/2000; encerramento da discussão - Discussão, em ,1° 
turno, do Projeto de Lei n° 1.024/2000; encerramento da discussão -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.050t2p00; 
encerramento da discussão - Discussão, em 1 o turno, do Projeto _de 
Lei n° 1.059/2000; requerimento do Deputado Ivo José; 
prejudicialidade do requerimento; encerramento da discu~são -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.1 05/2000; requenmento 
do Deputado Adelmo Carneiro Leão; prejudicialidade do requerimento; 
encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 1.137/2000; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; 
prejudicialidade do requerimento; encerramento da discussão -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.189/?,000; 
apresentação das Emendas n°s 2 e 3; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de Turismo 
-Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.208/2000; designação 
de refator; utilização pelo relator do prazo regimental para emitir seu 
parecer - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.~66/20~0; 
apresentação das Emendas n°s 4 e 5; encerramento da d1scussao; 
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de 
Administração Pública - Discussão, em 2° turno, dos Projetos de Lei 
n°s 607/99 e 830, 838, 901 e 984/2000; encerramento da discussão-
Prorrogação da reunião - Requerimento do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira; deferimento; discurso do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira - 3a Parte - Leitura de Comunicações - Oradores Inscritos: 
Discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior - Encerramento -
Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto .- Dilzon Melo - Gil Pereira::- Adelino de 

Carvalho.-. Adelmo Carneiro Leão - Agostin]1o Patrús - Agostinho 
Silveira -. Ãlberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -Alencar da Silveira 
Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antôn,io 
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Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauri Torres -Mauro Lobo- Miguel Martini - Olinto Godinho- Pastor 
George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa- Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
. O. Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 

14h15mm, a lista de comparecimento registra a existência de número 
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em 
nome ~o povo ~-ineiro, iniciamos ~s n?ssos trabalhos. Com a palavra, 
o Sr. 2 -Secretano, para proceder a le1tura da ata da reunião anterior. 

13 Parte 
13 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Rogério Correia, 2°-Secretário "ad hoc" 

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada se~ 
restrições. 

Correspondência 
· . -O Deputado Wanderley Ávila, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 

segu1nte correspondência: 
"MENSAGEM N° 159/2000* 

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2000. 
Senhor Presidente, 
!enho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para 

ser . su~metldo a? exame e à deliberação da egrégia Assembléia 
Legrslatrva, o proJeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a 
doar os imóveis que menciona à Companhia Mineradora de Minas 
Gerais- COMIG. 
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. A liberação patrimonja_l ora cogitada, embqra revestida·. 

da forma de doação, outra coisa nãQ é senão a reg~;~lé!r!?aç~_o d~os 
títulos de propriedade das áreas constantes da proposta . .sll!e, há 
muito, deveriam estar em nome da COMIG, na condição de 
incorporadora da HIDROMINAS - Aguas Minerais d~ Minas <;?erais 
S.A. 

De fato, a área menor, com 4.015m2
, foi d~âd~ ao Estado 

pelo Município de Tiradentes; para que no local fosse construído o 
Balneário de Águas. Santas, compromisso . resgatádo ainda pela 

- I , . . . ~ . ' 

HIDROMINAS. A área maior, com 467.690m2
, foi declarada de 

utilidade pública pelo Decreto n° 6.757, de 5 de nov~mbro de 1962, e 
foi destinada à proteção das fontes hidrominerais daquela estância. A 
desapropriação se processou com recursos da HIDROMINAS. 

Na ocasião, não foi providenciada a transferência 
daqueles terrenos, agora reclamados com razão pela COMIG, que, 
como sucessora da~ · HIDROMINAS, tem a seu cargo a 
responsabilidade de conduzir com êxito aquele importante 
empreendimento. É o que a proposta tem em vista e para a qual 
solicito a necessária aprovação dessa augusta Casa. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação de 
meu alto apreço e especialcQ_nsideração. 

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 1.322/2000 

Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que 
menciona à Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG. 

Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à 
Companhia Mineradora de Minas Gerais- COMIG- imóveis situados 
no Balneário de Águas Santas, no Município de Tiradentes, que assim 
se descrevem: 

I -terreno com a área de 4.015,00m2 (quatro mil e quinze 
metros quadrados), situado no Balneário de Águas Santas, havido por 
doação do Município de Tiradentes, conforme a escritura lavrada no 
Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de São João 
del-Rei, sob o n° 11.804, a fls. 17 do Livro 3-K . 

11 -terreno com 467.690,00m2 (quatrocentos e sessenta e 
sete mil seiscentos e noventa metros quadrados) de área, situado na 
localidade de Águas Santas,;havido por desapropriação, conforme:· a 

~----------------------------------------_J 
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Carta de Sentença registrada no Cartório do 2° Ofício do Registro 
de Imóveis da Comarca de São Jo~(' del-Rei, matrícula n° 30.073, 
Livro 02. 

Art. 2° - Os imóveis descritos no artigo anterior destinam-
se à proteção e conservação do Balneário de Águas Santas, sob a 
administração da donatária, incorporadora da Águas Minerais de 
Minas Gerais S.A. - HIDROMINAS. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 160/2000 

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2000. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para 

exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, 
que altera a redação do art. 1° da Lei n° 13.657, de 14/7/2000, que dá 
a denominação de Cesário Nunes dos Santos à unidade da rede 
estadual de ensino situada no Município de Cônego Marinho. 

Devo esclarecer a Vossa Excelência que a lei em 
referência é originária do Projeto de Lei n° 839/2000, de minha 
iniciativa, o qual, ao ser submetido ao exame dessa Casa, por meio da 
Mensagem n° 98/2000, de 19/2/2000, o foi com a redação equivocada 
do art. 1°, uma vez que a escola em apreço está situada no Município 
de Bonito de Minas, e não no Município de Cônego Marinho, como ali 
consignado, cumprindo ressaltar que a constatação de tal equívoco 
pelos órgãos técnicos da Secretaria de Estado da Educação se deu 
após a sanção da lei. 

Assim, solicito dessa egrégia Assembléia a necessária 
correção no texto da Lei n° 13.657, de 14/7/2000, nos termos do 
projeto de lei ora encaminhado. . 

Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto a 
tramitação prevista no art. 69 da Constituição do Estado, sirvo-me do 
ensejo para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de estima 
e consideração. 
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Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.".·,: 
PROJETOiDE LEI N°, 1.323/2000 . 

Dá nova redação ao:, árt. 1 ° . da Lei n°_, 13:_6_57, de ,1A de 
julho de 2000, e dá outras providências. . ' 

Art. 1 o - O art. 1 <.> da Lei n~, 13: 65(; de 14 de jt,Jiho de 2000, 
que dá a denominação de Cesário Nunes dos Santos à unidade da 
rede estadual de ensino situada no _Município de Cônego Marinho, 
passa a vigorar com a seguinte redação: _ 

"Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Cesário 
Nunes dos Santos a Escoia Estadual de· Veredinha, situadà na 
Fazenda Veredinha, no Município de Bonito de Minas.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 15 de julho de 2000. 

Art. 3°- Revogam-se as disposições.em contrário.~: 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça,. para 

exame preliminar, e de. Educação para deliberação, .nos term'os do àrt. 
188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

- * - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; 
José Luciano Pereira, Diretor:-Geraldo IEF; José Francisco de Salles 
Lopes, Presidente da BELOTUR, e Flávio Sanábio, da TV Metrópole 
Ltda., agradecendo convite para a reunião especial em comemoração 
aos quatro anos do jornal "O Tempo". 

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; 
José Francisco de Salles Lopes, Presidente da BELOTUR; Edward 
Álvares de Campos Abreu, Chefe do 3° Distrito do Departamento 
Nacional de Produção Mineral, e Armando Costa, Presidente Regional 
do PMDB, agradecendo convite para a reunião especial em 
homenagem ao Grupo Holdercim Brasil S.A. 

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado, e 
Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho, agradecendo convite 
para a reunião especial em homenagem aos 150 anos de nascimento 
do Cel. Inácio Carlos Moreira Murta. 

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; 
Ney Suassuna, Senador e Maria Lúcia Cardoso, Secretária do 
Trabalho; agradecendo convite para o Ciclo de Debates 70 Anos_ da 
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Revolução de 30. 

Do Sr. Newton Cardoso, agradecendo convite para o 
Debate Público Incentivo à Apicultura. 

. . Da Sra. lnguelore Scheunemann de Souza, Reitora da 
U~1vers1da~.e Federal de Pelotas, agradecendo o envio do vídeo do 
Forum Poht1cas Macroeconômicas Alter~ativas para o Brasil. 

, ~a .sra: Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho; dos 
Srs .. LUis Marc1o V1anna, Secretário de Minas e Energia; Ayrton Maia, 
Aud~t?r-Geral do Estado; Guilherme de Felippe Júnior, Diretor da 
Fert1l~zantes Fosfatados S.A. - FOSFERTIL -, e Flávio Sanábio, da TV 
Metropole, agradecendo o convite para a reunião especial em 
homenagem a D. Alexandre Gonçalves do Amaral. 

, Da. Sra. Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho; dos 
Srs. Jose Luc1ano Pereira, Diretor-Geral do IEF; Celso Castilho de 
Souza, Secretário Adjunto de Meio Ambiente; José Francisco de 
Sall~s Lopes, Presidente da BELOTUR, e Wellington Gaia, Delegado 
Reg1~nal do Tr~balho em Minas Gerais, agradecendo o convite para a 
reumac: espec1al em homenagem à LBV por seus 50 anos de 
fundaçao. 

Do Sr. Lu~s Márcio Via~na, Secretário de Minas e Energia, 
agradecendo o conv1te para o C1clo de Debates Minas Gerais e 0 
Projeto Alvorada. 

Do Sr. Fausto Ferrer Fróes, Superintendente Geral da 
F.H.EM~G (2), encaminhando documentação solicitada pela CPI das 
L~c~taç~es (Ofícios n°s 1.467 e 1.577/2000/DLE). (- À CPI das 
L1c1taçoes.) 

_Do Sr. Tarcísio de Campos Ribeiro, Superintendente Geral 
. d~ Fundaçao Ezequiel Dias, encaminhando, em resposta a pedido 
fe1t~ pela CPI da Saúde,, cópia do relatório de auditoria interna 
realizada naquele órgão. (-A CPI da Saúde.) . 

Do Sr .. Eloy Alves Filho, Superintendente Regional do 
I~C~-MG, encaminhando, em atenção a solicitação da Comissão de 
D1re1tos Humanos, informações relacionadas ao número de famílias já 
assentadas no Estado, bem como das que aguardam assentamento. 
(-Anexe-se ao requerime~to da Comissão de Direitos Humanos.) 

• A • Da .sra. Tama Mara Garib, Secretária Municipal de 
Ass1stenc1a Soc1al e do Trabalho, de Campo Grande, Mato Grosso do 

~-----------------------.~ 
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Sul, parabenizando a Casa pela realização do S~miriário. 
Legislativo Dez Anos do Estatuto da Criança e do. 'Adol~scent~ e 
solicitando cópia das propostas tiradas. 

Do Sr. José Francisco de Salles Lopes, Presidente da 
BELOTUR, agradecendo. o convite para as comemorações do Dia 
Internacional de Solidariedade~ao Povo Palestino. · 

.l.··;tt. 
Do Sr. Marcelo Resende de Souza, Superintendente Geral 

Fundiário do ITER, encaminhando informações, segundo exigência 
constitucional, e informando que, cumpridas as exigências.e aprovada 
a alienação ou concessão das terras devolutas especificadas,- o 
Instituto expedirá os títulos aos beneficiários. (- À Comissão de 
Política Agropecuária.) 

Da Sra. Maria do Socorro Sousa Vianna Pereira, 
Superintendente da SCATIS, da Secretaria de Administração, 
informando que a matéria do Projeto de Lei n° 1.198/2000 .foi 
encaminhada à Secretaria da Casa Civil. (-Anexe-se ao Projeto de Lei 
n° 1.198/2000.) 

Do Sr. Nilo Santos Pacheco, Presidente da Associação 
dos Servidores da RURALMINAS, solicitando o apoio da Casa à 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000. (" 
Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000.) 

Do Sr. Demerval Viana David, Gerente Adjunto de 
Negócios do Serviço de Negócios para Transferência de Tecnologia 
da EMBRAPA, em atenção ao Requerimento n° 1.615/2000, da 
Comissão de Política Agropecuária, informando que o assunto foi 
encaminhado ao Escritório de Negócios de Canoinhas, SC. 

Do Sr. Flávio Sanábio, da TV Metrópole Ltda., 
agradecendo o convite para o Debate Público Lazer, Trabalho e 
Qualidade de Vida. (-À Comissão de Turismo.) 

Do Sr. Flávio Sanábio, da TV Metrópole Ltda., 
agradecendo o convite para o Debate Público Incentivo à Apicultura. (-
À Comissão de Política Agropecuária.) 

Da Sra. Flávia Campos Quintão, agradecendo o convite 
para a reunião especial em comemoração dos 30 anos da criação do 
Sindicato dos Médicos. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Paulo Costa Leite, Presidente do Superior Tribunal ,,_. .. 
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de Justiça, agradecendo o convite para o lançamento do volume 4 
da coleção "Memória Política de Minas". 

Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; José 
Alencar e Arlindo Porto, Senadores; Henrique Hargreaves, Secretário 
da Casa Civil; e Marcelo Araújo Rodrigues, Diretor dos Correios de 
Minas Gerais, agradecendo o convite para a reunião especial em 
comemoração dos 50 anos de existênc:ia da LBV. 

Dos Srs. Itamar Franco, GQlJernador do Estado, e Marcelo 
Araújo Rodrigues, Diretor dos Correios de Minas Gerais, agradecendo 
o convite para a reunião especial em homenagem a Dom Alexandre 
Gonçalves do Amaral. 

Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; Henrique 
Hargreaves, Secretário da Casa Civil; e José Riva, Deputado à 
Assembléia Legislativa de Mato Grosso, agradecendo o convite para o 
debate público sobre lazer, trabalho e qualidade de vida. 

Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; José 
Fo~aça e Wellington Roberto, Senadores, agradecendo o convite para 
o creio de debates sobre os 70 anos da Revolução de 30. 

Dos Srs. Ronaldo Cunha Lima, Senador, e Hermínio e 
F~rn~ndo da Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo 
Mrnerro, agradecendo o convite para participar de evento realizado 
nesta Casa. 

Dos Srs. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, e 
Homero Ferreira Diniz, Superintendente Regional da CEF, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem ao 
jornal "O Tempo". 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil 
agradecendo o convite para o debate público sobre o Incentivo à 
apicultura. 

Dos Srs. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, e 
Marcelo Araújo Rodrigues, Diretor Regional dos Correios de Minas 
Gerais, agradecendo o convite para a reunião especial em 
homenagem ao Grupo Holder-Cim Brasil S.A. 

CARTÕES 
Dos Srs. Gen. Div. Rômulo Bini Pereira, Com. da 43 

Região Militar e 43 Divisão de Exército; Maurício Guedes de Mello, 
Secretário de Transportes e Obras Públicas; Cel. PM Marco Antônio 
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Nazareth, Chefe do Gabinete Militar do Governaqor qo (:stac:lo; 
Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras,PúbUcas,,e 
Maria das Dores da Matta Castro,. Preside[lte da Associaç~o Municipal 
de Assistência Social- AMAS-, agradecendo convite· para a reunião 
especial em comemoração dos quatro anos do jornal "O Tempo". 

- Dos Srs. Gen. Div. Rômulo Bini Pereira, Com. da 4a 
Região Militar e 4a Divisão de Exército; Luís Márcio Vianna, Se~r_etário 
de Minas e Energia; Sérgi·o ,Bruno Zech Coelho, Secretano de 
Esportes; João Batista Rezende, Presidente da Fund_ação ~~ão 
Pinheiro; Cel. PM Marco Antônio Nazareth, Chefe do Gabrnete Mrlrtar 
do Governador do Estado, e Maria das Dores da Matta C?stro, 
Presidente da AMAS, agradecendo convite para a reunião especial 
em homenagem aos 150 anos de nascimento do Cel. Inácio M. Murta. 

Dos Srs. Gen. Div. Rômulo Bini Pereira, Com~ da 43 

Região Militar e 43 Divisão de Exé!cito; Flávio F. de L_.araHe~-~nde, 
Presidente da CASEMG; Carlos Aníbal Nogueira Costa, Secretano do 
Planejamento, e Marcelo Andrade Pimenta, 1°-Vice-Presidente do 
CREA-MG, agradecendo convite para a reunião especial em 
homenagem ao Grupo Holdercim Brasil S.A. . . 

Dos Srs. Mário Assad Júnior, Deputado Federal; Sergro 
Bruno Zech Coelho, Secretário de_Esportes; Murílio de Avellar Hingel, 
Secretário da Educação; João Batista Rezende, Presidente da 
Fundação João Pinheiro; Maria das Dores da Matta Castro, 
Presidente da AMAS, e Mariza Rezende Afonso, Secretária Municipal 
de. Cultura de Belo Horizonte, agradecendo convite para a reunião 
especial em comemoração do Dia Internacional de Solidariedade ao 
Povo Palestino. 

Do Sr. Eduardo Barbosa, Deputado Federal, agradecendo 
o convite para o Seminário Legislativo Dez Anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. . 

Do Sr. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, Rertor da 
U~iversidade Federal de Santa Catarina, agradecendo o envio da fita 
de vídeo referente ao Fórum Políticas Macroeconômicas Alternativas 
para o Brasil. 

Da Sra. Misabel Abreu Machado Derzi, Procuradora-Geral 
do Estado, encaminhando, para que seja divulgado e discutido nesta 
Casa, o projeto de lei complementar que contém o Código de D\reitos 

I( 
~------------------------------------------------~ 



894 
e D~ve:_res d~ C~ntri~uint~ e do Cidadão Consumidor. (- À 
Com1ssao de F1scallzaçao Fmanceira.) 

_ . _Dos Srs. João Batista Rezende, Presidente da Fundação 
Joao P1nhe1ro; Marco Antônio Nazareth, Chefe do Gabinete Militar do 
Governador; Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e 
Obras Públicas; e Maria das Dores da Matta Castro, Presidente da 
AMAS, agradecendo o convite para a reunião especial em 
comemoração dos 50 anos de existência da LBV. 

Dos Srs. Weliton Eustáq~t:o de Jesus, Presidente da 
UTRAMIG; Axel Sorensen, Secretário Adsunto de Transportes e Obras 
Públicas; e Maria das Dores da Matta~Castro, Presidente da AMAS, 
agradecendo o convite para o ciclo de debates sobre os 70 anos da 
Revolução de 30. 

Do Sr. Marco Antônio Guimarães Monteiro, Presidente da 
Rádio Inconfidência, agradecendo o convite para o debate público 
sobre cooperativas de Trabalho. 

Da Sra. Moema Guaraciaba Gomes Pereira, Procuradora-
Chefe da Defensoria Pública do Estado, e dos Srs. Axel Sorensen 
Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas; e Maria da~ 
Dores da Matta Castro, Presidente da AMAS, agradecendo o convite 
para a reunião especial em homenagem a Dom Alexandre Gonçalves 
do Amaral. 

. Do Sr. Carlos Aníbal Nogueira Costa, Secretário Adjunto 
do PlaneJamento (2), agradecendo os convite para a reunião em 
comemoração dos 30 anos de criação do Sindicato dos Médicos e 
para o debate público sobre obras públicas. 

Da Sra. Maria das Dores da Matta Castro, Presidente da 
AMAS (2), agradecendo os convites para as reuniões especiais em 
homenagem à Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher e 
em comemoração dos 30 anos da criação do Sindicato dos Médicos. 

Do Sr. Axel Sorensen, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas (2), agradecendo os convites para os debates públicos sobre 
incentivo à apicultura e sobre lazer, trabalho e qualidade de vida. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A Mesa 
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
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inscritos para o Graode Expediente .. , . . . , ~. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.324/2000 • .. 
- O Projeto de Resolução n~ 1.324/2000 foi publicado na 

edição anterior. f' 

PROJETO DE LEI N° 1.325/2000 
Dá a denominação de Escola Estadual Nossa Senhora de 

Montserrat à Escola Estadual Tenente-Coronel Jorge Maia, no 
Município de Baependi.. . . .t.~ 

A Assembléia Le.rJislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - Passa a denominar-se Escola Estadual Nossa 
Senhora de Montserrat a Escola Estadual Tenente,.Coronel Jorge 
Maia, no Município de Baependi. .... 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei n° 5.095, de 5 de dezembro de 1968. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Arlen Santiago 
Justificação: A proposta de se alterar a denominação da 

Escola Estadual Tenente-Coronel Jorge Maia para Escola Estadual 
Nossa Senhora de Montserrat atende aos anseios não só de seu 
corpo docente e discente, como também das autoridades do Município 
de Baependi. A razão dessa vontade se torna clara ao se tomar 
conhecimento do histórico do educandário, a seguir apresentado. 

O Decreto n° 9.255, de 28/12/65, criou "um Grupo Escolar 
na cidade de Baependi", e, somente em 5/12/68 é que a Lei n° 5.095 
lhe deu a denominação de Tenente-Coronel Jorge Maia. Releva 
esclarecer que esta figura destacou-se ativamente na guerra contra o 
Paraguai e, por isso mesmo, recebeu as seguintes condecorações: 
Cavaleiro da Ordem da Rosa, Cavaleiro da Ordem de Cristo, Medalha 
de Recompensa à Bravura Militar, M~dalha Geraf da Campanha do 
Paraguai e Moeda de Ouro. 

Paralelamente às atividades do curso primário, para as 
quais foi criado, o educandário ofereceu, nos anos de 1969 e 1970, o 
curso complementar, com duas classes. Nesse período, a escola 
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funcionou nas dependências cedidas pela Sociedade Colégio 
Nossa Senhora de Montserrat e pela Escola Normal Santo Inácio. 

A partir de 1979, com a extensão de séries, a Escola 
Estadual Tenente-Coronel Jorge Maia absorveu as classes de 53 a aa 
séries do Colégio Nossa Senhora de Montserrat, conforme 
determinação da Secretaria Estadual de Educação, editada em 
13/3/79. 

Como se vê, diferentemente do referido militar, o Colégio 
Nossa Senhora de Montserrat guarda íntima relação com a história do 
educandário objeto da proposição. Sem desmerecer a importância da 
figura eminente que foi Jorge Maia d~~ Oliveira Guimarães, estamos 
acordes com a população baependiense de que é mais apropriado 
emprestar à unidade escolar o nome do colégio que tanto participou 
da sua evolução. 

Ante tais considerações, expressamos a confiança de que 
os colegas parlamentares haverão de dar apoio à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.326/2000 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores 

do Bairro Tiradentes, com sede no Município de Tupaciguara. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Moradores do Bairro Tiradentes, com sede no Município de 
Tupaciguara. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Geraldo Rezende 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro 

Tiradentes, fundada em 1°/9/a7, tem-se destacado pelas ações 
sociais, esportivas, culturais, de proteção à saúde, à infância e ao 
idoso, de combate à fome e- à pobreza, promovendo a integração ao 
mercado de trabalho, a reabilitação de pessoas portadoras de 
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deficiência e a proteção ao meio ambiente. , ·. . 

Pelos benefícios que a Associação traz àquele município,. 
apresentamos este projeto, solicitando· o apoio .de nossos . ilustres 
pares à sua aprovação. _ ·. _ J 

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

PROJETO DE LEI N° 1.327/2000 
Altera dispositivos das Leis n°s .6. 763,_ de 26 de. dezembro 

de 1975, e 13.430, de 2a dezembro- de 1999, e dá outras 
providências. o 

A Assembléia Législativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1°- O item 1 da Tabela A da Lei n° 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, fica acrescido do seguinte subitem _ , 

* - A Tabela A foi publicada na edição do "Diário do 
Legislativo" de 14.12.2000. 

Art. 2°- Os subitens 1.a e 1.a.1 do art. ao da Lei no 13.430, 
de 2a de dezembro de 1999, que modifica o item 1 da Tabela A da Lei 
n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. ao- ................................................ . 
* - A tabela referente ao Art. ao foi publicada na edição do 

"Diário do Legislativo" de 14/.12.2000. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2000. 
Dimas Rodrigues 
Justificação: As modificações introduzidas pela Lei n° 

13.430, de 2a/12/99, à Lei n° 6.763, de 26/12/75, não levaram em 
consideração os prejuízos com os quais arca o Estado de Minas 
Gerais por meio de seus órgãos afins, especialmente o IMA. 

A inserção das mudanças ora propostas, além de corrigir 
as distorções das leis anteriores, ora modificadas, além de evjtar 
perdas, promove uma compensação na arrecadação e beneficia a 
economia interna. .. 

A modificação proposta não abdica de uma receita, m~s 
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promove uma compensação, aumentando o valor de registro para 
comercialização de agrotóxico e baixando o valor que o produtor tem 
de pagar para registro de mudas de café. Com isso, o produtor de 
café vai pagar menos, e os fornecedores de agrotóxico vão pagar 
mais, dotando o IMA de mais recursos para as campanhas de uso 
correto de agrotóxico no Estado. 

Convém frisar que essa prática já é adotada por outros 
Estados, sendo que em Minas Gerais o registro para comercialização 
de agrotóxico é baixo, e, conseqüentemente, o IMA não tem recursos 
para desenvolver suas campanhas. Enfim, com a modificação ora 
proposta, o maior beneficiado será o produtor. 

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos 
nobres pares á aprovação desta proposfyão. 

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

REQUERIMENTOS 
No 1.820/2000, da Deputada Elbe Brandão, solicitando 

seja formulado voto de congratulações com o Sr. José Alencar, 
Senador e fundador da COTEMINAS, bem como com todos os 
~uncionários dessa empresa, pela passagem de seu cinqüentenário. (-
A Comissão de Turismo.) 

N° 1.821/2000, do Deputado Paulo Pettersen e outros 
solicitando seja formulada moção de solidariedade ao Sr. José 
Alencar, Senador, diante de matéria publicada pela revista "Veja" em 
sua edição de 22/11/2000. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Deputado Amilcar Martins, solicitando se convoque o 
Secretário do Planejamento para prestar esclarecimentos a esta Casa 
sobre matéria publicada na revista "Veja". 

Do Deputado Olinto Godinho, solicitando seja o Projeto de 
Lei no 1.249/2000 também apreciado em 1° turno pela Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja o 
Projeto de Lei n° 1.268/2000 também apreciado pela Comissão de 
Meio Ambiente. 

Da Comissão de Saúde, solicitando seja encaminhado ao 
Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde e à 

1 

I 
I 

l 

zl 
õl 

" u ... 
= 2 
e 
~ 

" 
c 
~ 

c;:; 
~ 
o 
c 

-< 
e g 
o 
~, .,, 
=.: =· -=t 

899 
Coordenadora Técnica de Saúde Bucal da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte pedido de informações sobre. a proposta técnica 
relativa à municipalização. do núcleo odontológico localizado no Bairro 
Santa Tereza. 

Da Comissão de Saúde, solicitando se solicite ao 
Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde e à 
Coordenadora Técnica de Saúde Bucal da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte providências· com vistas à contratação de mais dois 
dentistas para o núcleo odontológico localizado no Bairro Santa 
Tereza. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Ambrósio Pinto e outros, Dinis Pinheiro, Fábio Avelar e 
Dalmo Ribeiro Silva. Ji 

Proposição não Recebida 
- A Mesa deixa .. de receber, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência n° 8, a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI N° ... 

Dispõe sobre a exibição de filme de caráter educativo e de 
orientação social que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1° - O Estado de Minas Gerais providenciará a feitura 
de filmes de caráter educativo e de orientação social a respeito das 
conseqüências do uso de drogas. 

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por 
drogas todas as substâncias químicas, naturais ou sintéticas, que 
provoquem alterações psíquicas e que possam causar dependência, 
danos físicos ou danos psicológicos a seuusuário. 

Art. 2° - Os filmes de que se trata esta lei deverão ser 
feitos em linguagem e formato que viabilizem o esclarecimento eficaz 
da população e sua sensibilização para evitar o uso de drogas. 

Parágrafo único - Para os fins do "caput". deste artigo, o 
Estado de Minas Gerais deverá buscar subsídios e orientações junto 
aos órgãos públicos aptos a prestá-los. 

Art. 3° - Os filmes de que trata esta lei deverão ·ser 
exibidos ao público, obrigatoriamente, antes da apresentação de 
filmes, peças teatrais, espetáculos musicais e eventos similares que 

' . 
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ocorrerem em espaços públicos estaduais. 

. § 1° - Os filmes de que trata esta lei serão disponibilizados, 
gratUita~ente, a est~belecimentos privados e espaços públicos 
mumcrpars ou federars localizados no Estado que se destinem à 
apresentação de filmes, peças teatrais, espetáculos musicais e 
eventos similares. · 

§ 2° - Os estabelecimentos referidos no parágrafo anterior 
para receberem os filmes de que trata esta lei, deverão se cadastra~ 
JUnto ao órgão competente, nos termos da regulamentação respectiva. 

. Art. 4° - As despesas decorrentes do programa de 
esclarecrmento e orientação social estabelecido por esta lei serão 
suport~das_ pela ~erba orçamentária correspondente às despesas de 
comunrcaçao socral. 

. Art. 5° - O Executivo regu1amentará esta lei no prazo de 
noventa dras a contar de sua publicaçã\2: 
. Art. 6° - Esta lei entrará em vigor no exercício seguinte 
aquele em que se der a sua publicação. 

Sala das Reuniões, 1 o de dezembro de 2000. 
Amilcar Martins 
Justificação: Conforme é de conhecimento público, 0 

consumo de drogas em todo o mundo tem aumentado de forma 
const~nte e num ritmo acelerado. Também é sabido que a melhor 
manerr~ de e~frentar esse problema é através de um processo 
~ducatrvo contrnuado, de forma a esclarecer, principalmente, os 
JOvens acerca das conseqüências advindas do uso de drogas. Nesse 
contexto, os meios de comunicação de massa têm um papel muito 
relevante a ser desempenhado, fazendo com que essas mensagens 

· che~uem a maior número de pessoas, num espaço de tempo 
relatrvamente curto. Como o problema é grave e necessita tanto de 
uma ação !mediata do poder público, como de uma mobilização de 
to?a a socredade, Estado e sociedade devem colaborar e participar 
atrvar_nente desse esforço. Esse é o objetivo primordial deste projeto 
de ler, que, se aprovado, resultará em ganho para toda a sociedade 
por isso, com certeza, contará com o apoio de todos os Deputado~ 
desta Casa. 

- A Presidência deixa de receber a proposição, nos termos 
da Decisão Normativa n° 8/2000. 
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C9municações 

São também .encaminhadas à Mes'a comuni~~Ções,,do 
Deputado Dalmo Rit;>eiro Silva (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, . o Deputado Alberto 

Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, senho'res 

membros da Mesa, Sras e Srs. Deputados, amigos das galerias, 
amigos que estão sintonizanqo a TV Assembléia, gostaria que 
prestassem atenção nesse absurdo que está acontecendo nas 
rodovias federàis de Minas Gerais, com as chamadas multas 
eletrônicas. Estão trabalhando com as mesmas máquinas de 
fotografar utilizadas na Fórmula 1, que estão sendo colocadas 
escondidas, atrás de árvores,tde morros e sem nenhuma sinalização. 

· QuaiÇ~uer cidadãÔ: a 87km, ·está sendo multado nas 
rodovias federais em Minas ;Gerais. A cada multa, perde-se de 5 a 7 
pontos na carteira. 

Em uma viagem daqui a Juiz de Fora são quatro radares 
de um lado e quatro do outro. Se um cidadão for multado em três, já 
perdeu a carteira e ainda tem de pagar multa superior a R$1.500,00, 
as três juntas. 

Agradeço ao Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto, 
permitir que mostremos aqui, por meio da TV Assembléia, o filme de 
1 O minutos que fizemos de Juiz de Fora a Belo Horizonte, mostrando 

. o que está acontecendo, essa vergonha, esse assalto do DNER ao 
· cidadão brasileiro. 

- Procede-se à exibição do filme. 
Sr. Presidente, estou requerendo, com fundamento no art. 

103, inciso 111, alínea "d", do Regimento Interno, manifestação de 
protesto pela maneira com que o DNER vem utilizando e fiscalizando 
eletronicamente a BR-040 e a BR-267, sem critério, desobedecendo, 
inclusive, as normas básicas de trânsito. Estou encaminhando esse 
requerimento a V. Exa. e dizendo que, saindo daqui, irei ao Ministério 
Público Federal, para fazer a denúncia de que o DNER fez uma 
resolução para que pudesse ter o poder de multar em um dia e,' no dia 
seguinte, contratou essa empresa de São Paulo para multar em Minas 
Gerais, nas rodovias federais. Cada máquina multa, no mínimo~ 800 
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veículos por dia.:. Multiplique por oito daqui a Juiz de Fora, e os 
s~nho.res poderao ver que mina de ouro é essa. É a invasão de 
pnvac1dade .do cidadão, fazendo com que ele ande a 80km em 
estrada de p1sta dupla. 

A • G~s~aria de dizer que tenho em mãos o Código de 
Trans1to Bras1le1ro e tenho a resolução que foi editada e publicad 
pelo DNER. Vou dizer com todas letras que houve mutreta nisso. Te~ 
gente levando. "um_a baba", porque é muito dinheiro que está saindo 
do bolso do c1dadao. O Ministério Público Federal, com certeza, vai 
~mtrar ~es~e caso para clarear e mostrar que o que se está fazendo é 
1nconst1tuc1onal. 

. . O pró~rio_ Código Brasileiro de Trânsito diz: velocidade 
mm~ma para_ cam1nhoes e ônibus é de 90 km por hora; para carros 
part1cu~ares e de 11 O km por hora, e não 87 km por hora para todos 
Em tres mu.ltas, _ até o fusquinha de que o Governador gosta ê 
multado. o. c1d~dao que chega a Juiz de Fora tem que deixar o carro 
por~u~ o d1nhe1ro da multa não dá para comprar outro fusca. Fica me~ 
repudio ao DNER. Vou levar essa luta z::té o fim. 

. _ Peç.o aos Deputados que nos ajudem formando uma 
com1ssao para 1rmos a fundo no caso e buscar a verdade. 

. O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento 
Rodngues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs .. Deputados, o assunt~ q~e. me traz a tribuna não é uma grande 
nOVIdade, mas temos que InSIStir porque entendemos que tudo aquilo 
qu~ ocorreu . em 1997 ainda precisa ser apreciado pela Casa. 
Es~1~emos, ha cerca de 20 dias, com o Governador Itamar Franco e 

. solicitamos que en~~asse ~ Casa o Estatuto dos Militares Estaduais, 
para s_er .votado. Alias, s~r!am também discutidas algumas estruturas 
do ~ropno aparelho policial no que diz respeito à Polícia Militar 
Infelizmente, essa matéria ainda não chegou à Casa. · 

. Sr .. Presidente, estamos recebendo cobrança de diversas 
partes do .1ntenor ~~ Estado. São policiais que escrevem cartas ao 
nosso gab1ne~~ solic1t~ndo que essa matéria seja apreciada e votada 
pel~ Assemble1a. Infelizmente, não temos como votar. Assim, fica aqui 
ma1s uma vez o apelo porque, quer queira quer não a questão da 
segurança pública também passa por essas reformas 'estruturais que 
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precisam ser feitas na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros e 
principalmente no que diz respeito ao estatuto. de pessoal. A Lei no 
5.301, de outubro de 1969, precisa ser revista. Estamos há tanto 
tempo com essa lei e até hoje não fizemos as reformas. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe diversas inovações. 
Mudaram muitas coisas na estrutura da polícia, na legislação, mas, 
infelizmente, a legislação ainda é arcaica e ultrapassada e não atende 
mais os anseios da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares. Sr. 
Governador, o nosso Estatuto foi muito solicitado pelos militares, no 
movimento de 1997. Tivemos alguns avanços na questão salarial dos 
militares e em outras matérias que estão tramitando na Casa, até 
mesmo pela boa-vontade dos demais Deputados da Casa. 
Infelizmente se não votarmos o Estatuto não conseguiremos avançar 
nessa questão. 

Temos alguns problemas relacionados à segurança 
pública. Os nossos policiais ainda sofrem por estar convivendo com 
uma legislação que não faz frente a essa realidade. Mesmo porque a 
Constit~:.~ição de 1988, que alt~rou diversos dispositivos na legislação: 
referente às· polícias, precisa ser adequada ao novo estatuto. A Le1 
Orgânica da Polícia Civil, que é de 1969, também precisa ser enviada 
à Casa para que os Deputados discutam sobre uma nova legislação, 
uma nova realidade. Assim, a nova lei e o novo estatuto poderão fazer 
frente aos anseios não só dos policiais militares e civis, mas também 
da própria legislação. 

Temos mecanismos que precisam ser mudados nesse 
· Estatuto, os quais em muito contribuirão para a melhoria da prestação 
de serviços de segurança pública à população mineira. Compete ao 
Governador Itamar Franco a decisão de encaminhar ou não essa 
proposta à Assembléia. Estivemos, em 13 de novembro, com o 
Governador, quando nos prometeu enviar o Estatuto, dentro dos 
próximos 1 O a 15 dias, a fim de ser discutido e votado. Passaram-se 
30 dias desde a audiência que tivemos com o Governador, e, 
infelizmente, o Estatuto ainda não chegou. Entendemos que ele 
precisa de alguns reparos, a serem feitos na Procuradoria-Geral do 
Estado, e a Procuradora afirmou que ele se encontrava em fase final, 
mas aqui não chegou. Tudo aquilo que ocorreu em 1997 precisa ser 
reforl}lulado no Estatuto, por esta Casa, que tem condiçõe~ de 
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prom?ver debates, audiências públicas, a fim de que possamos 
e~trar~ a melhor proposta, a melhor proposição de lei. Precisamos 
drs~u_trr a ~uestão da carreira única, a implantação da Corregedoria da 
Polrc!a ~·1~1rtar, ~-s questões da redução de níveis hierárquicos dentro 
da P~llcra Mrlltar, com vistas a ~roporcionar melhor atuação 
operacronal por parte dos policiais. E necessário que esta Casa 
drscuta, o mais rápido possível, o Estatuto, para o que contamos com 
~ boa-vontade do Governador Itamar Franco, já que demonstrou 
rnteresse na melhoria da situação. 

Na parte da manhã, foram entregues 217 viaturas à Polícia 
Milita~. Tivemos um convênio firmado entre o Governo do Estado e a 
Prefertura de ~~lo Horizonte, pelo Prefeito Célio de Castro, para 
reforçar . o polrcramento na Capital e na Região Metropolitana. 
P~r~be~rzamos o Prefeito pela iniciativa, pois os índices . de 
cnmrnalldade vêm assustando a população. 

Infelizmente, recebemos a notícia de que um oficial da 
Polícia Militar, o Ten. Rabelo, de apenas 25 anos, encontra-se no CTI 
por ter sido recebido a balas na favela do Morro do Papagaio, por um 
menor de 14 anos. Trata-se de fato que lamentamos, solidarizando-
nos com a família do Tenente. 

A Prefeitura, por meio do Prefeito, entregou, junto com o 
Governo do Est~?o, 21 ~ viaturas, que darão melhores condições de 
trabalho ao pollcral, a frm de que faça frente à onda de violência 
crescente. 

. Fica aqui nosso apelo ao Governador do Estado para que 
encamrnhe essa mensagem à Assembléia, pois temos recebido 
apelos de toda parte, da Capital e do interior, de praças e Soldados, 
cobrando a votação do Estatuto, o que não podemos fazer se a 
matéria não nos for enviada. Que o Governador encaminhe com 
urgência, esse projeto de lei, para ser votado nesta Casa dando 
melhores condições de trabalho à polícia, para que est~ possa 
oferecer resposta à violência crescente, trabalhando efetivamente no 
seu combate. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Obrigado 
Deputado Sargento Rodrigues. Aproveito o aparte para complementa~ 
a fala do Deputado Alberto Bejani. Nós, que transitamos toda semana 
naquela estrada, deparamos com vários problemas, os quais . já 
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encaminhamos à Superintendência do DNER, que· ve.m, · aps . :. 
poucos, at~ndendo nossos pedidos, . princip.~lmerit~ .o~ rel9tiygs .à 
sinalização. Entretanto, faltam muitos rep9ros nas estradas ._e" na~s 
pontes, que são como verçladeiros quepra-mo[as,. 9 que é muito 
perigoso. Chamo a atenção, ainda, para alguns desbarrancarl}en~os 
nas estradas, que podem se tornar mais sérios com as chuvas:,-

Com relação à questão do radar, tive a opprtunidade de 
viver o problema e afirmo que não está atendendo aos fins a que .s~ 
propunha: diminuir a velocidade por mei? de um pr~çesso e?ucªt[vo. 
o aviso de que se deve manter determrnada velocrdade exrste para 
mostrar que há perigo. Por outro lado, ao se esconder o radar, 
percebemos que a intenção é pegar de surp~esa o ~o!orista, para lhe 
tirar dinheiro também de surpresa, e nao ensrna-lo, de forma 
educativa, a diminuir a velocidade. 

Queremos, portanto, aliar-nos à fala do DE?putado Alberto 
Bejani, pois, além de tudo, esse procedimento não é do Estado, m~s 
de uma firma particular, que, quanto mais carros multar, mars 
arrecadará Não seria isso de responsabilidade do sistema público? O 
radar não será o único a resolver, pois precisamos também, e mais 
rápido ainda, da melhoria da própria estrada. 

o Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte do 
Deputado Edson Rezende. . . . . 

· A questão levantada pelo Deputado Alberto BeJanr e murto 
séria. O IPVA está aí, para ser pago no mês de janeiro. E o 
contribuinte, ·mais uma vez, vai sofrer, já que, no início do ano, 
vivemos uma situação caótica, com vários pagamentos a fazer, como 
a escola das crianças, o IPTU e o IPVA. 

Há pouco, na TV Assembléia, estávamos discutindo a 
situação da BR-491, da BR-459, no Sul de Minas, e da BR-135, cujas 
crateras foram hoje divulgadas pelo jornal "Estado de Minas". 
Infelizmente os radares estão· multando - a população está sentindo 
mais uma v~z -, e o IPVA está sendo cobrado, mas a situação das 
estradas não é das melhores. O Governo precisa tomar providências a 
esse respeito. .. , 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) -
Parabenizo o pronunciamento de V. Exa. Deixo claro que terr1.os 
soll!ções nesta Casa para o I PVA, como o projete;> do . Depu~~do 

I\ 
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~rmano Ba_tista, que, s~ for aprovado neste ano, permitirá que ta1
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1mposto S~Ja cobrado a1nda nos meses de março, abril e maio, com 
emenda m1nha propondo o parcelamento em seis meses. 

~_problema dos radares está sério em Belo Horizonte, e 
temos cond1çoes de resolvê-lo, a partir de um projeto de minha autoria 
qu~, A co_mo em outros Estados, exige que seja anunciada sua 
ex1stenc1a, ou seja, a partir de 200m do radar, deve haver avisos de 
SOm em_ 50~, de sua ~xistência. Se a intenção é educar, e não p~nir, 
a soluçao e esse proJeto. Conto com o apoio de V. Exa. e de sua 
bancada. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Muito obrigado. Pode 
ter certe~~ d_e q~e, jun~o ~om nossa bancada, estaremos apoiando 
essas re1v1nd1caçoes, pnnc1pal~ente no que diz respeito ao projeto do 
IPVA, do Deputado Ermano Bat1sta. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 

, . O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados 
~ubl_1co presente, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, vimo~ 
a tn~una para tratar de vários assuntos que interessam a Minas 
Gera1s e a Belo Horizonte. 

. Inicio falando sobre nossa cidade, a Capital, e os diversos 
proJet~s que, no momento, estão sendo votados na Câmara Municipal, 
especialmente aquele que altera a Lei de Uso e Ocupação do Solo. 
Estamos _vendo, nesse . a!'agar das luzes, aterrorizados, o grande 
acordo f~1to para a reele1çao do Prefeito Célio de Castro, por meio do 
acerto fe1to com as empresas de ônibus, que reduziu a alíquota de 
ISS de 5% para 3%, representando perda real, por mês, de 
R$800.000,00 de arrecadação pela Prefeitura de Belo Horizonte. 

Esse é o primeiro acerto que teria de ser feito para 
~o~p~;,.tar o ac_?rdo. Era necessário que se pagasse mais para que 0 
defiCIL d~ Camara de Compensação Tarifária não continuasse. 

Apesar d1sso, a Prefeitura continua a remunerar as empresas 
lançando mão dos recursos do Fundo de Transporte Urbano. Isso está 
~end~ questionado por uma ação pc@ular na justiça, mostrando a 
Ilegalidade desse ato do Sr. Prefeito, ~~~e já lançou mão de mais de 
R$50.000.000,00 para remunerar as empresas. O Sr. Prefeito disse 
que as empresas devolverão o dinheiro à Prefeitura. Quem acredita 

1 _ _ .. .907° 
nisso? Mas quem, alem da populaçao de. B~elo Honzonte, ._esta · 
pagando por essa conta da re~leição? ~ pobre de Belo Horizonte que 
necessita do transporte coletiVO tambem paga ,a. conta, porf!ue ·a 
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passagem foi aumentada em mais 11%. · " . . 
· Mais um capítulo desse grande acordão que fo1 fe1to, 

Deputado Amilcar Martins, estamos vendo agora, nessa .mudanç~ ~a 
Lei de Uso e Ocupação do Solo. No apagar das luzes, na escundao, 
um Rrojeto que tramita na Câmara Municipal desde 1998 agora 
recebeu emendas, na semana passada, do Prefeito. ~le já,foi; votado 
em 1° turno. Hoje à tarde, na Câmara Municipal, será votado :m 2° 
turno. Escolheram um nome bonito para esse grande acordo. Nao se 
trata de alteração da Lei de Uso e Ocupação do Solo, o nol)le é 
"flexibilização". Deram um nome mais bonito ao que está acontecendo 
em Belo Horizonte. . . 

Esse grande acerto ~é uma vergonha._ Os jornai~ tn~zem 
esta notícia hoje: "C-âmara de BH vota hoje a caixa.,-preta". Isso será 
feito no apagar das luzes. Os Vereadores nem saÇem, mas e~tão a 
favor desse grande acerto. Agora vemos o Prefeito de Belo Honzonte 
silencioso. O candidato a Vice, Sr. Pimentel, está silencioso também. 
Ele estava tão falante na campanha ... Todo o acerto está sendo feito, 
e ele está calado. . . . o Sr. Patrus Ananias também está silencioso. Esses são 

os rumos. o Deputado Amilcar Martins (em aparte)*- Caro Deputado 
João Leite, cumprimento-o por essa denúncia,. porque V. _Exa., q~e 
recebeu uma consagração nas urnas de 562 m1l votos, ma1s de_ 45 Yo 
dos votos da população de BH, tem autoridade para ocupar a tnbuna 
e fazer oposição a essa vergonha que. está ocorrendo . em nossa 
cidade. Hoje, 12 de dezembro, é o aniversário de Belo Honzonte, q_ue 
está completando 103 anos. Esse é o presente que o povo da Cap1tal 
recebe do Prefeito Célio de Castro. E o presente da vergonha, da 
negociata, dos negócios feitos de forma escusa, no apagar das luzes 
dessa administração. Como V. Exa. já disse muito bem, a forma ~e o 
Prefeito agradecer a votação, que teve foi esta: aumentar tanfas, 
impostos, criando dificuldade~; 

Agora, como coroamento, veio essa grande vergonha, 
essa caixa-preta, essa mudança na Lei de Uso e Ocupação do S9lo. 
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O~ Deputados que foram Vereadores, V. Exa., que foi um dos mais 
br!lhantes Ve_r~ador_es po~ BH, sabem que o âmbito de corrupção na 
Camara Mun1c1pal e a Le1 de Uso e Ocupação do Solo. o Vereador 
T otó Teixeira, por meio de declaração aos jornais, disse que pegaram 
ca~o~a em seu projeto - que está tramitando -, por meio de emenda 
sohc1tada pelo. Prefeito. Estão fazendo um "frankenstein", sem que os 
Vereadores sa1bam das conseqüências. 

Portanto, cumprimento V. Exa. pelo seu pronunciamento e 
por sua firmeza. Estou a seu lado. É uma vergonha o que está 
ocorrendo em Belo Horizonte. Esse é o presente que o Prefeito dá 
para a população, no dia do aniversário da nossa cidade. Obrigado. 

. O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Amilcar 
Ma~ms. E:iste grande movimentação em Belo Horizonte. Alguns 
am1gos estao comentando os valores de alguns imóveis situados na 
região Sul de Belo Horizonte, pois o preço foi duplicado e triplicado 
somente com a_ expectativa desse nome bonito, "flexibilização", que é 
u~~ grande ca1xa-preta, um acordo feito para a reeleição do Prefeito 
Ceho de Castro. E o preço da reforma, que tem o objetivo de 
acomodar todos os partidos? Belo Horizonte terá cinco 
supersecretários e 39 novos Secretários. Disseram que o custo será 
zero, é a modernização. Parece-me que todos aceitam, como se 
ess~s que ~stão na Prefeitura, dizendo que dão os rumos para Belo 
Honz~nte, t1vesse_m atra_vessado o Jordão, estando totalmente puros. 
Isso e uma ment1ra, po1s a reforma tem um preço altíssimo para a 
p~pulação da Capital. Para começar, o seu custo é de R$500.000,00. 
Sao 39 novos Secretários, juntando-se aos 9 administradores 
regionais, que terão um novo salário, ou seja, um salário diferente do 
que tinham antes, sem computarmos outro dado importante: ao 
conseguirem a reeleição, alguns alcançarão os dez anos isto é o 
apostilamento nos cargos. ' ' 

Ora, é um custo para Belo Horizonte o que está 
acontecendo, pois, como disse um articulista hoje, esta será uma 
semana aloprada na Câmara Municipal, em que tudo será votado. E 
quem não receberá benefício é o cidadão e a cidadã da Capital. Não 
faze~ parte desse acordo celebrado ao apagar das luzes, para 
benef1c1ar alguns, que terão muito lucro com a valorização de seus 
imóveis na Região Sul e na Pamp:t•lha, porque dizem que vão 
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flexibilizar também essa região. O grand~ mineir.o Juscelino 
Kubitscheck deve estremecer no túmulo, para tristeza de todos nós, - . ... ..... ,., -

p<;>rque esse Governo Municipal que se diz pgpul_ar; que ~e diz 
progressista, que se diz de esquerda e que está há 8 anos à frente de 
Belo Horizonte fez aliança com o lucro, com os i~óvei~ .. O que vemos 
nâ nossa cidade hoje - estamos acompanhando a situação d.a 
segurança também - é alarmante. Vemos as denúncias dos pobres 
que vivem nas vilas e favelas, criticando, inclusive, o fim da, Secretaria 
para Assuntos da Comunidade Negra, outro presentão que o Prefeito 
está dando. Não acreditem em nada do que disse na campanha, ele e 
o Vice, Fernando Pimentel, porque agora fazem tudo ao contrário, 
tudo diferente do que prometeram. E é claro que para o próximo ano 
estaremos aguardando aquele metrô subterrâneo que sairá do 
Aeroporto da Pampulha. Estarei nesta tribuna acompanhando, porque 
queremos esse metrô, prometido tant~as vezes. Quvimos· nas 
campanhas, nos debates, que sairia do Aeroporto da Pampulha e iria 
até à Savassi. Que maravilha! Todos teremos, a partir do próximo ano, 
esse metrô. As contas foram feitas pelo Sr. Fernando Pimentel, que 
disse que a situação é tranqüila, sem problema. A partir do próximo 
ano teremos essas obras e BH será uma cidade maravilha. A Lagoa 
da Pampulha estará também totalmente recuperada, e viveremos 
nessa Belo Horizonte do Sr. Fernando Pimentel, do Sr. Patrus 
Ananias, do Sr. Célio de Castro, essa maravilha que não tem 
segurança. Se por um lado a Prefeitura entrega as viaturas, por outro 
acaba com a Secretaria para Assuntos da Comunidade Negra. 

Criticaram tão duramente a nossa proposta de criação de 
uma secretaria antidrogas, e estamos vendo em BH o avanço das 
drogas, do tráfico, da utilização de adole~centes e de crianças nesse 
tráfico. É um verdadeiro caos. 

Na semana passada o Deputado lvair Nogueira, ocupando 
esta tribuna, falou sobre a situação do cadeião de Betim. Relator da 
CPI do Sistema Carcerário, pudemos aprovar uma legislação nova, 
que proibia a construção, em Minas Gerais, de unidades penais com 
capacidade para abrigar mais de 170 presos. No entanto, o que 
vemos são mais de 400 em Betim. · 

Falando agora dg Governo Estadual, faz propaganda, 
espalhando "outdoors" pelq.:,;:Estado todo. Diz-se que o Sr. Itamar 
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Fra~co g~vern~ com uma aliança de centro-esquerda. Vejamos, 
entao, a srtuaçao da segurança: presos são transferidos nus, na frente 
de suas famílias, de seus filhos, de suas filhas. É degradante o que 
vivemos em Belo Horizonte e no nosso Estado. 

. O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte)* - Quero 
parabenrzar o nobre colega parlamentar pelo brilhante discurso. V. 
Exa., mais d~ que ninguém, tem a responsabilidade, conferida pela 
grande votaçao que conseguiu na eleição passada, de cobrar do atual 
Prefeito de Belo Horizonte uma postura coerente com o que ele 
prometeu. 

É importantíssimo a cidade ter agora esse fiscal, esse olho 
de parlamentar honrado e honesto que V. Exa. é, diante da 
administração e de tudo que tem e que vai acontecer na 
administração atual. 

Gostaria, se me permitem, de fazer um levantamento e um 
desafio aos Deputados que estão aqui presentes. Por gentileza, 
tra.gam-_me pelo menos algum resultado da CPI do Narcotráfico, que 
ate hoJe levantou dúvida sobre nomes. Desde o princípio se 
levanta.r~m nomes de Deputados e de pessoas íntegras, como o 
Secretano da Segurança Pública, e não se chegou a lugar algum. 
Esta Casa precisa rever isso. 

Vou propor que se crie aqui, ainda que ironicamente, uma 
CPI da CPI do Narcotráfico, porque até agora ninguém sabe onde 
essa CPI chegou, e pessoas estão sendo destruídas, tendo o nome 
destruído injustamente. Isso é inadmissível para esta Casa. Muito 
obrigado. 

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Adelino, pelo 
aparte. . Gostaria de dizer que estaremos sempre vigilantes, 
denuncrando para o povo de Minas Gerais essa demagogia que 
a~ontece tanto em Belo Horizonte quanto neste Estado. Os que se 
drzem de_ centro-esquerda, progressistas, na verdade fazem aliança 
com a elite deste Estado e do Município de Belo Horizonte. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 

Viana. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor 

O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. 
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Deputados, imprensa,· assessoria desta Casa, pessoal amigo das 
galerias, .telespectadores da TV, Assembléia, volto a esta tribuna 
porque hoje vi--estampada, nas páginas do "Estado de Minas", mais 
uma vez, a situação de calamidade em que. a BR-135 se encontra. 
Também dizia que provavelmente iria· aco_ntecer uma, paralisação de 
caminhoneiros na estrada, para chamar a atenção, porque os buracos 
estão diminuindo: onde havia três, quatro buracos, hoje estão se 
juntando e formando um só, bem grande. Isso é um absurdo. .. 

Tive de hoje voltar a Curvelo, pois vim de lá ontem, passei 
desviando dos buracos, sendo ameaçado por caminhões e ônibus 
que, também desviando-se dos buracos, vinham em cima de nós. 
Hoje, voltei para presenciar a manifestação dos caminhoneiros, com a 
imprensa e com a Polícia Rodoviária Federal, no trevo de Curvelo. 
Estivemos lá com o Inspetor Souza Reis, da Polícia Rodoviária 
Federal. No trecho houve um acidente grave: dois caminhões, ,um dos 
Correios e outro de carvão, trombaram depois de Curvelo, próximo a 
Corinto. Isso aconteceu hoje, porque cada um estava se desviando de 
buracos, e bateram de frente. 

Onde vamos parar com uma situação dessas? Em janeiro, 
pagaremos novamente o IPVA, que é o imposto que todo o mundo 
que tem carro paga, e uma de suas finalidades é que município, 
Estado e União mantenham bem conservadas as estradas por onde 
transitamos. Como fica a situação de todos que trafegam nessas 
estradas? A BR-040, desde o trevo de Curvelo, passando por 
Felixlândia até Três Marias, também está uma calamidade pública. 
Saindo da BR-040 para Pompéu, em direção à BR-262, é outra 
calamidade. Acho que a tolerância está chegando ao fim. 

Fiquei sabendo, por intermédio do Inspetor Souza Reis e 
do Inspetor Figueiredo, de Sete Lagoas, que, com dois caminhões de 
massa asfáltica, tamparam-se todos os buracos de Sete Lagoas até o 
trevão. Foram apenas dois caminhões, e dizem que não há verba. 
Será que é tanto dinheiro assim? Não é. É preciso ter vontade política. 
É pouca coisa . para se resolver um problema tão grave. 
Primeiramente, temos que resolver o problema da manutenção da 
estrada, que é o mais barato, para, em seguida, cuidar da 
recuperação e, por fim, uma nova estrada, porque está caminhando 
para isso, o prejuízo está aumentando. l 

i[ 
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. Hoje fui lá, mais uma vez, e é revoltante ter que voltar à 
tnbuna para falar novamente sobre esse assunto, porque estão 
esperando acontecer um acidente mais grave, com muitas vítimas 
fatais, para, aí sim, resolverem o problema. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado 
Doutor Viana, quero fazer coro com as suas palavras, da mesma 
forma como q_uando V. Exa. se manifestou na semana passada, 
quando abordavamos esse assunto. Quero dizer que, infelizmente 
Deputado Doutor Viana, tivemos que tomar uma providência séria a~ 
extremo. Na ocasião, dizíamos que estaríamos fazendo uma 
repres~ntação junto à ~rocuradoria-Geral de Justiça, num documento 
que fo1 elaborado e as~mado por todos os Deputados, inclusive por v. 
E:a. Quero fazer a le1tura do documento e dizer que já chegou às 
maos dos. repres~ntantes do DNER, que já foi notificado pela 
Procuradona de Mmas Gerais e, salvo engano, também do DER 
porque a~guém tem que assumir a responsabilidade por esse estad~ 
de calam1dade a que chegou a BR-135. O documento foi protocolado 
no dia 7 de dezembro, às 11 horas, sob o n° 39.619 e tem o seguinte 
teor. (- Lê:) 

"Exmo. Sr. Dr. Abelardo Teixeira Nunes, Procurador-Geral 
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 

Os Deputados que este subscrevem vêm à presença de v. 
Exa. den_unciar a precariedade em que se encontra a BR-135, que liga 
Belo Honzonte ao Município de Montes Claros. 

lnobstante os inúmeros apelos formulados e todas as 
vozes que se levantam para denunciar a problemática e cobrar 
providências, nada foi feito até a presente data para mudar a realidade 
que se coloca diante de nossos olhos diariamente. 

São inúmeros acidentes, muitos com vítimas fatais, e o 
descaso das autoridades é uma verdadeira afronta à vida humana. 

. O d_es_respeit? e a omissão vão contra todos os princípios 
bas1lares de d1re1to e Cidadania, ferindo de morte os direitos mais 
elementares de segurança e respeito à condição humana. , 

Impostos são pagos com a finalidade de preservação das 
nossas estradas. Contratos são celebrados visando à manutenção 
dessas mesmas estradas. E o que é feito? Absolutamente nada~ 
Centenas de pessoas continuam verdadeiros reféns das péssimas 
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condições da BR-135. ." , r., ; ·• . . . .. , • 

. Urge que providências sejam tomadas o mais rapidamente 
possível. Até quando teremos que buscar justificativas paratamanho 
descaso, responder aos · parentes de, vítimas • Jat.ais, ou aos 
sobreviventes, o porquê de tanta omissão? .... "'. 

Fazemos a presente denúncia amparados na certeza de 
que, apenas em uníssono, medidas efetivas serão toma~as, e o 
problema poderá ser sanado. E o Ministério P~bl!co, na quah~~_de de 
responsável primeiro pela salvaguarda dos ~1re1tos da. colet1v1dade, 
tem por bem que se manifestar a respeito e determinar as 
providências necessárias, bem como o dever legal de cobrar um 
posicionamento e soluções das autoridades competentes. 
· Ante o exposto, requeremos a V. Exa. se digne analisar o 

·que foi noticiado e, em se verificando a omissão e o descaso, 
determine as medidas judiciais cabíveis. . .. . 

Termos em que aguardamos um posicionamento, 
antecipando, na oportunidade, votos de estima e consideração". 

Esse documento é assinado por mim, por V. Exa. e por 
todos os outros Deputados votados na região. Já está protocolado. 
Vamos cobrar uma providência do Ministério. Quero parabenizá-lo 
porque, na verdade, apen~s quem conhece e passou por essa estrada 
no último mês pode analisar o inferno que se tornou a BR-135, 
matando inocentes e tirando a expectativa de maior crescimento da 
região Norte de Minas. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - A reflexão que V. Exa. 
faz nos preocupa muito. Estamos somando esforços pelo Sul de 
Minas com relação à BR-459, denominada rodovia da morte. 
Lamentavelmente, estivemos inúmeras vezes no DNER, com o Dr. 
José Hélcio, já acompanhamos diversos Prefeitos e fizemos inúmeras 
manifestações, junto com os Deputados da região. Até agora, 
providência alguma foi tomada pelo DNER. Estamos inicia~do um 
movimento diferente dos que promovemos no Sul, debates, p1quetes, 
paralisações, porque nada tem sensibilizado o Governo Federal para 
essa situação. · . 

Doutor Viana, ratificamos o seu pronunciamento em 
defesa dessa malha rodoviária. Estamos também buscando um pleito 
judicial, para que o DNER tome as providências necessárias qu~nto 
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ao trecho Poço~ de_ Caldas-São Paulo-ltajubá. Já não podemos 
~uportar ess~ s1tuaçao de descas?. Estamos perdendo vidas, tendo 
1n~~eros ac1dentes diariamente. E uma situação insustentável. Na 
prox1ma semana apresentaremos um vídeo que mostra o descaso e o 
desrespeito do Governo Federal pela população do Sul de Minas. Já 
marc~mos uma ida a Brasília para que o nosso Ministro e as 
autondades do DNER possam nos receber. Se isso não acontecer 
ac~nselhar:mo.s. os. J~ízes da comarca a interditar as rodovias, po~ 
me1o de açao c1v11 publica, porque precisamos evitar essa tragédia que 
temos no dia-a-dia. 
. . Temos de colocar o Ministério Público como órgão 

fiscalizador. Como o Deputado Carlos Pimenta e V. Exa. fizeram 
devemos protocolizar junto ao DNER. Mas não iremos protocolizar~ 
recomendaremos que todos os Prefeitos e Juízes da comarca desse 
trecho da BR 459, por meio de petições junto aos Promotores dêem o 
respectivo interdito dessas estradas. Somente assim, temos c~rteza 0 
DNER. tomará as devidas providências. Estou ao lado de v. E;a. 
nesse Importante pronunciamento. Obrigado. 

O Deputado Wanderley Ávila (em aparte) - Doutor Viana, 
vamos ocupar 30 segundos da sua fala. 

Há duas semanas, usamos a tribuna para fazer a denúncia 
do estado em que se encontra esse trecho do "trevão" a Corintó. 
Naquela oportunidade, V. Exa. nos aparteou e tornou mais brilhante o 
nosso pronunci~me.nto. Manifestávamos essa preocupação porque 0 
trecho de Uberland1a a Montes Claros passou a ser feito por Montes 
Claros-"trevão", em decorrência dos buracos que existiam naquela 
BR. 

. . ~~je,_ o que nos preocupa é que os "bananeiras" que saem 
de Janauba Ja nao trafegam por Montes Claros-Corinto, preferem dar 
uma volta de, aproximadamente, 130km, no sentido Montes Claros-
Pirapora, Pirapora-Corinto. Se nada for feito se as nossas 
reivindicações não encontrarem ressonância, o pró~imo trecho a ficar 
esburacado será esse trecho de Pirapora a Corinto. Muito obrigado. 
. . O Deputado Doutor Viana* - Nobre Deputado Wanderley 

Av1la, agradecemos o brilhantismo das palavras de V. Exa. 
A .o que me preocupa é que não vejo nenhuma iniciativa que 

me de confiança e certeza de que algo vai ser feito. Dentro de 15 dias, 
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teremos o IniCIO das férias. É .aí ,que. temos de·. trabalh~r · 
preventivamente, porque muita gente .vai usar ~q!Jele trecho para ·ir à 
Bahia, ao Nordeste, e os acidentes acontecerão co_ll} major gravidacle. 
Vamos continuar brigando, até que uma solução seja encontrad~;: até. 
que possa ser saneada a situação caóticae criminosa da BR-135. 

Quero parabenizar a população de Belo Horizonte_ pelos 
seus 103 anos de existência e também Várzea da Palma, pelos seus 
47 anos como cidade. Parabéns aos habitantes das duas belas 
cidades mineiras. Era o que tinha a dizer, Sr: ·Presidente. 

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

Ávila. 
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, demais 

membros da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o valor da 
nossa fala é inversamente proporcional ao tempo. que temos .. Desde 
que aqui chegamos, temos participado.de debates em favor do rio São 
Francisco. Foi criada a CIPE São Francisco, foram feitas discussões e 
mais discussões, mas o nosso rio está morrendo. 

Agora, estão querendo fazer a transposição das suas 
águas, e a Assembléia de Minas tem a sua posição, temos a nossa 
posição, mas nada é feito para salvar o rio. Hoje, em Pirapora ou em 
qualquer lugar à beira do São Francisco, o rio estará caudaloso em 
decorrência das águas da chuva. 

Nesse período de dez anos em que estamos nesta Casa, 
a reunião mais importante de que participamos em favor do rio São 
Francisco talvez tenha sido a que aconteceu em Pirapora, nesse final 
de semana numa iniciativa do nosso conterrâneo, barranqueiro, 
piraporense' Artur Lopes Filho, President~ da Associação Comercial 
de Minas Gerais- FEDERAMINAS -, em união com o Presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Pirapora, Sr. ldalécio Garcia. 
Qual é o brilhantismo da sua iniciativa? É justamente uma reunião na 
qual se deflagrou um movimento que deixou de ser de Artur Lopes, de 
Pirapora, do Deputado Wanderley Ávila e de Minas Ger~is, e p~ssou a 
ser assunto não só do Brasil, mas também de interesse universal. 

Trata-se de proposição visando a contar com o trabalho 
efetivo do diamantinense jornalista América Antunes. Então, esse 
trabalho de transformar o rio São Francisco em paisagem cultural
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_ .Ao ser reconhecido como patrimônio da humanidade, o rio 
Sao Franc1sco, c~m as .exigências e as sanções impostas pela 
UNESCO, talvez nao agonrze ou caminhe para a morte. 

. Ficam os. rio_ssos votos de louvor ao Sr. Artur Lopes Filho, 
Presidente da Assoc1açao Comercial de Minas Gerais. 

23 Parte (Ordem do Dia) 
13 Fase 

Abertura de Inscrições 
C? Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada 

a h~~a dest1nada : esta parte, a Presidência passa à 23 Parte da 
reunra~, c~m a 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as 
comun1caçoes da Presidência e de Deputados e a apreciação de 
pareceres e ~e requerimentos. Estão abertas as inscrições para 0 
Grande Expediente da próxima reunião. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O ~eputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria de fazer 

uma observaçao, porque a matéria trazida pelo Deputado Adelino de 
Carvalho era para ser discutida naquele momento. Portanto, não iria 
defend~r pessoa, partido, nem a instituição chamada CPI. No nosso 
entendimento, o Presidente Bené Guedes - evidentemente orientado 
pela assessoria - d~veria ter concedido a palavra naquele' momento, 
porque a oportunrdade era naquele momento. Queria apenas 
acrescentar que a CPI estadual do narcotráfico foi instituída como 
peça auxiliar da CPI nacional. Esse é o primeiro aspecto. 

. Evidentemente, trata-se de um trabalho extremamente 
c~~phcado. Temos certeza e consciência de que a CPI cometeu 
vanos erros, mas sabemos também que a CPI do Narcotráfico 
levantou várias questões de interesse da sociedade de Minas Gerais. 
Deputado Adelino de Carvalho - falo genericamente, excetuando 
todos aqueles que estão no poder público, e são honestos e 
competentes -, se o crime organizado caminha no País, é porque há 
cobert~ra do poder público. Só essa mensagem que passamos à 
comunidade mineira vale todo o trabalho da CPI, com todos os seus 
erros e acertos. 

Concordo com V, Exa. na parte que diz respeito a nomes. 
Acho que se trata de situação extremamente delicada, mas tenha a } 
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certeza de que inúmeros nomes também f~xan} preservados. Se 
alguma coisa foi levada ao ar, à luz da publicidade, é porque havia 
alguma razão a·-mais. Não quero· fazer uma defesa contundente da 
CPI. Hoje será a leitura do relatório, e, a partir daí, todos terão a 
oportunidade de apreciá-lo. 

Apenas desejo fazer esse reparo. Creio que V. Exa: tem 
razão ao fazer a defesa de pessoas que foram à rua, pois se trata de 
fato extremamente delicado. Mas gostaria que V. Exa. olhasse o lado 
positivo da questão. O lado negativo existe, já que erros cometemos. 
E é um trabalho que envolve o submundo, a ilegalidade; no qual não 
contamos com a colaboração do povo, pois ninguém quer prestar 
testemunho devido ao medo e à falta de segurança. O Governo não 
dá proteção às testemunhas no País, e qualquer pessoa que denuncie 
o crime organizado. corre risco de vida. Além disso, existe a podridão 
da sociedade, onde o narcotráfico é o centro do crime organizado, 
fazendo 40 mil mortes, por homicídio, no País. Trago o assunto para a 
reflexão da comunidade porque não adianta polícia nem justiça, 
enquanto o povo não se engajar na questão, com a cobertura do 
poder público. Enquanto o poder público for conivente com a 
bandalheira que aí se encontra, não haverá solução. Esse é o 
principal recado dado pela CPI do Narcotráfico. ~ 

· O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adehno de 
Carvalho. 

O Deputado Adelino de Carvalho - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, manifesto o 
posicionamento desta Casa contra a proliferação do tráfico de drogas 
no Estado. Fui favorável à CPI, que desenvolveu um trabalho no qual 
todos nos empenhamos. Esta Casa, pel~ alto nível de parlamentares 
que a compõem, tem feito um belo trabalho, mostrando-se 
transparente na busca de corresponder aos anseios da sociedade. O 
que me causou estranheza foi a precipitação e a falta de critérios ao 
mencionar nomes, colocando pessoas de bem sob suspeita. 

Aqui tenho um ofício enviado ao Sr. Presidente pelo 
Secretário da Segurança Pública, Mauro Lopes, dizendo que a 
Secretaria da Segurança Pública nunca fez objeção nem · pôs 
dificuldade para o desenv9lvimento do trabalho da CPI desta 
Assembléia. _ •· . 
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Não podemos admitir a forma com que alguns 

parlamentares se comportaram diante das luzes da TV e dos "flashes" 
do~ j~rnais, m~n~ionando nomes, por último, o do Secretário, que, na 
op1mao da ma1ona dos parlamentares, é um dos melhores do Governo 
Itamar Franco, já que tem desenvolvido, diante das dificuldades e dos 
problemas da segurança no Estado, trabalho elogiável e inabalável, 
com sua reputação de homem de bem, sério e honrado. 

Quero que a CPJ decline nomes com provas. Assim como 
a sociedade, espero que, ao apresentarem os fatos, façam-no 
pensando nas conseqüências, e não apenas preocupando-se em 
JOgar nomes para a platéia e para a imprensa, denegrindo-os e 
colocando em descrédito parlamentares na tribuna, que citam tais 
nomes, sem provas nem sustentação. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco 
Régis. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, tenho muito apreço pelo Deputado Adelino de Carvalho. 
Entretanto, preocupo-me pelo fato de V. Exa., Sr. Deputado, não ter 
acompanhado de perto os trabalhos da CPJ do Narcotráfico e também 
os últimos debates em Plenário, pois não o vi aqui, nos dias em que 
debatemos o caso específico que V. Exa. aborda: a questão do 
Secretário da Segurança Pública, Mauro Lopes. 

Não inferimos o nome do Secretário Mauro Lopes, na CPI, 
como narcotraficante, mas demos provas ao Sr. Governador do 
Estado e a esta Casa, por meio de fita cassete gravada em emissora 
de rádio, de fita de vídeo gravada pela TV Comunitária Guaxupé, no 
Sul de Minas, e de diversas reportagens de jornais, de que o Sr. 
Secretário tem estreitas ligações com comprovado estelionatário 
chamado Aquiles Caetano. Isso é inegável, e insofismável, tendo id~ 
todas as provas para as mãos do Sr. Governador, já que, por ser 
cargo de confiança, cabe-lhe tomar providências ou não. Não 
podemos arrancar o Secretário a unha da Secretaria. 

É lamentável que isso ocorra com um Secretário de 
Esta~o. da Segurança Pública, pois dirige uma corporação de 
prest1g1o, que luta contra o banditismo e que atua decisivamente 
c?ntra o crime. Existe, nos anais da Casa e no jornal da Polícia Civil, 
discurso nosso exaltando a atuação, por exemplo, da Delegacia de 
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Operações Especiais, do então Delegado João ~eis .na elucidação . 
de seqüestros. Portanto, não estivemos aqui levianamente, Deputado 
Adelino de Carvalho. Trouxemos e enviamos provas ao Governador. 

O Governador disse que enviaria tais documentos à Ora. 
Misabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado e Professo~a de Direito, 
que está comprometida com a ética, com o bem e ~om o 1deal. Espero 
que, com isso, possa dar a devida resposta. Podena mostrar a V. Exa. 
0 que possuo. Não gostaria de falar m~is so~re ess~ ass~nto, ma~, 
como o caso foi citado aqui e a denúnc1a·part1u de m1m,.nao podena 
me calar neste momento. Não posso ter a certeza, a tranqüilidade e a 
lucidez, quando o jornalista José Cleves da Silva; do "Estado de 
Minas", que combate o crime organizado, tev~ . sua mul~er 
assassinada. Ontem fomos ao sepultamento da Sra. Fat1ma Aparecida 
Abreu Silva, cidadã e mãe de família, com cinco filhos, um com 18 
anos. e o menor com 3 anos; esposa do jornalista que combate o 
crime organizado, que falou sobre as carteiras falsas do DETRAN e 
sobre os garimpos. Não podemos ter a convicção, a certeza. e a 
segurança de que isso será bem apurado ou de qu_e. a ~ecreta~1a da 
Segurança esteja em boas mãos, quando o Secretano e suspeito de 
ligação com bandidos. . o Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elame 
Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, neste momento em que se fala sobre a questão da CPI do 
Narcotráfico e em que tomamos conhecimento de uma fala do 
Deputado Rogério Correia, envolvendo a Secr~taria. da Segur_ança 
Pública e a Polícia Civil como um todo, não podena de1xar de registrar 
a carta que foi enviada pelo Secretário ao Presidente desta Casa, 
Deputado Anderson Adauto, no dia 5/12/2000, info.r~ando que a 
Secretaria da Segurança Pública a todo momento fac1htou o trabalho 
da CPI, afastando o Delegado de Monte Carmelo e o Chefe da 
Divisão de Tóxicos. Enfim, todos os procedimentos que foram 
solicitados à Secretaria foram atendidos. Estamos vendo que hoje se 
busca,. de forma geral, expor a Polícia Civil como a instituição 
responsável pela questão do narcotráfico. Sabemos que a grande 
maioria dos nossos policiais são sérios e transparentes e que o 
Secretário Mauro Lopes fez tudo para facilitar o trabalho da CPI. \ 
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Na realidade, vimos a situação daquele cidadão usuário 

de tóxicos que foi assessor do Deputado Rogério Correia. O Deputado 
prontificou-se a fazer um exame de urina. Em nome da transparência 
da CPI e deste Poder, solicito que o Deputado providencie e faça 
aquele exame de cabelo que é feito na Faculdade de Farmácia da 
USP, com o Prof. Maurício, cujo númer(:.: do telefone é (011 )30319055, 
para que se esclareça tudo. Esse exarn2 é feito gratuitamente. Tudo 
que estiver relacionado com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com 
a nossa sociedade tem de ser devidamente esclarecido. Tem de ficar 
esclarecida também essa questão relativa ao Deputado Rogério 
Correia. Não duvido da seriedade e da idoneidade desse Deputado, 
mas, em nome dessa transparência, é importante que seja realizado 
esse exame. O nome dele foi exposto e tentaram atribuir aquele fato à 
Polícia Civil. Então, para que não haja dúvidas, esse exame tem de 
ser feito, para que sejam apontados os nomes de todas as pessoas, 
seja o Secretário da Segurança, seja a Polícia Civil, seja o 
Governador do Estado, seja o Ministério Público, para que possamos 
extirpar da nossa sociedade os traficantes e recuperar as pessoas 
viciadas, com a ajuda desta Casa. Essa é a nossa posição. Fazemos 
esse apelo à CPI. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo 
Gonçalves. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sras. Deputadas, como Presidente da CPI do 
Narcotráfico, digo à nobre Deputada Elaine Matozinhos que a nossa 
CPI deseja mostrar essa transparência solicitada. 

Tenho a certeza absoluta de que o próprio Deputado 
Rogério Correia falaria isso. Nd entanto, como Presidente, faço 
questão de que o Deputado Rogério Correia façà esse exame na 
USP, em São Paulo, nos Estados Unidos ou onde o exame for o mais 
sofisticado possível. Digo mais: todos os membros da CPI colocam-se 
à disposição para fazer o exame do cabelo. 

Considero como encerrado o episódio envolvendo o 
Secretário da Segurança, que, embora já tenha sido entregue à 
Procuradora-Geral do Estado, sempre volta à tona nesta Casa. O 
engraçado é que, apesar de a Delegada de Governador Valadares 
estar ali há nove anos, foi necessária a CPI do Narcotráfico para que 
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se afastassem aqueles policiais civis. Caso contrário, todos ainda 
estariam comendo quietos. Alguns Diretores faziam tráfico de drogas 
dentro das próprias penitenciárias. Foram afastados mais de dez. O 
mesmo aconteceu com Carcereiros, Detetives, Cabos da Pqlícia 
Militar, Capitão da Polícia Militar. , . 

Essa CPI foi a tmais discreta possível. Ninguém foi 
algemado, ninguém foi utilizado como holofote. Quando alguém tinha 
de ser preso, a reunião da CPI era transformada em secreta, _d~nd~ 
oportunidade de o acusado sair pelos fundos. Portanto, sohc1to a 
Deputada Elaine Matozinhos que nos informe o endereço e o telefone 
do local em que o exame poderá ser feito. Peço, também, que seja 
feito nos demais membros da CPI. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério 
Correia. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, estamos 
chegando na fase final da CPI. Hoje, às 16h30min, apresentarei o 
relatório final, que não é meu, mas fruto do trabalho dos Deputados 
componentes da CPI. Certamente, será aprovado pela unanimidade 
dos membros, que pertencem' a diversos partidos políticos, mas que 
formaram uma convicção independente da linha ideológica e política. 
Não somente a CPI do Narcotráfico, mas também outras CPis que 
existiram nesta Casa, tratando do assunto relacionado à segurança, 
como as CPis da Carteira de Habilitação e a do Sistema Penitenciário, 
constataram o envolvimento de policiais civis. Seria segredo de 
polichinelo não tornar isso público. 

Portanto, a CPI fez uma constatação de uma realidade, ou 
seja, existe em Minas Gerais a chamada banda podre da Polícia Civil, 
que precisa ser combatida. Essas denúl")cias sobre a banda podre, 
comprovando a existência de maus policiais - conc?rd~ com ~a 
Deputada Elaine Matozinhos de que pode ser uma m1nona -, sao 
feitas pelos policiais civis honestos, que estão envergonhados com 
aquilo que tem sido feito por uma parcela da Polícia Civil, sujando _a 
imagem de uma instituição que merece e deveria merecer ainda ma1s 
o nosso respeito. No entanto, existe um Secretário da Segurança que 
não toma as medidas necessárias. · 

É preciso fazer uma varredura nos órgãos de segurança. 
O Secretário disse que afastou os Delegados, a pedido da CPI. 



jl 922 
Mesmo assim, no que se refere a uma Delegada, que está presa -
e as_sim ficará por 12 anos -, o Secretário chegou a ligar para o 
Presidente da CPI, pedindo-lhe que "refrescasse" em relação a ela, 
porque era gente boa. Essa gente boa pegou 12 anos de cadeia. 
Depois que a CPI pediu, o Secretário afastou o Delegado da Divisão 
de Tóxicos, após uma denúncia que foi feita. Certamente, a Secretaria 
~a Segurança tinha conhecimento de que havia soltura de presos nos 
f1ns de semana. Para onde foi aquele Delegado? Para o interior da 
Secretaria da Segurança Pública, em uma sala ao lado do Secretário, 
a fim de tramar contra a CPI. Um exemplo disso foi essa trama, 
tentando envolver-me, com o objetivo d0 desmoralizar o trabalho da 
CPI, e não apenas este Deputado. 

Isso é que foi feito, isso é que realmente aconteceu, como 
afirmou uma testemunha que ouviu do Dr. Odimar, na Secretaria da 
Segurança, que "armaria" contra este Deputado. Dispus-me a fazer o 
ex~me no mesmo dia. Só não houve esse exame porque não 
qu1seram, mas o faço, como o Deputado Marcelo Gonçalves já disse, 
e todos os Deputados da CPI também o farão. Todos nós, membros 
da c:t: já nos colocamos_ à disposição para quebrar o nosso sigilo 
bancano e a nossa evoluçao patrimonial. Mas queremos que também 
o Secretário Mauro Lopes o faça, para explicar de onde veio a fortuna 
que acumulou, sendo funcionário público como fui. Tivemos da parte 
d? Secr~tário um_ absoluto silêncio sobre a sua evolução patrimonial. 
Fu::a a9~1 o d~saf1o. Faço o exame que for necessário, mas vou exigir, 
ate o ult1mo d1a do Governo, a evolução patrimonial, passo a passo, e 
a_ quebra de sigilo bancário do Secretário. Os membros da CPI já 
d1ss:ram_que fazem também. Fazemos o mesmo, mas exigimos isso. 
E nao va1 ser nenhuma pressão, nenhuma armação do Secretário da 
Segurança, do Dr. Odimar, da banda podre da Polícia Civil nada 
disso vai fazer com que retiremos do relatório aquilo que precisa ser 
colocado. Esse Secretário deve ser afastado, e o Governador dó 
Estado precisa nos dar uma satisfação. Não apenas aos membros da 
CPI, mas a todo o povo de Minas Gerais. Se afastou o Deputado 
Armando Costa, Presidente do PMDB, por muito menos, por denúncia 
na televisão, não entendo porque o Governador do Estado mantém 
até_ ~o~e alguém de quem tanto a CPI quanto a sociedade e as forças 
pohc1a1s honestas desconfiam. Esse Secretário não é digno, não tem 
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condições éticas, políticas nem morais para fazer a varredura 
necessária para espantar da Polícia Civil a banda podre, que é o que 
a Polícia Civil merece. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento 

Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, não poderíamos nos calar diante dessa 
situação colocada em Plenário, mesmo porque, yolt9 a repeti~, temps 
parlamentares nesta Casa que,,estão se pronunciando sem conhecer 
o teor dessa CPI. As informações que a CPI tem a respeito do crime 
organizado, do envolvimento do poder público no tráfico de drogas e 
em outros crimes, com certeza, deixariam de boca aberta os demais 
parlamentares desta Casa, ao saberem de todo o seu teor. Há um ano 
estamos trabalhando f!essa CPI, -~invest)gandÇ>, e o trabalho, que 
realizamos é um trabalho sério. Não podemos permitir que um 
parlamentar venha ocupar esta tribuna sem conhecimento de causa, 
fazendo a defesa, principalmente, do Secretário da Segurança 
Pública, sem saber dos detalhes. 

Gostaria que esse assunto fosse discutido no Colégio de 
Líderes e que V. Exa. solicitasse a presença de todos os Deputados 
que compõem essa CPI, para esclarecer, de uma vez por todas, os 
Líderes das bancadas nesta Casa, a fim de que possam entender o 
nosso trabalho. Não adianta simplesmente fazermos aqui uma defesa 
política e esquecermos do real conteúdo que tiramos durante as 
investigações. Particularmente, se fosse Detetive ou Delegado, não 
teria condições de ficar na 41 a Delegacia, em Muzambinho, onde 
existe uma placa, colocada pelo Secretário Mauro Lopes, 
agradecendo o apoio do Dr. Aquiles Caetano, que é conhecido no 
nosso Estado como um cidadão com 119 processos por estelionato e 
furto. Será que um policial civil fica dentro de uma delegacia dessas, 
com uma placa dessas? Que moral tem para sair investigando outro 
criminoso, outro estelionatário, quando um cidadão faz uma 
representação na delegacia, solicitando a esse policial civil, ·. ao 
Inspetor ou ao Delegado que faça uma investigação? Gostaria de 
saber se os demais parlamentares desta Casa conseguem explicar 
essa situação na hora de fazer a defesa do Secretário. E sabem que)ll 
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col?~ou ~~sa placa lá? Foi o Secretário Mauro Lopes. Se fosse 
pohc!al c1v1l ?u Delegado, mesmo descumprindo o Regimento Interno 
a Le1 Orgân1ca da Polícia Civil, retiraria aquela placa de lá. Não teri~ 
coragem de trabalhar_ em_ uma delegacia que tem uma placa 
hom~nageando um c1dadao que é processado por crime de 
estelionato e de formação de quadrilha. 

Sr. Presidente, solicito que V. Exa. convoque uma reunião 
do Colégio de Lídere~, com a presença dos Deputados da CPI, para 
que, pelo menos ass1m, os Deputados não saiam dando cabeçadas 
no esc~ro. O que estamos vendo aqui é Deputado fazendo 
pronunciamento no escuro, sem saber os detalhes das investigações 
em que a CPI se debruçou nesse temp:· todo. Teria vergonha de estar 
na 41 a Delegacia . 

. Estive ontem no enterro da esposa do jornalista José 
~leves. La mesmo, ~m Delegado de Polícia me procurou e falou: 
Deput~do, a CPI esta no caminho certo. Não temos condições morais 

de ter ~ frente da Secretaria da Segurança Pública o Dr. Mauro Lopes. 
Gostanamos de ter outros nomes da própria Polícia Civil outros 
Delegados de carreira que hoje teriam condições de assumir a' Pasta" 

_ Isso, n~o somos nós que estamos pedindo, mas eles, qu~ 
estao_ chegando ate os Deputados da CPI; são Delegados de Polícia, 
Detet1v~s e Inspetores que estão procurando a CPI. Será que estamos 
no c_am1nho errado? Tenho certeza de que não. Esta CPI não está no 
c~mm~o errado. A solicitação da saída do Secretário Mauro Lopes 
nao fo1 pessoal, de Deputado da CPI. Participam dessa CPI o PSB, 0 
PFL, o PDT, o PT; sete legendas estão representando esta Casa na 
CP I. 

Os Deputados deveriam ter um pouco mais de cuidado na 
hora de se manifestar na tribuna em defesa do Secretário da 
S~gur~nça Pública ~: até mesmo, de pressionar a CPI, pois ela não 
va1 sa1r dos rumos Ja traçados. Serão seguidas as diretrizes que já 
temos em mente, com base no que foi apurado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico 
Rafael. 

O Deputado Chico Rafael* - Sr. Presidente, como membro 
?este_ parlamento, sei que ele tem, entre tantas atribuições, a de 
1nvest1gar, apurar, detectar as falhas do Governo, de procurar 

l 

~ c 

o 
u 

"" 
2 

~ 

o 

õ 
~ 

'" 
~ 

" ~ 
-< 

<: 

g_ 
g 
o x: 

925 
corresponder ao anseio da p~puJação. Há também a CP,I: r_~speito 
muito e torço para que a CPI do Narcotráfico, .. que vem en~rentando 
dissabores e problemas de toda ordem, _consiga chegar a- bom te_rmo, 
apurando os crimes e os responsáveis por eles. --;· -,_ 

Por outro lado, não poderia deixar de fazer um contraponto 
em razão das ponderações feitas pelos Deputados que me 
antecederam. Gostaria que os Deputados membros da CPI fizesse!Tl 
avaliação de seus resultados. Um dos questionamentos que. estão 
sendo feitos contra o Secretário Mauro Lopes é _o de que mantém 
relação de amizade com um cidadão chamado Aquiles, que, em razão 
dessa amizade, poderia estar cometendo crimes de toda ordem. 

Se caminharmos nesse sentido, de que, toda vez em que 
tivermos um nível de relacio~amento com uma pessoa suspeita de 
algum crime, nos tornaremos criminosos, qual será a conclusão que 
este Plenário, em particular os membros da CPI, poderá tirar do 
Deputado Rogério Correia, que teve como Chefe de Gabinete alguém 
dependente de droga, cheirando cocaína? Por isso vamos dizer que o 
Deputado Rogério Correia também é dependente químico, é traficante 
de drogas? Tenho certeza de que não. O Deputado Rogério Correia é 
um sujeito querido por todos, um homem equilibrado, tem 
demonstrado isso. Apenas teve a infelicidade de colocar como seu 
Chefe de Gabinete alguém que cheira cocaína, mas nem por isso 
podemos atribuir essa qualificação a ele. 

Por isso, quero que os Deputados membros dessa CPI 
façam essa reflexão, porque esse argumento por si só não é suficiente 
P.ara jogar lama sobre o nome do Secretário Mauro Lopes, da forma 
como vem sendo jogada. O Secretário se dispôs a abrir sua conta 
bancária assim como as de todos os seus filhos e familiares e das 
pessoas 'que forem indicadas, sobre quem' possa haver suspeita, e a 
apresentar à Assembléia sua evolução patrimonial. Por isso, é 
importante que a CPI investigue e apure todos os responsáveis, mas, 
acima de tudo, que não perca o senso de justiça. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis 

Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, estamos insistindo em que há uma discussão que na<;Ja 
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acrescenta ao combate do narcotráfico de Minas Gerais. Todos 
reconhecem o trabalho maravilhoso, correto e dinâmico da CPI do 
Narcotráfico, que agiu com rigor, veemência, determinação e vontade 
apurando esse grande malefício que prejudica nossa juventude ~ 
nosso povo. Mas também reconhecemos que, devido à complexidade 
desse assunto, ocorreram excessos, o que é normal, devido à tensão 
e ao mom~~t_o que vivenciaram. Entre esses excessos, podemos citar 
com tranqu1lldade o que se refere ao Secretário da Segurança, 
Deputado Mauro ~opes. ~ CPI agiu de modo infeliz, precipitada e 
le~1~na, no que d1z respe1to à evolução patrimonial, colocando em 
d~v~d~ ~ua ~o~duta e sua moral. Que os parlamentares acionem o 
M1n1ste:_no Publico ou a Corregedoria, no Congresso Nacional, mas 
q~e nao se comportem dessa forma precipitada, querendo, como 
v1mos, execrar um homem público ~ério e honrado como é o 
Deputado Mauro Lopes. 

Da mesma forma, estamos observando algumas pessoas 
querendo. manchar o nome de um brilhante Deputado que aqui 
che~ou _ha pouco tempo e que engrandece e enaltece a Assembléia 
Leg1~l~t1va co~ seu trabalho, dedicação e sabedoria: o Deputado 
Rog~no. ~orre1a, homem de bem, parlamentar querido pelos nossos 
~unc1~n.anos, pelos coleg~s, por toda esta Assembléia Legislativa. É 
1nace1tavel esse procedimento com relação ao Secretário Mauro 
Lopes . e_ ao Deputado Rogério Correia. Estão querendo julgar o 
~ecretano da Segurança pelas atitudes irresponsáveis de fulano e de 
s1cr~no, o que seria o mesmo que condenar, emitir precipitadamente 
um JUlgamento: o que é competência do Judiciário. Se, por exemplo, o 
Deputado lran1 Barbosa, homem de bem, aqui viesse e falasse de 
uma pessoa que tivesse ~lgum~ mancha ou problema na justiça ... 
O~a, ser condenado pela 1mprob1dade, pelos atos ilícitos de outros? 
N?~ podemos __ permitir que isso ocorra jamais. E, sem sombra de 
duv1?a, _ esse Ja é um assunto encerrado. A CPI passou todas as 
denuncias ao Governador, que, de forma sábia e prudente, solicitou à 
Procur~dora que emitisse o parecer, que logo será apreciado. Não há 
necessidade de discutirmos isso. Dizem que o Secretário da 
Segu~ança não ajudou a CPI. Ora, tudo que a CPI pleiteou foi 
atendido prc:ntamente e c?~ .a~ilidade pelo Secretário da Segurança. 
Portanto, nao façamos InJUStiça com o Secretário Mauro Lopes. 
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posteriormente - aí, sim -, com o relatório e as çç>nçlusões ~essa 
CPI, se houver a necessidade de ajustes e de r~~strutllraçap, -~~~~o 
certeza de que·-· o . Secretário, '""com sua v1sao ~ expenenc1a 
administrativa, aliado à Assembléia Legislativ~ e a() r~osso 
Governador, homem de bem, saber?, -sim, conquz.1r o tr~balho p~ra 
reestruturar e eliminar essa p~rte podre que en:tpobrece M1n~s Gerais. 

* - Sem revisão do orador. 
Despacho de Requerimentos 

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por s~a v.ez, 
nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regi~~nto _lntern_o, 
requerimento dos Deputados Dinis Pi~heiro, em que ~ohc1ta ~ ~nclusao 
em ordem do dia do Projeto de Le1 n° 1.133/2000, nos _termos do 
inciso VIII do art. 232 do ~egimento Interno,_ requen~ento do 
Deputado Dalmo .Ribeiro Silva, em que solicita a ret1rada de 
tramitação das subemendas ~~e recebe~am o no 1 às Em;ndas !'1,

0

~ .1 
e 2 ao Substitutivo n° 1 ao ProJeto de Le1 Complementar n 2512_000, e 
nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 141, do Regl~_ento 
Interno, requerimento do Deputado Fábio A~elar, em que sohc1ta a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Le1 n° 943/~000; e defere, 
ainda, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Reg1ment_o Interno, 
deixando para fixar a data em outra oportunid_a?e, requen~en!o do 
Deputado Ambrósio Pinto e outros, em _que s~h~l!a_m a reallza~~o de 
reunião especial em homenagem ao Jornal D1ano da Tarde pela 
passagem de seus 70 anos de fundação. _ 

Votação de Pareceres 
._ o Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do parece~ 

da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade _d~ Projeto d_e L_el 
n° 1.159/2000, do Deputado Alencar da Silveira Jumor, que d1sp~e 
sobre a exploração e a fiscalização de loterias d_e Abin_go pela Lotena 
do Estado de Minas Gerais e dá outras prov1denc1as. _ ~ p~rece~ 
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. A Pres1denc1a va1 
renovar a votação do parecer. Em votação, o parecer. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. · _ _ _ . _ . _ 

O Deputado lrani Barbosa - Sollc1to venf1caçao de votaçao, 

Sr. Presidente. • o Sr. Presidente É regimental. A Presidência yai 
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proce er a venf1caçao de votação pelo processo eletrônico e para 
tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. ' 

A • - Procede-se à verificação de votação por meio do painel 
eletromco. 

. . . O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados, número 
1ns~f1c1ente para votação, motivo por que a Presidência a torna sem 
efe1to e, nos t~rr:nos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, solicita 
ao Sr. Secretano que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de "quorum". ' 

O Sr. Secretário (Deputado Pastor George) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 46 
Deputados. Há "quorum" para votação. A Presidência vai renovar a 
votação do parecer. Em votação, o parecer. Os Deputados que 0 
aprovam permaneçam como se encont:-am. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado lrani Barbosa- Solicito verificação de votação 
Sr. Presidente. ' 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai 
proceder à verificação de votação pelo processo eletrônico e para 
tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. ' 

A • - Procede-se à verificação de votação por meio do painel 
eletron1co. 

" _ , O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados; votaram 
nao 31 Deputados. Computadas as presenças do Presidente e do 

Deputado lra_ni Barbas~ .. que solicitou a verificação de votação, há 39 
presentes, num~ro _suf1c1ente para votação. Está, portanto, rejeitado o 
parec~r da Com1ssao d~ Just1ça pela inconstitucionalidade do Projeto 
d~ Le~ no _1.1 ~9/2000. As Comissões de Administração Pública e de 
F1scahzaçao Financeira. 

. . P~recer da Comissão de Justiça sobre a 
const1~U~1on_ahdade d~ P:ojeto de Lei n° 1.264/2000, do Deputado 
Ambros~o ~Jnto, que d1spoe sobre a obrigatoriedade, nos hospitais da 
re?e p~bhca estadual, de pontos de solução de gel e placas 
onent~t1vas ~ara a yre~enç_ão de infecções hospitalares. O parecer 
conclUI pela InconstitUCionalidade do projeto. Em votação, o parecer. 
Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. À Comissão 
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de Saúde. -·..r· .r. 

. Declarações de Voto_. · ;:-
0 Deputado Alencar da Silveira Júnior - Quero apenas 

registrar o que aconteceu com o projeto do Deputado Ambrósio_ Pi~to, 
quando foi para a Comissão. Ele recebe~ doi_s parece~e~. O pnme1ro, 
do Deputado Agostinho Silveira, que d1scut1u a matena e deu seu 
parecer favorável à tramitação. O segundo, 30 se_gundo_s ante~ da 
votação, foi assinado pelo Deputado Adelmo Carne1ro Leao e oplflOU 
pela rejeição da matéria. Quem apresentou o parec~r do ~eput~do 
Ambrósio Pinto não foi o Deputado Adelmo Carne1ro Leao, fOJ o 
Deputado Bené Guedes. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, quero 
lamentar essa declaração de voto do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior. Em 30 segundos, possivelmente, nenhum projeto tem 
condições de ser . analisàdo'i com profundidade, mas, no caso, 
bastariam 30 segundos para,dizer que esse projeto é inconstitucional, 
em função de estar definindó', em matéria de saúde, técnicas que ~~o 
são únicas, pois pode haver outras. O projeto do Deputado Ambros1o 
Pinto estabelece técnicas que podem ser superadas, ou já o foram, 
em função da evolução do conhecimento e das técnicas de controle 
de infecção hospitalar e. de anti-sepsia. Além disso, tais técnicas, 
eventualmente, podem estar. privilegiando determinados setores e 
empresas. Não é correto, em uma análise mais elementar, 
resolvermos, na Comissão de Justiça, dar um parecer pela 
constitucionalidade se existem defeitos dessa ordem. 

Respeito a decisão do Plenário, e não cabe aqui um 
encaminhamento meu, mas, considerando-se que o Deputado Alencar 
da Silveira Júnior colocou a questão da eventual precipitação, lembro 
que, do mesmo modo, em menos de 30 segundos, muitos do~ n~ss?_s 
colegas votaram para derrotar um parecer que tem cons1stenc1a. 
Lembro ainda ao Deputado Alencar da Silveira Júnior que, quando :os 
técnicos nos apresentam pareceres diferentes, isso se deve ao fato de 
não lhes caber a decisão. A decisão política cabe a nós, 
parlamentares. Os técnicos da Assembléia Legislativa_ n_os orient~m. ~ 
lei permite interpretações variadas, e cabe-nos dec1d1r qual a ma1s 
correta. E, mesmo em menos de 30 segundos, defendendo o 
interesse coletivo e evitando privilegiar determinados setores, da 
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técnica de laboratórios, entendi que isso seria o mais correto 
politicamente, com o apoio de meus colegas da Comissão. 
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O parecer era meu, enquanto o estava apresentando, mas 
já aprendemos aqui que, no momento em que a comissão vota, ele 
deixa de ser do Deputado para ser de toda a comissão. Portanto, os 
Deputados não derrotaram um parecer do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, mas da Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado Agostinho Silveira - Gostaria de restabelecer 
a verdade dos fatos perante o Plenário. Equivoca-se o nobre 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, a quem sempre dediquei absoluto 
respeito e estima. Na matéria submetida ao julgamento do Plenário 
nesta tarde, não é dada à Comissão de Justiça a apreciação do 
mérito. O Deputado invadiu os limites da avaliação técnica quanto à 
juridicidade, a legalidade e a constitucionalidade do projeto 
apresentado, invadiu a seara do mérito. Com todo respeito que tenho 
ao Deputado, ele se equivocou. 

Equivoca-se pela segunda "'" ;~ quando atribui a V. Exa. a 
confecção do parecer. Esse parecer foi assinado pelo Deputado Bené 
Guedes, e não por V. Exa., que assinou aquele que tratava da 
regulamentação dos bingos. Para que o público tome conhecimento, 
discordo do Deputado quanto ao alcance do mérito proposto pelo 
Deputado que apresentou esse projeto. De fato, recebeu, por parte do 
Secretário da Saúde, proposta de emenda, que foi por mim acatada, 
estendendo o controle da infecção hospitalar à rede particular, 
ampliando-se a proposição do Deputado Ambrósio Pinto. 

Portanto, estou apenas usando este microfone para 
estabelecer a verdade dos fatos e dizer que o projeto é de longo 
alcance e importância para a saúde. No que tange aos aspectos 
técnico e jurídico, é perfeito e não fere a Constituição Federal. Meu 
voto é favorável à tramitação do projeto apresentado pelo Deputado 
Ambrósio Pinto. 

O Deputado Bené Guedes- Já havia esclarecido, quando 
o Deputado Ambrósio Pinto ocupou a tribuna na semana passada, 
que assumi a responsabilidade de ter sido o relator e, 
conseqüentemente, de emitir o parecer que deveria ser do Deputado 
Agostinho Silveira, que não se encontrava presente naquela reunião. 
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. - .d t ·Ermano Batista, coube a mim 
Por determmaçao d~ ~resl en ~ te no arecer dos assessores 
relatar o projeto. Estnbel-me te~mc~~r~~ho e ~espeito pelo Deputado 
da Casa. Embora ten~a o maior mentes da assessoria técnica. O 
Ambrósio Pinto, curvel-m~ ao~ ~rgu ue é ex-Secretário de Estado, 
Deputado Adelmo Carnelr~ ea~~ ~aúde· e uma~ pessoa . a. q'uem 
profu~do c~nhec~d~r ~=lh~r~:sta Casa há muitos anos ·ao seu lado, 
respeitO mUltO, p~IS ra . I ssão convenceu-me de que o 
em seu pronun~lamento, naque a se_ d~ Casa era o mais C9rreto. 
parecer confeccionado pela as~e~~ona o Deputado Ambrósip Pinto 
.Todavia, ~pós o r~su_ltado fin~, ~~s;r~eto não pôde estar presente 
que tambem o maior ~~teressa o. . de forma soberana, decidir essa 
naquela sessão. Cabena ao Pl~nano, Deputado Adelmo Carneiro 
questão, razão pela qual: ~sslm como o~e as mas reitero o meu 
Leão, respeito as declsoes d~t~ o cpar;ce~ estribado na orientação 
posicionamento e assumo que e~m do com a minha ótica, são 
dos técnicos da_ ~asa, ~ue, e ~~~~m no campo político, que é o 
competentes e senos e nao envere 
nosso. Muito obrigado. a 

2 Fase t d 0 
. O Sr Presidente (Deputado Dilzon ~elo) - E~go ~ ~em 

. ·. a F Presidência passa a 2a Fase a r 
prazo destmado_ a 1 -ase, a t - . da matéria constante na pauta. 
·do Dia com a dlscussao e avo açao 

' Questões de Ordem . 
O Deputado João Paulo - Nobre Presid~nte Dllzon Melo, 

· · d ·nconstitucionalldade para que a 
votei pela rejeição ~a prehmmar e I ro· eto fosse encaminhado às 
matéria fosse a~r~clada e para u~ue u~:ss~m sobre ele se manifestar. 
comissões de ment~, a _fim ~e q ~u inconstitucionalidade é uma das 
A questão da constltuctonah~a~e C o tenho convivido com isso há 
mais intricadas no ramo do direitO .. d odm de ser professor de Direito · r e a oportum a e · longos anos, pois IV • ande tormento não só para nos, 
Constitucional, percebo ~ue e um g~ advogados especializados na 
Deputados, mas tambem_ par~ o ue ao se decidirem pela 
matéria e para os tnbu~a1s: q. ' a lei não o fazem 
constitucionalidade o_u inconstltuclonahg:~: ~~eu~esto~ das demais, 
por unanimidade. Ha sempre u:_~ ~=lo saber jurídico. Portanto, nós, 
apesar de serem cabeças coroa d er advogados especializados em 
Deputados, não temos o dever e s '; 
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e~ para estarmos nesta Casa. Temos a obrigação de converter em 
le1s os sentimentos da população. 
. . . Vej~ que existe muita facilidade em se apontar a 
mco_nsti~UCionalldade de vários projetos que tramitam nas Casas 
Leg1s.la~1vas._Portanto, faç? um apelo aos colegas: havendo uma ponta 
de duv1da nao aca_tem a 1nc?~stitucionalidad:, a fim de que o projeto 
possa prosperar, v1r ao Plenano, em que sera julgado. Eventualmente 
mes~o sendo i~c~nstitucional ~ convertido em lei, a justiça poderá 
aprec1ar essa le1, JUlgando se e ou não inconstitucional. Não vale a 
p~na abortar uma iniciativa louvável e brilhante, porque um consultor -
bnlhante, concursado -, entendendo que a matéria é inconstitucional 
sugere ao ~arl~mentar que _leve esse parecer à Comissão, que ~ 
acata, . preJUdicando, a:'s1m, se~~entos importantes, cujas 
expe_ctat1vas pela aprovaçao da matena eram justas. Obrigado Sr. 
Presidente. ' 

O Deputado Ambrósio Pinto - Agradeço aos meus colegas 
Dep~ta~os que me deram apoio, votando contra o parecer da 
C?m~ssao. Faço um agradecimento especial ao Deputado Agostinho 
S1lve1ra, _que vem acompanhando o meu projeto, dando-me uma 
grande aJuda no seu encaminhamento. 

Deputado Adelmo Carneiro Leão, o nosso objetivo não é o 
de proteger algu_m. produto. ~stamos preocupados com aqueles que 
estao nos hosp1ta1s, necessitando de nossa assistência. Tenho a 
c~~eza de que_ o simples ato de desinfetarmos as nossas mãos, ao 
VISitarmos pac1entes hospitalizados, trará grandes resultados na 
prevenção da infecção hospitalar. 

. _ O pr?jeto recebeu elogios do Secretário da Saúde e da 
Assoc1aça_o Med~ca, que nos enviou um telegrama de agradecimento. 
A nossa mtençao não é a de fazer propaganda de produto, mas 
defender os enfermos ~ue estão em nossos hospitais. Muito obrigado. 

. ~ . O :r. Pre~1?ente - Nos termos da Decisão Normativa da 
Pres1denc1a n 7, solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
dos Deputados, para a verificação de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Dimas Rodrigues) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 
Deputados, que, somados aos 8 em comissões, perfazem o total de 

Z1 c 

30 presentes. Não há "quorum" para votação, mas o há para a 
discussão da matéria em pauta. 
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Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de 

Lei Complementar n° 21/99, do Governador do Estado, que dispõe 
sobre a concessão de benefícios securitários aos policiais civis e 
militares do Corpo de Bombeiros e aos agentes penitenciários d_o 
Estado. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação 
do projeto na forma do vencido no 1 o turno com as Emendas n°s 1 a 3, 
que apresenta. Em discussão, o projeto. 

Nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso V do art. 
284, do Regimento Interno, a Presidência deixa de receber a seguinte 
emenda da Deputada Elaine Matozinhos, por ser idêntica a outra 
rejeitada no 1 o turno: 

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 21/99 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O art. 2° da Lei n° 12.765, de 21 de janeiro de 

1998, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, revogado 
seu parágrafo único: 

"Art. 2°- ................................. . 
§ 1° - O número de funções de que trata este artigo fica 

limitado a cento e setenta e quatro, extinguindo-se cada função com a 
respectiva vacância. 

§ 2° - O servidor estadual investido na função de defensor 
público junto às penitenciárias do Estado passa a integrar o quadro 
suplementar a que se refere o "caput" deste artigo. 

§ 3° - O servidor de que trata o § 2° não fará jus ao 
pagamento do Adicional de Local de Trabalho, previsto na Lei n° 
11.717, de 27 de dezembro de 1994.".". 

Sala das Reuniões, 14 de junho de 2000. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: São assegurados aos pacientes 

encarcerados diversos direitos de índole constitucional, entre eles o 
direito à assistência judiciária. A Lei de Execução Penal dispõe sobre 
a assistência jurídica, quer durante a ação penal de conhecim·ento, 
quer para defender suas pretensões nos incidentes da execução ou 
no acompanhamento da fase executória da sentença aos pres~s e 
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advogado - o que coincide ~~ recu~so_s frnanceiros ~ara constituir 
Constituição Federal ao co m marona. d~ popula_çao carcerária. A 
eles o direito a assistência j~~~~:~ o~. drr~rtos p~nrtenciários - entre 
cumprirem tais preceitos. Em n , a au onoQlra aos Estados para 
penitenciários tem um corpo jurídf~~od Estad~ os estabelecrmentos 
em pleno exercício da fun - d e servr ores efetrvos, estáveis 
indispensável carteira de Defe~=~r p ~ bl"defenso_res, portador_es da 
pertinente a seus cargos 0 u rco, porem sem a legrslação 
corrigir essa distorção le ~liza~~e se . pret:nde com essa en:enda é 
penitenciários no exer~íc~ de suaos ~usrtu_açaoc dos defensores JUrídicos 
da mais alta justiça conto com o _nç~es. omo se trata de medida 
desta emenda. ' aporo os nobres pares à aprovação 

Em outro momento da t ·t -
propuseram que a presente emenda ;amr a~ao, alguns colegas 
projeto de lei, para que, nesse formato os~e r~nsfor~ada em um 
a configuração de vício de iniciativ f, tramrtasse, t.o?avra, para evitar 
seja "acoplada" a · t d . a, az-se necessano que a emenda 

proJe o e ler de autoria do E t· 
dissemos, trata-se de fazer ·usti a . xecu !vo. Como já 
competência legislativa con;tituc~o~a~as, em vrsta da ~rstemática de 
solução estabelecida por me· d que nos rege, ha de ser essa 
Complementar no 21/99. ro e emenda ao Projeto de Lei 

discussão. O Sr. Presidente - Não há G" '3d ores inscritos. Encerra-se a 

Discussão em 1 o turno d p ·. 
Deputado Paulo Pia~ ue d' - , o roJeto de Lei no 899/2000, do 
Fomento Florestal e d,á ~utras'spproe .ds~br~ o Programa Estadual de 

I . ovr encras A Comissão d J t· cone ur pela constitucionalidade d . . . - e us rça 
Ambiente opina por sua aprov~ f~OJeto. A ~o~rssao de ~~io 
Agropecuária opina pela aprovação çdo . ~ tComrssao de Polrtrca 
que a t proJe o com a Emenda no 1 presen a. A Comissão de Fiscalização F . . , 
aprovação com a Emenda no 1 rnan~er~a oprna por sua 
Agropecuárr·a Em d. - . ' da Comrssao de Política · rscussao o proJeto N- h · Encerra-se a discussão. ' · ao a oradores inscritos. 

Discussão em 1o tur d p . 
do Deputado Paulo p~ no, 0 roJeto de Lei no 1. 011/2000 

rau, que autoriza o Poder E e r ' 
isenção do recolhimento do .ICMS b x cu_rvo a conceder 

so re 0 abate e a Industrialização 
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de carne de animais no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° .•. 1, que 
apresenta. A Comissão de Política Agropecuária . opina por sua 
aprovação, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, 
com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo 
n° 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Política Agropecuária. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1. 024/2000, 
do Deputado Fábio Avelar, que estabelece obrigatoriedade aos 
estabelecimentos comercrars na afixação das limitações ao 
recebimento de cheques e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Defesa do 
Consumidor e de Fiscàlização Financeira opinam por sua aprovaÇão 
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.050/2000, 
do Deputado Ivo José, que cria o Programa de Incentivo à Apicultura 
do Estado de Minas Gerais - PROMEL - e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Política 
Agropecuária opina por sua··aprovação na forma do Substitutivo n° 1, 
da Comissão de Justiça, com Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação, na 
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas 
n°s 1 e 2, da Comissão de Política Agropecuária. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão . 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.059/2000, 
do Deputado Eduardo Brandão, que dispõe sobre a gratuidade de 
serviços prestados pelo Estado por meio da Internet. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de 
Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira opinam por sua 
aprovação. Vem à Mesa requerimento do Deputado Ivo José em que 
solicita o adiamento· da discussão do projeto. Tendo em_ vista a 
inexistência de "quorum" para votação, fica prejudicad<? o 
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requenmento. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.105/2000 
do Deputado. Adelmo Car~eiro Leão, que dispõe sobre a habilitaçã~ 
d~ estabelecn~entos ?estmados à produção ou à manipulação de 
al~mentos destmados a venda no comércio, elaborados no Estado de 
~.1nas Gerais por produtores artesanais ou de agricultura familiar 
f1l1ado~ a uma ass?ci~ção .ou uma cooperativa. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 
1, que apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina por sua 
apro~aç_ao na ~orm~ do_ Su~stitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A 
Com1ssao de F1sc~hz~çao Fmanceira opina pela aprovação do projeto, 
na fcrma do Subst1tut1vo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda 
no 1, ~ue ap!esenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo 
Carne1ro Lea~ em qu~ so!ici!a ~ adiarrv,nto da discussão do projeto. 
Te~do. em v1sta a. mex1stenc1a de "quorum" para votação, fica 
preJU.dlcado o requenmento. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
1nscntos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.137/2000 
do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que institui o Programa d~ 
Acompanhamento, Aconselhamento Genético Preventivo e 
Assi~tência Médica ln~egral ~s Pessoas Portadoras de Traço 
Falc1~or~e e de Anem1a Falc1forme e dá outras providências. A 
Com1ssao de J.ust.iça ~onclui pela constitucionalidade do projeto na 
forma do Subst1tut1vo n 1, que apresenta. As Comissões de Saúde e 
de Fi~ca.lizaç~o Financeir.a ~pinam p~r sua apr~>Vação na forma do 
Subst1tut1vo n 1, da Com1ssao de Saude. Vem a Mesa requerimento 
do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita o adiamento da 
discu:são .do projeto_. Tendo em vista a inexistência de "quorum" para 
vc:taça_o, f1ca pre!ud1c~do o requerimento. Em discussão, o projeto. 
Nao ha oradores mscntos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.189/2000 
do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre as empresas de assei~ 
e con~ervação e . dá. outr.as providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela const1tuc1onalidade do pr~'1jeto. A Comissão de Turismo 
opina por sua aprovação. A Comissão 6~3 Administração Pública opina 
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Em 
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI (\J0 1 .189/2000 

EMENDA N° 2 . , 
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Dê-se ao art. 5° a seguinte redação:. _ 
"Art. 5° - As empresas de asseio e conservação terão seus 

documentos constitutivos e respectivas alterações arquivados !]O 
órgão do registro do comércio.". 

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2000. 
Paulo Piau 
Justificação: Mister se faz melhor análise na proposta 

apresentada referente ao estabelecimento de um limite mínimo. de 
capital social integralizado para o exercício das atividades de as~e1o e 
conservação no Estado. 

Concordamos e apoiamos a intenção de dotar o _Es!ado _de 
melhores mecanismos de controle da atividade com normas mais 
rigorosas para o funcionamento dessas empresas para a pre~tação 
dos serviços de limpeza, higienização, manutenção e conservaçao em 
geral. 

Entretanto, parece-nos ser uma proposta que está na 
contramão da situação econômico-social do País, pois sacrifica as 
pequenas empresas sérias e idôneas que já estão em funcionamento 
e prestam serviços relevantes e indispensáveis no mercad~ e que, na 
tentativa de coibir o funcionamento de outras que nao honram 
compromissos assumidos, serão obrigadas a fechar seus 
·estabelecimentos. 

EMENDA N° 3 
Fica suprimido o art. 12, n:mumerando-se os demais 

dispositivos. 
. Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2000. 

Paulo Piau 
Justificação: A vedação a que se propõe o art. 12 do 

projeto fere garantia constitucionalmente assegurada_ no tocante à 
livre iniciativa e apresenta-se como uma forma indevida d~ Est~~o de 
exercer, na· forma da lei, aS,, funções de fiscalização, mcent1vo e 
planejamento, atropelando ;.ctireito do livre exercício ~e qual~~er 
trabalho, ofício ou profissão. e não. seguindo um feg1me poht1co 
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c~lcado na participação democrática e nos postulados da iniciativa 
pnvada. 
. _ O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

d1scussao, foram apresentadas ao projeto duas emendas do 
Deputado Paulo Pi~u, que receberam os n°s 2 e 3. Nos termos do § 2° 
do art. 188 do Re~1men~o l~terno, a Presidência encaminha o projeto 
com as emendas a Com1ssao de Turismo, para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.208/2000 
da Deputada ~lbe Brandão, que altera a Lei n° 6. 763, de 26/12/75, n~ 
qu_e ~e refere ~ red~ção da carga tributária em operações com energia 
eletn_ca na s1tuaçao que menciona e dá outras providências. A 
Com1ssão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 

. Emenda no 1, que apresenta. A Comiss8n de Fiscalização Financeira 
per~eu prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do 
Reg1mento Interno, a Presidência designa relator da matéria 0 
De~~tado Olinto Godinho e indaga de S. Exa. se tem condições de 
em1t1r parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

. O Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, farei uso do 
prazo regimental. 

. O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de 
Le1 no 1.226/2000, do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre o 
u~o de aer_on~ves oficiais no âmbito da administração pública estadual 
d1reta _ou 1nd1reta _e ~e er:npresas públicas. A Comissão de Justiça 
conclUI pela constJtu~Jonalldade do projeto com a Emenda n° 1, que 
apresen~a. A C_om1ssão de Administração Pública opina pela 
aprovaçao do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e 
com as Emendas nos 2 e 3, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda no 1, da Comissão de Justiça, e Emendas n°s 2 e 3 da 
Comissã~ de ~dministração Pública. Em discussão, o projeto. Nã~ há 
oradores 1nscntos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.226/2000 

EMENDA N°4 
Dê-se ao art. 1° do Projeto de Lei n° 1.226/2000 a seguinte 

redação: 
"Art. 1 o - A utilização de aeronaves oficiais de propriedade 
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do Estado, assim como aquelas cedidas ou alugadas a qu~Jsquer 
de seus órgãos e entidades ou aquelas postas à disposição de outros 
Poderes e entes públicos, ou a particulares, obedecerá ao disposto 
nesta lei.". 

Justificação: A emenda procura ampliar a abrangência· do 
projeto original, de modo a fazer com que qualquer aeronave em uso 
pela administração estadual seja alcançada pela lei. De fato, a 
redação original não contempla situações na quais o administrador 
público é responsável por aeronaves cedidas ou alugadas ao Estado, 
assim como aeronaves que o Estado eventualmente venha a ceder, 
por convênio ou outro instrumento, a outras entidades. Procura-se 
incluir no horizonte da fiscalização pública todas as situações em que 
aeronaves estejam destinadas a atividades públicas, sejam elas de 
propriedade pública ou privada, com ou sem ônus para os cofres 
públicos. Desse modo, procuramos aperfeiçoar o projeto, permitindo 
que a fiscalização sobre a utilização do patrimônio público seja ainda 
mais ampla, e obrigando os administradores públicos a prestar contas 
de todas as suas atividades referentes ao assunto. Pedimos, por isso, 
a colaboração de nossos nobres colegas à aprovação dessa emenda. 

Sala das Reuniões, de outubro de 2000. 
Sávio Souza Cruz 

EMENDA N° 5 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 10: 
"Parágrafo único - Acompanharão o primeiro relatório 

trimestral de vôo os relatórios trimestrais referentes aos seis anos 
anteriores à publicação desta lei.". 

Justificação: A emenda proposta visa a ampliar o alcance 
da divulgação do uso feito pela administração pública das aeronaves 
oficiais. A transparência no uso da coisa pública é uma exigência tão 
importante que não pode ser restringida a limites estreitos de tempo. 
Em que pese aos efeitos imediatos e futuros que a proposta original 
terá em prol da moralidade pública, acredito que poderemos obter 
resultados ainda maiores por meio da divulgação dos vôos realizados 
ao longo dos últimos anos. Permite-se, com essa medida, o pleno 
exercício da cidadania e da ação fiscalizadora dos representantes' da 
sociedade. O conhecimento público da forma como esse patrimônio 
do Estado foi utilizado certamente permitirá o estabelecimento de 
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parâmetros para a fiscalização da utilização futura das aeronaves 
oficiais. Por esses motivos, solicito a colaboração dos nobres colegas 
para a aprovação dessa emenda. 

Sala das Reuniões, de outubro 2000. 
Sávio Souza Cruz 
O Sr. Presidente - No decorrrer da discussão, foram 

apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado Sávio Souza 
Cruz, que receberam os n°s 4 e 5. Nos termos do § 2° do art. 188 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com as 
emendas à Comissão de Administração Pública, para parecer. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 607/99, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Estado a dar incentivo 
ao município que implantar o programa de aleitamento materno. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 83012000, do 
Deputado Alberto Bejani, que dispõe sobre a distribuição da parcela 
de receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso 11 do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 838/2000, do 
Deputado João Paulo, que dispõe sobre o atendimento de clientes nos 
estabelecimentos bancários e dá outras providências. A Comissão de 
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 90112000, dos 
deputados João Batista de Oliveira e Paulo Piau, que dispõe sobre os 
custos de análise de pedidos de licenciamento ambiental da atividade 
de suinocultura no Estado. A Comissão de Política Agropecuária opina 
pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 984/2000, do 
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Deputado Paulo Piau, que altera,a Lei n° 13.452; deJ21112000, que 
cria· o Fundo Estadual de , ·Desenvolvimento· de· Transportes 
FUNTRANS. A· Gomissão de Transporte opina pela aprovaçã~ do 
projeto com a Emenda n° 1, que aprese~ta. E~ discussao, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a d1scussao. -

Prorrogação da Reunião . ~- t 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase ··de 

discussão e persistindo a falta de "quorum" para votação, · a 
Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno; ·prorroga a 
reunião até as 19h30min. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, Líder do PFL, em que solicita a palavra pelo 
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e 
fixa ao orador o prazo de 60 minutos. . . 
. O Deputado Sebastião Navarro Vieira.- Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, pedi a palavra neste horário das Lideranças para 
tratar de assunto importante, que diz respeito à bancada do meu 
partido nesta Casa. É uma análise sobre a eleição da Mesa, quando o 
PFL, novamente, pela segunda vez consecutiva, fica fora da Mesa 
diretora dos trabalhos por interferência externa, com aval de ba~c~das 
com assento nesta Assembléia Legislativa. Por se tratar de matena de 
tão alta relevância para o_nosso partido, fiz questão - para que 
pudesse medir o peso de cada palav~a e d~r o sentido exato de cada 
frase, para que o discurso no seu conjunto tivesse um peso global - de 
prepará-lo por escrito. 

·· Sras. e Srs. Deputados, peço emprestados a Fernando 
Brant e a Milton Nascimento três de seus versos para espantar a 
angústia que tomou conta de minha alma, d~v~do à tormentosa 
borrasca que atingiu o PFL quando da ele1çao d~ . Mesa da 
Assembléia: "Descobri que minha arma é I o que a memona I guarda 
dos tempos da Panair". 

· Bons tempos aqueles, senhoras e senhores. T~o bo~s que 
a memória teima em guardá-los como se pudessem, a guisa de 
paradigmas para os tempos de hoje, nortear, indicar os rumos de 
nosso momento histórico. ' 

Era, na verdade, o tempo em que a palavra empen~ada 
valia ouro. Valia tanto que nós, os nascidos e criados no Sul:de Minas, 
tínhamos por hábito dizer: "o que é combinado não é caro". 
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a ? PFL -~~· v~timado em pleno vôo quando da eleição 

par~ a 1 -V1ce-Pres1denc1a da Mesa da Assembléia, viu-se diante de 
um 1mpasse cujas variáveis merecem ser analisadas. 

Análise calcada, sobretudo, no senso de responsabilidade 
de que:n_ te~ a obrigação de preservar a memória. Preservação 
necessana, d1ga-se de passagem, para que as gerações futuras 
possam ~ntender os atalhos que permitiram a eleição do Deputado 
Alberto P1nto Coelho e os quebra-molas que provocaram a derrota do 
Deputado Rêmolo Aloise, na disputa pelo cargo de 1°-Vice-Presidente 
da Assembléia de Minas. 

Análise que possibilite ao eleitor mineiro conhecer sobre 
os fatos ~ue culminaram com o afastamento do PFL da Mesa da 
Assembléia. Conhecê-los, julgá-los e compreender a posição que 0 
PFL tom?~ na defesa do compromisso histórico que esta Casa tem de 
fazer pol1t1ca calcada nas tradições libertárias de Minas. 

_E faz parte das tradições libertárias de Minas a obediência 
c~g~ a do1~ princípios _inquebrantáveis: o primeiro é o de que a 
d1g~1dade nao se_ neg~c1a. O segundo é o de que nenhum partido é 
ob~1gado a n~goc1~r co1sa a_lguma. Porém, uma vez negociada alguma 
co1sa, que haJa o f1el cumpnmento do que foi negociado. 

. ~sses dois princípios, senhoras e senhores, calcaram toda 
a negoc1açao do PFL para a eleição da Mesa da Assembléia. Em 
nome desses doi~ p~in_cípios ~que o PFL lançou-se na disputa. E, na 
defesa a ~s_ses pnnc1p1os basilares da política mineira, o PFL reafirma 
que repet1n~ todos o_s caminhos que percorreu quando indicou 0 
Deputa.d~ Remolo Al01se para disputar o cargo que lhe foi destinado 
por ~rev1a ne~ociação com as Bancadas do PMDB e do PSDB, 
a!raves do entao candidato a Presidente, Deputado Antônio Júlio, e do 
L1der do PSDB, Deputado Hely Tarqüínio. 

. O~ Deputados _do PFL entendem e afirmam ao povo de 
Mmas, atraves de sua Liderança nesta Casa, que continuarão a 
defender o~ pri~cípios basilares da política mineira. Entendem, todos 
e~es: que nao ha lugar na Mesa da Assembléia que pague a perda da 
d1gn1dade e a falta do cumprimento da palavra empenhada. 

_ Que a nítida elucidação dos princípios que nortearam a 
a?ao do PFL permita-nos analisar os passos que foram dados desde a 
genese do processo da eleição ocorrida no último dia 5 até a 
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proclamação de seu resultad_o. -, . A • • • 

De fato, a eleiçao do Deputaçlo Antomo~ Jul1o IniCiou-se 
quando se instalou- a 14a Legislatura. Naquela gpórtunidade, fevereiro 
de 1999, postulávamos a Presidência da A?sembléia os Deputados 
Anderson Adauto e Antônio Júlio, pelo PMDB; o Deputado Alberto 
Pinto ·coelho, pelo PPB; o Deputado Ermano Batista, pelo PSQB, e 
eu, pelo PFL. _ _ ~ 

Ora, em nome de uma grande composição, o Deputado 
Alberto Pinto Coelho procurou a mim e ao Deputado Ermano Bati_~ta e 
propôs que retirássemos nossas candidaturas e_ apoiássemos o s:u 
nome para a Presidência, em favor do entendimento entre as tres 
bancadas que estiveram coligadas quando da eleição para esta Casa. 

PFL PSDB e PPB entenderam que o melhor candidato à 
Presidência da instituição seria o Deputado Alberto Pinto Coelho, que 
apoiara a candidatura do Governador Itamar Franco. Sl:Ja_éleiçã~ não 
representaria frontal oposição ao Palácio da Liberdade e, graças a sua 
amizade pessoal com o Governador eleito, o relacionamento entre o 
Executivo e a Assembléia Legislativa seria mais harmônico. 

O Deputado Ermano Batista e eu concordamos em retirar 
nossos nomes da disputa desde que o Deputado Alberto Pinto Coelho 
se comprometesse a não desistir de sua candidatura à Presidência, 
sustentando-a até o fim, rriesmo à custa. de pressões do Poder 
Executivo. O Deputado Alberto Pinto Coelho assumiu o compromisso 
e empenhou sua palavra. Afinal, as contas já estavam feitas: o bloco, 
que ainda contava com o apoio do PTB e PSN, tinha 36 votos, de um 
total de 39 necessários para se eleger o Presidente. 

Começaram as articulações para a compos1çao da 
chamada chapa oficial, com o preenchif'!lento dos cargos entre os 
diversos partidos. De repente, não mais que de repente, o Deputado 
Alberto Pinto Coelho reúne as bancadas que o apoiaram e comunica 
que desistia de sua candidatura em virtude de um p~dido do 
Embaixador José Aparecido de Oliveira, com quem ma_ntem laços 
estreitos de parentesco e amizade. Alegou, ainda, que o pedido lhe 
fora feito em nome do Sr. Governador, que exigia fosse a Presidência 
da Casa exercida por um Deputado do PMDB, partido pelo qual se 
elegera. 

Estupefatos, os Deputados das quatro banca~as - PSqB, 
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PFL, PTB e PPB - viram-se, também de repente, não mais que de 
repente, sem condições de articulação para o lançamento de novo 
no~e, uma v~z. que os então candidatos, Ermano Batista e eu, já 
hav1amos des1st1do da disputa em favor do Deputado Alberto Pinto 
Coelho, já então instrumento de manobra da vontade política do 
Governador. 

. Não .~astasse a estupefação pela quebra dos princípios 
basilares da poht1ca de Minas, a Assembléia foi surpreendida com a 
notícia dada pelo então candidato, Deputado Anderson Adauto, de 
que o Governador não aceitava na composição da Mesa Deputados 
do PSDB e do PFL. 

Pela primeira vez, o povo de Minas assistiu entre 
estarrecido e envergonhado, à abertura de um novo procedim~nto no 
trato entre dois Poderes do Estado: o candidato a Presidente do Poder 
Legislativo se prestando a fazer o papel de porta-voz do Chefe do 
Poder Executivo e, pior ainda, concordando com sua indevida 
interferência em assuntos exclusivos do Poder Legislativo. 

O Deputado Anderson Adauto foi eleito Presidente da 
A~sembléia e o Deputado Alberto Pinto Coelho ganhou o cargo de 
L1der do Governo. O Deputado Rêmolo Aloise foi por ele convidado a 
assumir - e aceitou - a Vice-Liderança do Governo e começou a 
trabalhar a candidatura do Deputado Alberto Pinto Coelho à 
Presidência da Assembléia. 
. . _ Alijados aqueles partidos da Mesa da Assembléia por 
1mpos1çao do Palácio da Liberdade, o Palácio da Inconfidência assistiu 
ao início de constante, contumaz e persistente interferência do Poder 
Executivo em assuntos próprios do Poder Legislativo. Essa atitude de 
cega subserviência só veio a ser alterada em virtude da demissão 
sumária do então Secretário da Saúde e Presidente do PMDB Dr 
Armando Costa. ' . 

Durante todo o período em que a interferência do Poder 
Executivo se fez sentir na vida do parlamento mineiro, o PFL e o 
PSDB estiveram em vigília, fazendo desta Casa uma trincheira em 
defesa dos princípios da política de Minas Gerais, usando - quando 
lhe era permitido - os recursos regimentais da obstrução. 

Resgatada a dignidade do Poder Legislativo, o Presidente 
Anderson Adauto, em represália à maneira com que o Governador 
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Itamar Franco tratou o Dr. Armando Costa,, pàssa a .. não mais . 
permitir a ingerência do Chefe do Poder Executivo nos a~suntos 
internos da Assembléia de Minas, e· o PFL e o PSDB de1xam o 
processo de obstrução. . . <-· •. 

. Se, por caminhos tortuosos, a d1gmdade .da' Assemble1a 
fora resgatada, o importante, agora, era mantê-la no pedestal de on~e 
nunca deveria ter saído. PFL e PSDB deixam o processo ~e-?bstruçao 
e passam a apoiar as atitudes da Presidência da Casa, pnnc1palmen~e 
quando o Governador do Estado anuncia à mídia. que quem hav1a 
elegido o Presidente da Assembléia fora ele, uma vez que o Deputado 
Anderson Adauto - segundo as contas do Governador - não tinha 
mais que nove votos. ~ . _ 

Ocorreu, ainda, nesse período, a abrupta dem1ssao do 
Deputado Alberto Pinto Coelho da Liderança do Governo. Era o 
prêmio que recebia pela fidelidad~ absolut~. a seu Gover_nador. O PFL 
levanta sua voz em defesa do L1der dem1t1do. Entendeu· a bancada, 
naquela ocasião, que a atitude do candidato a Pres~de~te da 
Assembléia não anulava a fidelidade e renomada competenc1a com 
que sempre tratou das matérias de interesse do Gov~rno, em 
liderança que, reconhecemos todos, foi a mais bem e~erc1da nesta 
Casa até hoje. Era e é inadmissível que o Governador dispensasse a 
um Deputado o tratamento que infligiu a seu Líder, exonerando-o do 
cargo pela imprensa. 

Aproximando-se o final do mandato da ~tual Mesa da 
Assembléia, os Deputados Antônio Júlio, Alberto Prnto Co~lho e 
Dilzon Melo apresentam-se como postulantes ao cargo de Pres1d~nte 
da Assembléia. Começam a visitar as bancadas de todos os_ part~dos 
com assento na Casa. Planos são apresentados. Propostas sao fe1tas. 
A Bancada do PFL passa a contar com dois de seus_ membros 
tentando influenciá-la em favor da candidatura do Deputado Alberto 
Pinto Coelho. São os Deputados Rêmolo Aloise e Eduardo Hermeto .. · 

PFL e PSDB resolvem caminhar juntos na direção de um 
único candidato que lhes garanta a participação na Mes~. da 
Assembléia e assuma o compromisso de preservar a autonomia do 
Poder Legislativo. Definem, também, que somente ap?~ ouvir todas as 
propostas escolheriam seu candidato e_ que tal ~ec1sao somente se 
daria após as eleições municipais. Se JUntos est1veram na luta .. pelo 
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resg~te da dignidade do parlamento de Minas, juntos deveriam 
segu1r no mesmo caminho. 

. Encerradas as eleições, o Governo do Estado começou a 
press1ona~ a Assembléia em favor da candidatura do Deputado 
Alberto Pmto Coelho. Tal candidatura, porém, não se viabilizou. 
Percebeu.,se,. na Casa, que para onde o PFL e o PSDB seguissem, 
~ma vez que JUntos contavam com 20 votos, a eleição estaria definida. 
Eramos o fiel da balança. 

. . As duas bancadas resolveram apoiar, pela análise dos 
fatos ja narrados, a candidatura do Deputado Antônio Júlio, que, como 
cabeça de chapa, ofereceu os cargos de 1 °-Vice-Presidente e 1 o_ 
Secretár!o para escolha dos dois partidos. O PSDB optou pela 1 a_ 
Secretana, e ao PFL coube a 1 a-Vice-Presidência. 

Cada uma das duas bancadas passa a se reunir 
separadamente para a indicação do Deputado que irá representá-la 
na chamada chapa oficial. Nesse exato momento, quando ainda não 
havia a definição de qual seria o Deputado indicado pelo PFL para 
compor a chapa encabeçada pelo Deputado Antônio Júlio 0 
Presidente da Assembléia retoma o papel de estafeta do Palácio' da 
Liberdade, em favor da candidatura do Deputado Alberto Pinto Coelho 
para a 1 a-Vice-Presidência. 

Notem bem, Sras. e Srs. Deputados o PFL recebe a 
infor~~çã? de que o Palácio da Liberdade não ~ quer na 1 a-Vice-
Pres1denc1a, antes da escolha do nome do Deputado que iria 
representá-lo na chapa. 

Tal informação é de vital importância para que se entenda 
que o veto do Palácio da Liberdade foi ao Partido da Frente Liberal e 
não, como querem fazer parecer os artífices dessa fantástica rasteira 
política, ao Deputado Rêmolo Aloise. 

~ ~ hipótese de que o veto foi aposto ao nome do Deputado 
Remolo Alo1se, e não, ao PFL, é digna de uma análise mais acurada. 
Merece ser revista sob a ótica da isenção, diante dos fatos a seguir 
narrados, pa_ra que não pese dúvida alguma sobre a fragilidade desse 
argumento. E de perguntar, inclusive: a quem tal argumento serve? 

Vejamos. O Deputado Rêmolo Aloise serviu para ser 1 o_ 
Secr~tário da Assem~léia na Mesa presidida pelo Deputado Agostinho 
Patrus. Antes, na legislatura anterior, sob a Presidência do Deputado 
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J~sé Ferraz, o mesmo Rêmolo. Aloise serviu para exercer a 3a_ 
Secretaria. Serviu, nas eleições, para apoiar o candidato que se 
tornou Governador, Itamar Franco .. Serviu para ser o Vice-Líder do 
mesmo Governador Itamar Franco; Serviu para ser o . relator de 
matérias polêmicas de interess~ direto do Governo do Estado, na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Qrçary~ent~ria, emi!indo 
párecer conclusivo a favor do Governo a que servia. Serviu ~ara 
empunhar a bandeira da candidatura do . Deputado Alberto P1nto 
Coelho à Presidência da Assembléia. Serviu para receber o ~convite 
para ser o 1°-Secretário, caso viabilizasse a candidatu-ra do escolhido 
dÓs deuses, o Deputado Alberto Pinto Coelho. Serviu para ajudar a 
costurar o acordo para que a 1 a-secretaria ficasse de fato com o 
PSDB e serviu para votar em todos os candidatos da chapa oficial. 
Serviu para todos os cargos até agora exercidos e - "proh pudor!" -
não serviu para ser o 1°-Vice-Presidente da Assembléia? 

Há algo estranho, incoerente e cheirando a falso 
moralismo nessa história. Parafraseando Machado de Assis, mudou a 
Assembléia ou mudou o Deputado Rêmolo Aloise? 

Dada a fragilidade desse argumento - o de que o veto foi 
aposto ao nome do Deputado Rêmolo Aloise, e não, ao PFL -
voltemos à análise das pressões que a Bancada do PFL recebeu por 
parte dos delegados do Governo Itamar Franco. 

O Presidente Anderson Adauto, delicadamente, convida-
me para um almoço no restaurante do Hotel San Diego. Lá, S. _Exa., 
para minha desagradável surpresa, apresenta-me a inusitada 
proposta de que o PFL abra mão da candidatura à 1a-Vice-
Presidência da Assembléia em favor do Deputado Alberto Pinto 
Coelho. Justificava S. Exa. a proposta, naquela oportunidade, com o 
argumento de que, em nome de um grande consenso, da 
unanimidade, seria importante a presença na Mesa dos Deputados 
Alberto Pinto Coelho e Dilzon Melo. Aturdido, desconsiderei a 
despropositada solicitação e comuniquei ao Deputado Antônio Júlio, 
também presente, que estava surpreso com a audácia da proposta. 
Não eram essas, afinal, as condições apresentadas pelo Deputado 
Antônio Júlio ao PFL e ao PSDB. Louve-se, mais uma vez, a ação do 
Deputad·o Antônio Júlio, que respondeu ao Presidente Anderson 
Adauto com uma frase emblemática: "Presidente, disse-lhe que o PFL 
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não aceitaria essa proposta. Mantenho o que prometi à bancada . 
pefelista". 

Dois dias depois, sou convidado pelo Presidente Anderson 
Adauto para um almoço com os Presidentes da COPASA e da 
CEM!G, que gostariam de conversar com o Líder do PFL sobre a 
candrdatu:a do D_eputad? Alberto Pinto Coelho. Devido à trágica 
expe_rrencra anterror, CUJO assunto fora tão indigesto, disse ao 
Presrdente da Assembléia. que, embora não entendendo o que a 
CEMIG ~- a COPASA: terram a ver com a eleição da Mesa dá 
Asser:nblera, conversarra com os Presidentes das empresas fora do 
horárro de refeições. 

. . N? mesmo dia, encontrei-me com os Drs. Marcello 
Srquerra e DJalma Moraes, juntamente com o Presidente Anderson 
Adauto e o Deputado Alberto Pinto Coelho, na sala da Presidência da 
Assembléia. 

Recebo elogios pela atuação do PFL e um apelo do Sr. 
Gov_ernador para que, em nome do bom entendimento futuro com o 
partrdo, o PFL abrisse mão da 1a-Vice-Presidência em favor do 
Dep~tado Albe~o Pinto Coelho. Argumentaram que o Governador 
sentra a necessrdade de prestigiar o Deputado Alberto Pinto Coelho. o 
Governador sentia-se em dívida de gratidão para com ele. 

Respondi que entendia o sentimento de culpa do 
G~vernador do Estado em relação ao Deputado Alberto Pinto Coelho. 
Afrnal de contas, acredito que o Governador é devedor do seu ex-
Líder. Analisei com os ilustres interlocutores todo o processo de 
desgaste e ?e prejuízo imposto ao Deputado Alberto Pinto Coelho. Só 
que l~es drsse que acreditava que o Governador estava fazendo 
cumprrmentos com ~hapéu alheio. Cuidasse ele de homenagear o 
Deputado _Alberto Prnto Coelho com o seu próprio chapéu, e não, 
como querra, com o chapéu do PFL. 

. . Insistiram em que eu reunisse a bancada e apresentasse o 
p~drdo fe~to ~elos emissários do Sr. Governador. Assim o fiz, tendo 
srdo mantrda rnalterada a posição da nossa bancada. 

. Em seguida, recebo telefonema do meu amigo, Deputado 
Alberto Prnto Coelho: que, insistindo no pedido, como última investida, 
nos_ pede para analisar, como compensação, a hipótese de o PFL 
acertar a Secretaria de Indústria e Comércio, a ser ocupada pelo 
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nosso colega de bancada, Deputado Eduardo Hermeto. · ~ t • 

Percebi, então, o que se encontrava por trás de toda a 
trama.. Claro como o sol: a possibilidade de o .. Presidente da 
Assembléia ter de substituir o Governador, tendo· em vista sua 
candidatura à Presidência da República, e a. candidatura do Vice-
Governador ao cargo de Governador do Estado, em 2002, o que 
possibilitaria ao PFL o exercício da Presidência da As?embléia, caso 
estivesse ocupando a 1 a-Vice-Presidência. Sabemos, c~m ce~ez~, 
que _o cargo disputado pelo PFL é o terceiro e_m grau de rmportancra 
na hierarquia desta Casa. Na 1 a-secreta na, o segundo cargo 
hierarquicamente importante, o Governo aceitou o PSDB, pois tal 
cargo não representa perigo iminente de ex~rcício Ado. poder. A 1 a_ 
Vice-Presidência, ao contrário, embora de rmportancra menor na 
estrutura da Assembléia, representa essa hipótese, com a agravante 
de seu exercício ocorrer em período eleitoral. _ . 

Completando esse raciocínio, a oferta da Secretaria de 
Indústria e Comércio coroa com chave de ouro a trama urdida no 
PaÍácio da Liberdade. Poderia ser transformada em moeda de 
barganha, porque nada vale para o Sr. Gove~nador. A prova 
incontestável do grau de importância dessa Secretana encontra-se no 
projeto de reforma administrativa, em tramitação nesta Casa: o 
Governador propõe a sua extinção. 

Por outro lado, toda a equipe do Governo, nela se 
incluindo o Presidente Anderson Adauto - que abriu sua sala para 
oficializar a intromissão do Poder Executivo na formação da Mesa, por 
meio da presença dos Presidentes da COPASA e da CEMIG -.partiu 
de uma premissa falsa, a de que o PFL quer fazer parte do Gove~no. 
E, além de falsa, mesquinha. O PFL não pode ocupar a 1a-vrce-
Presidência, mas pode, cabisbaixo, com o rabo entre as pernas, 
aceitar fazer parte do Governo. 

Ledo engano. Esqueceram-se os membros da equipe 
governamental de que os Drs. Paulino Cícero e Raul B,el~~ fazem 
parte do secretariado de Governo, como membros do sequrto de S. 
Exa., o "Rei Sol", Itamar Franco. São Secretários da chamada cota 
pessoal do Governador. Gov~rnador que tem cota p~ssoal_ em um 
Governo não é republicano. E monárquico. E absolutrsta, arnda por 
cima. Apesar da amizade que me une a Paulino Cícero e a Raul 
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part1do, nunca aplaudi a participação deles no Governo. 

_ . O tabuleiro do jogo político estava armado. O Governador 
nao podena correr o risco de ter na Presidência da Assembléia 
mes~? ~u~ por período mínimo, alguém que não lhe fosse d~ 
obed1enc1a Irrestrita. O Deputado Alberto Pinto Coelho já lhe dera 
mo~tras dessa obediência cega, por numerosas vezes. Era ele 0 
ung1do. 

Outro erro cometido pelos assessores do Governador 
pelo Presidente Anderson Adauto e pelo Deputado Alberto Pint~ 
Coelho foi desconsiderare~ as normas que me regem na vida pública. 

. . Sempre entendi que a vida pública não se justifica se não 
est1ver ~hcerçada em idéias e princípios programáticos que resultem 
em pos1ções e ações políticas. 
. Por isso estou no PFL. Por isso meu nome é o segundo na 
lista _dos ~7 fundadores do PFL, 2/8/84, quando era Deputado Federal. 
Po~ ~sso Ja e~tou calejado e, conseqüentemente, vacinado contra essa 
poht1ca raste1ra de_ se compensar a quebra de princípios com cargos. 
Qu~~do naquele d1stante ano de 1984 lançamos o PFL para garantir a 
ele1çao de Tancredo Neves à Presidência da República, as benesses 
que. nos foram ofertada~ para que não permitíssemos a fundação do 
part1~o . eram bem ma1ores do que a Secretaria de Indústria e 
Comerc1o ou qualquer outra participação no Governo Estadual. 

Nasce~ o PFL sob a égide da coragem. Foram 37 
parlam_en~ares, eleitores do Colégio Eleitoral de então, que garantiram 
a ren~nc1a de Tancredo Neves ao Governo do Estado para a 
conqu1sta da Presidência da República. ' 

. · . Defendo, ainda hoje, o cumprimento do programa que 
aJudei a escrever, programa que define os princípios que norteiam 0 
PFL e que se encontram embasados no liberalismo progressista e 
reformad~r, com profundo sentimento de responsabilidade social, 0 
que_ condiz com a vontade política do povo e que está na raiz da 
soc1edade brasileira. 

. F~i ~~nha a exigência da inclusão, no programa do 
part1do, do_ pnnc1p1o de que, sendo o Estado criação da Nação, deve-
se subordinar a segurança · do Estado à efetiva segurança das 
pessoas. 
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, É:-me, porta_nto, profundamente penoso constatar que 
princípios que sempre defendi são feridgs no Plel)árjp:desta ~asa, em 
nome de interesses externos ao Poder Legislativo, em nome qe uma 
polítJca calcada em princípios de compensação~ de favore:imen~~ a 
pessoas, em detrimento çios princípios que nortearam a .. açao, pollt1ca 
de minha vida pública e ·que se encontram expressos, para quem 
quiser ver, no programa do PFL. • 

É-me penosa, também, a constatação de que o Po_d~r 
Executivo quis coopta_r , meu partido atravé~ da r:npeda podre da 
barganha de cargos públicos e de que o Plenário çi_esta Casa, ao 
recusar a presença do PFL n~ Mesa da Assembléia, não o reconhece 
como bancada. 

Por esses motivos, a ação do partido no Plenário desta 
casa deverá sofrer profundas alterações, basicamente, para que o 
Plenário passe a notar a presença d9 . P_FL_ ~. o _r~cçnheça como 
Bancada atuante, viva e presente no Legislativo Mineiro. 

Sras. e Srs. Deputados, ocorreu-me, no momento em que 
me encontrava diante dos emissários do Governador, a lembrança 
dos alicerces da política mineira. 

. Vejam aqueles instantes que se seguiram à fala ~os 
emissários do Governador, ao telefonema do Deputado Alberto Ptnto 
Coelho, às pressões do Presidente da Casa: fizeram-me verificar que 
a dignidade do PFL estava posta em leilão. Percebi que, em nome de 
um projeto pessoal de ambição política, ressurge, qual fênix, das 
cinzas da República Velha, o antigo bordão: "Em política tudo vale, 
menos perder a eleição". 

Senti-me amargurado. Toda uma vida pública dedicada a 
cumprir os ensinamentos políticos pelos guais fui moldado passou à 
minha frente. Nesses doloridos segundos vi que os princípios morais, 
éticos e de convivência político-partidária que herdei de meu pai 
estavam a me dizer que não há cargo no Governo que valha a 
dignidade de um partido. Acreditei que pudesse seguir em frente nesta 
linha:. sem negociar e disputando no voto, com o apoio dos meus 
companheiros do PSDB e do PMDB. 

Acabados encontros tão penosos, reuni a ba11cada . e 
relatei-lhe os fatos. Era a hora de começar. a_ decisão. Era hora de 
encontrar, de vez, os caminhos a serem percorridos. 
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O PFL optou por cumprir o que acordara com os 

D~putados do PSDB e com o Deputado Antônio Júlio. Disputaria a 1 a_ 
VIce-Presidência. 

Antes de estabelecer os critérios para a escolha de seu 
representante, necessário seria saber quantos, entre os seus sete 
Dep~tados, queriam disputar a indicação. Somente dois manifestaram 
deseJO de ocupar assento à Mesa d? A· ~embléia: Rêmolo Aloise e 
Eduardo Hermeto. 
. _ _ Assim, nasceram os critérios básicos: o que perder a 
1nd1~aç~o assume o compromisso de 1:1poiar o companheiro até o fim· 
e o 1nd1cado assinará um código de CO(lduta, em que seja enfatizado ~ 
papel da bancada nas ações da Mesa. 

O escolhido foi o Deputado Rêmolo Aloise. O resto da 
história todos conhecem:40 votos contra 32. O PFL está fora da Mesa 
da Assembléia pela segunda vez consecutiva. 

Vejam, Sras. e Srs. Deputados, o que dói não é a perda do 
cargo. O que machuca, arranha, ofende, fere, enluta e torna a vida de 
cada um de nós, políticos por vocação, cheia de intempéries é ver 
que~rados os_ pilares da dignidade e da confiança. É sofrer acusações 
fortwt~s do t1po "o PFL não soube negociar e, intransigente, não 
cedeu . Pergunto-lhes: o que mais tínhamos a ceder? A honra? 

_ _ Quanto a afirmações levianas do tipo "O Deputado Rêmolo 
Al01se tra1u o Deputado Alberto Pinto Coelho. Eram tão amigos!", 
pergunto-lhes quando, como e onde se deu essa traição. Teria sido 
quando o Deputado Rêmolo Aloise trabalhou durante quase dois anos 
para o candidato a Presidência ser o hoje eleito 1°-Vice-Presidente? 
Ou, quem sabe, quando o Deputado Rêmolo Aloise serviu com 
denodo ~ Vice-Liderança do Governo? Ou quando assumiu o 
compromisso de que só sairia candidato a 1°-Vice-Presidente se o 
Deputado Alberto Pinto Coelho não fosse o candidato à Presidência? 
De onde veio a traição? 

Não, prezados colegas. Tratou, cumpriu. Assim continuará 
a nossa bancada. Assumo, de público, o compromisso em nome de 
nossos Deputados. Será muito difícil uma promessa nossa. Será 
n;u!to difíci_l um acordo de nossa parte. Será, porém, extremamente 
fac1l cumpnr os acordos que fizermos. 

Assim será o PFL na Assembléia de Minas. Fora da Mesa, 
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mas dentro do Plenário. Fora da Mesa, mas d~ntro das ~omissões. 
Traído, apresenta-se mais forte do que an~es. . _ . 

E não .bá nada mais digno do que o fortalecimento foqado 
na vitória do adversário. Principalmente quando se tem a consciência 
d~ que a verdadeira vitória foi a da. luta pela digniqade:.. Foi a da luta 
pela palavra empenhada. .- . 

Aos que entenderam que o PFL negociou mal, que .o PFL 
foi radical, que o PFL indicou o Deputado errado para o cargo, que o 
indicado do PFL traiu o candidato adversário, nosso apelo .. para que 
anaiisem os fatos. Nosso apelo. para que voltem à"' realidade. -A éleiçã_o .. ......, 
acabou. •ti' 

r,. Aos colegas que" votaram no PFL, n_a pessoa do nosso 
càro Deputado Rêmolo Aloise, nos~o agradecimento, o agradecimento 
de toda a nossa bancada. Agradecimento calcado na certeza de que 
"descobri que minha arma é o que minha memóri~ guarda ... " e aí 
acrescentaríamos: não só dos tempos da Panair, mas, sobretudo, dos 
tempos em que a dignidade e a palavra empenhada eram os pilares 
deste parlamento. 

Nosso convite para que participem dessa luta conosco. 
Afinal de contas, o que está em jogo não é um lugar à Mesa, mas o 
resg-ate do respeito da opinião pública para com a classe política. 

- Enfim, vetado pelo Governo e desconhecido pelo Plenário 
desta Casa para ocupar a 1 a-Vice-Presidência, que por dir~ito e por 
negociação lícita nos cabia, vetado para a 1a-Vice-Presidência, porque 
essá posição representava uma perspectiva de poder, não cabia mais 
ao PFL, definitivamente, participar de negociação menor, a título de 
prem1o de consolação, prêmio persistentemente buscado e 
conquistado pelo Deputado Alberto Pinto G_oelho. 

Se não pode o PFL ser Vice-Presidente desta Casa, não 
lhe cà-be aceitar compensações. Aqui trata-se de questão maior, 
envolvendo princípios que não se colocam no balcão de negócios. 

Participar ou não participar da Mesa é_ uma questão 
circu~stancial. Manter a aignidade, entretanto, é. princípio 
fundamental. E, em matéria de princípios, minha posição é uma só: 
radical e intransigente, porque princípios são irreversíveis e 
inarredáveis. 

Como Líder, defendi não interesses meus, m~s 1 a 



I 
. I 

i 
I 

d" "d 954 
. 1gm ade de meu partido, vetado para a 1 a Vice-Presidência. Por 
ISS~, pos~o me quebrar, mas não me dobro, "frangar sed non flectar''. 
MUlto obngado. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte)- Deputado Sebastião 
Navar~o Vieira, não tenho nada, absolutamente, a acrescentar a sua 
exposição. Quero parabenizá-lo e, como Vice-Líder do PFL, gostaria 
d~ concor~ar com toda a sua colocação, dizendo que esse processo 
fo1 ~onduz1do com a máxima lisura por v. Exa. Como Vice-Líder, 
praticamente não participei desse processo, mas acompanhei, passo 
a passo, todo o comportamento de V. Exa. Em todas as negociações, 
a bancada sempre foi comunicada sobre todos os passos, e 
refer~ndamos todo esse compromisso feito por V. Exa. Gostaríamos 
de d1zer que V. Exa. caminhou no caminho certo. Quero apenas 
lembrar q~e. durante os quase seis anc,s em que estamos nesta Casa, 
nunca v_1 o Deputado Sebastião r-.Javarro Vieira romper um 
compromisso e um trato. Portanto, quero parabenizá-lo por não 
quebr~r seus princípios. Princípio, como v. Exa. bem disse, não se 
negoc1a, não se arreda o pé. 

. <?uero lamentar o episódio, muito menos por cargo da 
M_esa, POis 1sso não vale, diria para V. Exa., absolutamente nada, a 
nao ser a_ vontade de estar nesse Poder e contribuir para o seu 
engrandecimento. Evidentemente, essa era a única intenção do PFL, 
mas estar fora da Mesa não diminui em nada, absolutamente nada 
nossa posição aqui nesta Casa. Lamento o episódio acontecido' 
porque tu9o foi negociado e acordado, como se faz nesta Casa até 
nas votaçoes dos projetos. Portanto, fica grande dúvida de agora para 
a frente, em todo acordo que se fizer nesta Casa. Serão cumpridos? 
Lamento, reforçando uma colocação de v. Exa., que, em detrimento 
de um partido, tenha-se beneficiado uma pessoa por interesses 
?utros, por atos escusos até, porque imaginamos que esses 
Interesses sejam da for~a que estamos entendendo que foram, mas 
~bsolutamente escusos. E um jogo de poder, e, se entendermos que o 
JOgo. do ~oder envolve, inclusive, a quebra de compromissos, acho 
q~e 1ss~ e lamentável. A sociedade quer ver uma classe política cada 
d1a ma1s comprometida com seus problemas, honrando seus 
compromiss?s não somente aqui dentro, "interna corporis", mas, 
sobretudo, la fora. Temos que honrar nossos compromissos, para que 
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a classe política tenha o seu conceito melhorado. O conceito da 
classe política. não está bom no Brasil inteiro, e é por atitudes como 
essa que vamos desmanchando nossos nomes, o que lamentamos. 

A Bancada do PFL sai· absolutamente fortalecida desse 
processo. Não saímos com ressentimento algUm pela perda do cargo. 
Absolutamente. Saímos fortalecidos, com vontade de ajudar a 
engrandecer o Poder Legislativo, ajudar -no desenvolvimento do 
Estado, continuar representando o povo, para que este Estado dê um 
salto de qualidade,· combatendo a mesquinhez que, muitas vezes, 
está por trás de todo esse processo. Parabéns, Deputado Sebastião 
Navarro. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeço o aparte 
do ilustre Deputado Paulo Piau. Tenho muito orgulho por V. Exa. 
pertencer a nossa bancada, 'por ser Vice-Líder e trabalhar comigo 
durante quase esses dois anos no Plenário, nas comissões, nos 
projetos que apresenta,. pois é sempre um quadro importantíssimo da 
nossa agremiação política, que tem enriquecido e engrandecido o 
parlamento mineiro. 

Perdoe-me, Deputado Hely Tarqüínio, porque o Deputado 
lrani Barbosa já havia me pedido um aparte, assim como o Deputado 
Sebastião Costa. Deputado lrani Barbosa, ouço-o com satisfação. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)*- Essa eleição vai 
deixar uma marca muito profunda na Assembléia Legislativa. V. Exa. 
se lembra bem de que fui um dos poucos Deputados que esteve olho 
a olho com quase todos os pares desta Casa, alertando sobre esses 
acordos da eleição. Este palácio chama-se Palácio da Inconfidência. 
Na reunião· anterior à eleição, à noite, na sala do Presidente, quando 
vi o quadro, alertei os Deputados dizendo que o quadro falava muito 
do que aconteceria na reunião seguinte em Plenário. Não deu outra. 

Contava V. Exa. a história da borboleta, que teve um 
-auxílio do jardineiro. Este, vendo a folhinha se mexendo, correu, 
pegou uma tesoura e foi ajudar a abrir o casulo para que a borboleta 
nascesse mais rápido e sem sofrimento. A borboleta não voou. Em 
suas asas faltou o exercício da força, da perseverança, da raça, da 
luta dos homens que, com sabedoria, fazem um parlamento, fazem a 
história de um país, a história de um Estado. 

Alguns se dizem democratas, como o Presidente desta 
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Casa. Mas o democrata Presidente desta Casa lembra-me ·a 
história do opri~ido, qu~ é um dos maiores opressores quando atinge 
o poder. l~_so ~ao foge a regra. A pessoa precisa estar forjada dentro 
~a. consc1enc1_a democrática, da perseverança, da coragem e da 
ng1dez ~e carater, e não do oportunismo, quando se senta na cadeira 
de Presidente, que ora é ocupada pelo Deputado Dilzon Melo. 

T?dos perdemos com esse episódio, com a antecipação 
desse conlUio para que se dividisse o poder desta Casa e se 
retalhas_sem, não ~s diretrizes de Minas Gerais e do parlamento que 
ordenana essas diretrizes, mas as dos cargos e benesses que estão 
~entro _desta Casa para benefícios pessoais e escusos daqueles que 
f1~am a ma~gem do processo legislativo, à margem da história de 
Mmas Gera1s. Mas 1sso será cobrado oportunamente, podem ter 
certeza. 

Aproveito para dizer a V. Exa. que entrei, hoje, com um 
ma.nda?o de segu~ança solicitando a anulação de todo o processo 
leg1slat1vo, que fo1 uma fraude, já q~.- '? estava calcado num falso 
a~ordo de Lideranças, em que faltou a assinatura do PSB. Foi em 
c1ma de um falso acordo de Lideranças e de Líderes. E muitos deles 
podem ter certeza, foram beneficiados, para estarem sorridentes hoj~ 
c~m o .que aconteceu nesta Casa. A história vai contar, e a borboleta 
nao va1 voar, podem ter certeza disso. 

. O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Caro Deputado 
lram B~rbosa, o PFL jamais foi ajudado nesta Casa, por quem quer 
que seJa, a romper o seu casulo para que pudesse alçar vôo antes da 
hora. 

Pelo contrário, foi contido no seu casulo e deixou de ser 
borbol~ta esvoaçando pelo Plenário. Mas um Partido que, na 
advers1~ade, na pres~ão do impedimento de alçar o vôo legítimo que 
lhe c~b1a, nasce ma1s forte e mais consolidado e se fará sempre 
~espe1tado nesta Casa pela sua postura. O PFL continua na mesma 
linha que ~empre norteo~ a ação política desde o nosso primeiro dia 
nessa Legislatura. E ass1m queremos continuar, sempre lutando para 
engrandecer o ~o~so Partido, a política mineira e este parlamento. 

. Ouv1re1, com satisfação, o Deputado Sebastião Costa. 
Logo apos, o Deputado Hely .Tarqüínio, e perdoe-me, Sr. Presidente 
pelo cargo que ocupa, V. Exa. deveria ter a prioridade, m ' . as, como 
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democrata que é, entenderá a-ordem dos pedidos. 
O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte)- ~obr~ D~putado 

Sebastião Navarro Vieira, temos militado:.,em perfe1ta s1mb1os_e,_ o 
PSDB e o PFL, atuando pàra o bem do parlamento na Opos1çao, 
porque o parlamento significa um arco amplo de bancadas, de 
tendências da sociedade que buscam expressar a . sua vont~d_e e 
materializar os seus ideais neste parlamento e tambem traduzir 1sso 
para a vida dos nossos representados. Entendendo dessa forma, _a 
casa passa sempre por duas eleições durante .~ mandato. E . h?Je 
entendo perfeitamente, ilustre Deputado Sebast1~0. Navarro V1e1ra, 
Líder do PFL, a sua indignação, a sua revolta d1ante do ~e~ultado, 
diante dos acontecimentos que envolveram essa ele1çao . que 
acabamos de realizar no dia 5. Realmente, o PSDB marchou JUnto 
com 0 seu partido, a partir da opção da maioria de s_eus mem~ros, 
numa eleição interna livre, sem interferência, quando foi dad~ a m1m o 
privilégio de ser o interlocutor da bancada, como V. Exa. fo1 do PFL. 
Nós, do PSDB, queremos dizer alto e bom som que temos a certeza 
de que não quebramos o compromisso. Temos a certeza, posso l~e 
afiançar, fiz a contabilidade perguntando a. u.m por um. Se algue~ 
falhou, pecado mortal. Aliás, nesta Casa, a umca certeza q~e tenho e 
a dúvida. Esta Casa não tem sido tanto o exemplo p~ra. nos ~uando 
se faz algum acordo. Quero deixar bem claro para a propna ~oc1edade 
e para os telespectadores que precisamos melhorar mu1to. E ~e 
incluo entre aquele, que precisam melhorar. Mas os exemplos nao 
têm sido bons, mesmo nas eleições anteriores. . 
_ Mas, Deputado Sebastião Navarro, não quero ~1zer com 
isso que o PSDB deixou de cumprir com o compromisso que 
estabeleceu. . Na casa, pelo convívio, há as simpatias e as diferenças 
naturais, que expressam muitas vezes na u~n~, no voto secreto, todas 
essas mazelas da convivência das imperfe1çoes dos seres humanos. 
Há pouco tempo, passamos pela. eleição do ilustre Deputado Elmo 
Braz com outros dois companheiroS. Talvez tenha falt~do voto ~o 
PSDB para os nossos dois candidatos. l~so ':'ostra que. as vezesnao 
é apenas a união de fachada e. de _1d~~1s q~e ~x1ste. Es!ar:n?s 
precisando mesmo aperfeiçoar a lei part1dana, a f1dehdade part1dana, 
tão necessárias para enquadrar os homens . 
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. Deputado Sebastião Navarro, estou indo um pouco 

r:nars longe apenas para divagar um pouco, mas, para mostrar, porqúe 
as. vezes a coerência falta. O próprio Estado, que é organizado, tendo 
sa~do do. est_ado de barbárie e passado para o Estado organizado, 
exrste, prrmer~~· pela força. Por isso o Presidente da República paga 
mel_h?r aos mrlr~~res, e o Governador do Estado aumenta primeiro os 
salanos dos mrlrtares e deixa os médicos e os outros funcionários 
ganhando a met~de. ls~o tudo depois é legitimado por nós, 
Deputados, por mero das lers, em harmonia com o Poder Judiciário. 

Estou apenas discutindo por que muitas vezes há a 
ruptura de qualquer processo. Isso ocorre porque o homem como ser 
hu~ano incorrigível, ainda não se acostumou, mesmo nas ~ociedades 
mars avançadas, a fazer da palavra e do fio de cabelo um 
compromiss~. Não qu~ro c~m isso dizer - e até quero justificar - que o 
Deputado Remolo Alorse nao teve todos os votos. Teve a maioria dos 
voto? _do PSDB. Quero justificar, reafirmar e divagar de uma maneira 
~ene~ica que precisamos aperfeiçoar. Fazemos mais leis do que 
frscalizamos os outros Poderes. Por ;-3so há tantas CPis na Casa 
porq~e fi~~ali~amos ,','a, post~riori". No êntanto, a nossa obrigação é 
fiscalizar, pan passu , a medida que as coisas acontecem. 

Se temos imperfeições de um lado, na hora da convivência 
hum~na, numa votação dessas, as simpatias e as diferenças são 
m~nrfestadas. Reafirmo mais uma vez que a Bancada do PSDB foi 
airada do PFL e do Deputado Rêmolo Aloise. A ele rendemos as 
nossas homenagens, pela resistência e pela situação que teve de 
enfrentar neste Plenário não há vencidos nem vencedores. Apenas se 
elegeu a Mesa dirigente desta Casa 

- O PFL vai continuar na sua trincheira, na Oposição, 
trabalhando. Como V. Exa. disse, paralelamente, você terá o PSDB ao 
seu lado, porque aqui somos uma verdadeira trincheira e bandeira de 
resistência contra o procedimento de exclusão em que o Governador 
coloca-nos desde o primeiro dia. Tivemos, talvez, um mal, mas um 
mal que re~ultou no bem que foram as nossas ações conjuntas. Esse 
t~abal~o for bom para o Legislativo, que vive da resultante das 
srntonras e das diferenças em prol do bem da maioria da sociedade. 
Era isso que tinha a dizer. GGstaria, também, de prestar homenagem 
a V. Exa. pelos compromissos por tudo cumpridos com o PSDB. Pode 
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ser que o PSDB em seu todo não tenha cumprido com V. Exa., 
mas a maioria esmagadora, com poucas exceções, deixou de estar ao 
seu lado. --~ . 

Compreendo, porque há as simpatias e o~ ~contecrme~t~s 
antecedentes, que às vezes traduzem um voto contrano, uma posrçao 
numa situação como aconteceu na última eleição da Mesa. Mas 
gostaria de reafirmar, mais uma v~z, que ~staremos jun~os, na luta 
para fazer uma oposição construtrva, analisando os projetos, . .,.~omo 
tem acontecido no Colégio de Líderes. 

Se não for no Colégio de Líderes, que nossas bancadas 
trabalhem isoladamente, mas sintonizadas, para examinar melhor os 
projetos nesta Casa, para fiscalizar todos os atos do Govern_o, 
conhecer todos os convênios assinados, durante a fase em_ que_ est~o 
sendo materializados. Temos de hipertrofiar a nossa. frscalr_za~ao 
através da fiscalização orçamentária e de todas as comrssoes 
temáticas. Por exemplo, os convênios da saúde devem ser 
conhecidos pela Comissão de Saúde 30 dias depois de assinados, 
assim como os eonvênios dâ educação, etc. Devemos conhecer 
nossa região para saber o qt:re está acontecendo, porque o Governo 
faz tudo à revelia da Assembléia. Embora tenhamos alguns 
instrumentos de reação, não os utilizamos. Isso se reflete na hora da 
eleição da Mesa, quando se passa por cima de compromissos. Mas 
reafirmamos nosso desejo de continuar trabalhando paralelamente, 
neste Plenário. . 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Obnga~o, 
Deputado Hely Tarqüínio, por suas . amáv~is pala~ras, que vem 
enriquecer meu pronunciamento. E, mars q~e rsso, obngado por esses 
dois anos de boa convivência, V. Exa. na liderança do PSDB, e eu na 
liderança do PFL, num convívio harmônico, respeitoso. Trabalh~r:tdo 
em simbiose, juntos, promovendo o bem para os nos~os p~rtrdc:_s, 
para nossa Assembléia e para Minas Gerais. ~enho mu_rta ~atrsfaçao 
em dizer que, no decorrer desse período, mrnha admrra~ao por V. 
Exa. cresceu, assim como o meu respeito e amizade. Obngado a V. 
Exa_., que lidera uma bancada composta por gran~es nomes, non:es 
extremamente expressivos, sendo que por murtos deles dedrco 
verdadeira admiração. Tive a oportunidade de dizer a V. Exa. que 
foram quatro votos de diferença, saídos de dentro das nossas 



I L 
',l 
;I 

960 
banc_adas, do pacto que havíamos feito para definir quem seria o 
Presrdente da Assembléia Legislativa. Quatro votos que não fossem 
dados ao Alberto Pinto Coelho, mas que tivessem honrado o 
com~romisso, o vitorioso não seria o ilustre colega citado, mas sim o 
candr?ato da chapa oficial Rêmolo Aloise. A diferença foi tão-somente 
de orto votos. Se diminuirmos quatro para uma candidatura e 
a~rescentarmos quatro para outra, teríamos a reversão do processo, 
nao sofrendo a derrota que nos foi imposta, com o aval desta Casa e 
por influência externa. 

Com satisfação, ouço o ilustre Presidente desta Casa 
Deputado Anderson Adauto. ' 

O Deputado Anderson Adauto (em aparte) - Parabenizo o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira pelas suas palavras nesta tribuna 
e pela ~C:nd~ção q~~ deu aos acontecimentos nos momentos em que 
a Presrdencra partrcrpou com o intuito de fazer a eleição com uma 
chap~ d~ qual pudessem participar todos aqueles que o haviam feito 
no prrmerro momento. Antes de entrar em detalhes, digo-lhe que não 
houve, por parte da Presidência, nenhum veto ao PFL, exatamente 
pelo reconhecimento deste Deputado pelos membros do citado 
partido. Podemos divergir no campo icVológico ou filosófico mas 
sempre deixei clara a admiração que temos pelo PFL com~ uma 
bancada orgânica, composta por Deputados maduros, que sabem o 
que querem, merecendo o reconhecimento desta Presidência. 

E a Presidência deseja, além de parabenizá-lo, dizer que 
V. Exa. ~ometeu u~ equívoco, e estou aqui para dar minha explicação 
a resperto dele. Nao houve uma ação ordenada e deliberada de um 
me~bro deste Poder e membros do Governo. O máximo que posso 
acertar, em tese, é que tenha havido, em determinado momento a 
mesma intenção por parte dos membros desta Casa e do ExecuÚvo 
er:n v~r o Deputado Alberto Pinto Coelho fazendo parte da Mesa. 
Drscutrmos essa tese com os três candidatos. Conversamos com os 
três sobre a possibilidade de formatarmos uma Mesa com eles. Em 
pr~m~ir? lu~ar, co~versamos com o Deputado Dilzon Melo, que, a 
prrncrpro, nao acertou a idéia de fazer parte da Mesa, mas depois 
passou a aceitá-la com o objetivo de fazer a pacificação interna da 
Casa e do Poder. 

Conversamos com o Deputado Alberto Pinto Coelho, que 

zl 
õ 

o 

.= 
o 

~ 
~~ 

o 
961 1 

apresentou o mesmo posicionamento: em'um primeiro momento, 
não aceitou; mas em um segundo momento-entendeu que poderia 
avançar por esse-caminho. 

Não houve, em qualquer momento, por parte desta 
Presidência, o desejo de exclusão do PFL da Mesa. Houve apenas 
um trabalho, para que pudéssemos chegar a bom-!erm_o no se~tr~o ?e 
fazer com que o PFL, ao invés de fic~r na 1 - Vrce-Presrdencra, 
ficasse na 23 -Vice-Presidência. Empenher-me, d~ mesma forma e na 
mesma intensidade, junto ao Deputado Alberto Prnto Coe~ho, para qu~ 
também aceitasse a 23-Vice-Presidência, caso o PFL~nao o fizesse. 
Existiu um pouco de intransigência tanto por parte do P~L quanto por 
parte do Deputado Alberto Pinto Co~lho,_e o processo for para? v~to. 

Quero deixar clara a srtuaçao, porque estou aqur ha 14 
anos, e são públicos meus defeitos, sendo que ~ão apresen~o aq_uele 
de "bater e esconder a mão", ou seja, faço tudo as clara~. Alem drsso, 
quero afirmar a v. Exa. e a todos os_ Deputados _qu_e nao houve, em 
momento algum, a intenção de exclurr o PFL, prrn~rpalmente no ~ue 
diz respeito à possível expectativa de poder, ou seja, a uma possrvel 
permanência na Presidência da Casa por parte do PFL ou d_o 
Deputado Alberto Pinto Coelho, le~ando-s~ em conta que, aman~a, 
poderá haver a vacância no•-Executrvo e a rda d~ nosso companherro 
Antônio Júlio. Esta Presidência consultou o Regrmento lnt~r~o, e seu 
art. 11 é muito claro: teríamos, naturalmente, novas_ elerçoes para 
escolha do Presidente. Esta Presidência tem conhecrmento do que 
preceitua 0 Regimento Interno. Sen~~ as_sim, não houve, em absoluto, 
receio de o PFL vir a ocupar a Presrdencra da Casa. . . 

Participavam do processo de disputa ~ue se avrzrn~ava 
dois Deputados, que são muito amigos entre sr e meus amrg~s 
também, e, portanto, havia a possibilidade de fazermos com que nao 
houvesse tal disputa. Não posso e não devo re~ponder sobre o 
resultado global, mas no que se refere a mrnha _parcela de 
responsabilidade, digo a v. Exa .. que o resultado nao deve ter 
acontecido por interesses externos a Casa. 

Sabemos da capacidade que o Deputado Elmo ~raz 
sempre teve de arrumar voto na Casa. Ele disputou, f?ra da chapa 
oficial, com 0 Deputado Bernardo Rubinger e conseguru ganhar por 
um voto. Há 14 anos, nunca vi um resultado como esse. Cabe-nos 

il ·~--------------------------------------~--
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azer uma ava raçao mais profunda dos fatos baseando-nos no 
resultado. Houve uma seqüência de fatos que levaram a Casa a votar 
daqu~la for~a, gerando o que nunca havia acontecido. No que diz 
resperto a mrnha p~rcela de responsabilidade no processo, caso eu 
tenha alguma, movr-me baseado não no interesse de excluir 0 PFL 
~as com o interesse _d: fazer com que dois Deputados qu~ 
drsputavam a mesma posrçao chegassem a um entendimento. 

~ ~ m_esmo empenho que tive com relação ao Deputado 
Remolo A~orse, JUnto a V. Exa., como Líder de bancada, tive também 
com relaçao_ ao D~putado Alberto Pinto Coelho. Com o testemunho do 
Deputado_ Grl Pererra, na noite anterior à eleição, fui falar ao Deputado 
Alberto Prnto Coelho que percebia que havia na Casa a intenção de 
votar na ch~pa ofi~ial. Fiz um apelo a ele, tendo como testemunha 0 
De~uta?o ~ri Pererra, para que desistisse da sua candidatura. Talvez 
querra. JUStrficar o seu ~este de continuar na disputa pessoalmente, 
mas _dr~se-me que, dev1do a uma série de acontecimentos não teria 
cond1çoes de desistir da disputa. ' 

_ Em. momento alg~m houve a intenção da Presidência, nas 
?ç?es que prat1co_u, de excluir o PFL, mas sim de que dois grandes e 
rnt1mos_ am1gos nao precisassem fazer com que o Plenário tivesse a 
nec~~s1dade de votar para escolher entre um e outro. o 
POSICionamento do Deputado Alberto Pinto Coelho era de ordem 
pessoal. Real~ente existiu, por parte do PFL, um compromisso de 
grupo. Procurei conversar com o Deputado diretamente interessado 0 
Dep~tado Rêmolo Aloise. Conversei com V. Exa. também na condição 
de L1der de bancada. Reconheço que, em todos os momentos, houve 
por parte de V. Ex~-~ como Líder de bancada, a intenção intransigente 
de ~efende~ a pos1çao da bancada no acordo que foi formatado com o 
entao candidato_ a Presidente. Fiz questão de vir até aqui para ouvir a 
parte final do _d1scur~o de V. Exa. Parabenizo-o por ele. Agi com a 
melhor d~~ 1ntençoes e de acordo com a minha quota de 
resp?nsab1hdade_ ne~se processo. Agi para fazer com que este 
Presidente, que e am1go dos dois candidatos, não tivesse de escolher 
um deles. De~ejava que houvesse um acordo entre os dois e que isso 
fosse estend1do a todo o Plenário, para que não tivéssemos de 
e~colher um desta dupla de -amigos que são os Deputados Alberto 
P1nto Coelho e Rêmolo Aloise. 
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O Deputado Sebastião Navarro Vieira- Sr. Presidente, 
Deputado Anderson Adauto, o · aparte de . V. Exa. ho~ra-me 
sobremaneira, como um Presidente ilustre desta Casa, que vere para 
o Plenário ouvir-me e trazer-me a contribuição de uma novidade que, 
para mim, era desconhecida, ou seja, com relação ao e~penho de V. 
Exa. também no que diz respeito ao Deputado Alberto P1nto Coelho. - · 

Durante o processo, não pude observar e nem tive 
conhecimento desse fato, que, para mim, é novidade. 

Não faço ressalva maior do que·a de respeito e estima por 
v. Exa., ao considerar que o Deputado Anderson Adauto é também o 
Presidente do PFL. O seu coração não poderia pender para A ou B. 
Não seria justo que, como Presidente da Casa, V. Exa. interferisse n~ 
processo de escolha. Esse é o reclame maior. Pude observar e de1 
declarações à imprensa, Deputado Anderson Adauto, d~ que V. E~a._, 
de fato, não bate e esconde a mão. Sempre entendi e declarei a 
imprensa, no dia seguinte ao das eleições, que senti o trabalho de V. 
Exa, principalmente sobre mim, claro, forte, aberto, sem 
constrangimento, a favor, desde a primeira hora, do Deputado Alberto 
Pinto Coelho. No primeiro encontro que tivemos, no Hotel San Diego, 
como está relatado em meu discurso, V. Exa. disse-me que o PFL 
deveria abrir mão. Perguntei-lf1e: por que o PFL? por que o PFL deve 
ir para o sacrifício? No entanto, naquele dia, o _PFL não: havia 
escolhido nomes. Ainda não eram os Deputados Remolo Alo1se ou 
Eduardo Hermeto. Mas V. Exa. já me fazia um apelo, em nome do 
consenso a fim de que o PFL abrisse mão da 1 a-Vice-Presidência. 
Nunca afi,rmei, no meu discurso, em uma única linha, que havia sido 
vetada a participar do PFL na Mesa. Foi vetada a ocupação da 1 a_ 
Vice-Presidência, desde a primeira hora, quando foi acertado com o 
Deputado Antônio Júlio que a primeira escolha seria do PSDB e a 
segunda, do PFL; que o cargo mais importante seri_a a 13:Se~retaria, 
que o PSDB escolheu; que o segundo cargo em 1mportan~1a~ a _ser 
escolhido - evidentemente, o primeiro cargo seria o da Pres1denc1a -
seria a 1a-Vice-Presidência, coube ao PFL, por exclusão, a _1a-Vice-
Presidência. Ninguém lembrou-se de que o Deputado Alberto Pinto 
Coelho poderia bater votos com o Deputado Antônio Júlio. Eles, n?o. 
o Governo ficaria com o Deputado Antônio Júlio na Presidência e com 
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o Deputado Alberto Pinto Coelho na 1 a v· p . A . 964 
pensou em bater voto com o PSD - l~e- r~sldencla. Não se 
Secretaria. B, que foi ace1to para ocupar a 1 a_ 

Por que o PFL não poder' a . . A 
Por que teria de ceder e ocupar a 2a_~ oc~ar.a A1 -~1ce-Pres1dencia? 
Exa. qual era a com ensa - Ice- . resldencla? Perguntei a V. 
faziam tanta questão pda 1 a~~ O, q~al. a Salda. digna para o PFL. Se 
Presidência e a 2a Se t e~re ana, podenam nos dar a 2a-Vice-

- cre ana também acomod d 
companheiros que estavam disputand ' an o os dois 
V. Exa., Sr. Presidente dizendo o~ cargo. Presto homenagem a 
pois trabalhou franca e 'abertameni~e na~ bateu e escondeu a mão, 
aplauso, mas, pelo ~e nos, do nosso ·r::~i~o~erecedor não do nosso 

Como tive a oportunid d d 
elaboração do novo Regimento lnte~·- ~ e coordenar a reforma, a 
informação diferente daquela q V~~~ desta Casa,. vou dar-lhe uma 
ousadia. Pude coordenar a re~~rm~ dx:· ~:m/ pedmdo perd~o pela 
meter-me a constitucionalista o· A . g menta,_ mas nao vou 
teórico da reforma A idéia e~gr IS o An~onlo ~eraldo e e foi o grande 
V. Exa. tem, Sr .. Presidente ~ssRa p~ o Regm~ento não é essa que 

A . · eg1mento d1z que em d vacanc1a, teremos nova eleição N , caso e 
vacância. Para haver vacância te. o entanto, ? ~aso não é de 
da Assembléia tem de renunci~r a~ cde hav~r re~uncla. O Presidente 
eleição. A substituição do Presid t arg~ AI, tenamos de fazer nova 
Júlio tiver de ocupar 0 Governo doe~ ~:,~ao. Se o Deputado Antônio 
~ssembléia, ocupará transitoriamen s c.:,. o, como futuro President~ da 
licenciado, por motivo de desinco te, ~~·~uan!o o Governador estiver 
eleitoral, o Governador volta AntAmpa ~ ·\·lzaçao. Passado o período 
Presidente da Assembléia - ~ nã ~n.lo u lo ~olta para a Mesa - é o 

0 . · o a necessidade de eleição. 
Reg1mento fala claro, Presidente · " A . , 

mas o cargo não ficou vago A sub n . _ _, que e em vacanc1a , 
Por isso a minha interpretaç.ão e· d'sf I UIÇtaodnao representa vacância. 
· - . 1 eren e a de v Exa e · h 
Pvlsa~d ~ d_e que o Governo não quer o PFL ocup. and~· a a1 a mVI~ a 

resl encla, porque existe a expect r - Ice-
o 1 o-Vice-Presidente possa ass~~~:· mesmo ~~e r~mota, de que 
Legislativo no período eleitoral Essa . a - Presldencla do Poder 
diz o Regimento. · e a noçao que tenho sobre o que 

Alguém passou-~e uma informação, mas é muito longa, 
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por isso não vou lê-la .. agora. ·Quando. respondo ao ilustre 
Presidente desta Casa, Deputado Anderson Adauto, registro a 
presença do Deputado Antônio Dias, que foi, também, Presidente 
desta Assembléia Legislativa. Concedo aparte ao Deputado Sebastião 
Costa. 

O Deputado Sebastião Costa (em- aparte) - Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, Srs. Deputados,· Sr. Deputado que preside 
os trabalhos, não quero . nem posso acrescentar nada ao 
pronunciamento de V. Exa. Acompanhei todos os passos que o Líder 
do meu partido deu e todas as informações que passou à bancada 
durante o processo eleitoral. É preciso que os mineiros saibam que 
não estamos aqui lamentando o resultado de uma eleição ou a não-
ocupação de um cargo na Mesa. Também não aceito a afirmativa de 
que o PFL não foi excluído. Foi, sim, porque dois corpos não podem 
ocupar o mesmo lugar no mesmo instante. A partir do momento em 
que se trabalhou para a candidatura vitoriosa, automaticamente 
estaria excluído, já que o PFL tinha um único de seus Deputados 
inscrito para a eleição. Então, fomos excluídos, sim. É melhor admitir, 
reconhecer e entender que a história reserva um lugar privilegiado aos 
excluídos, aos humilhados, e também, diria, até aos derrotados, mas 
não reserva lugar interessante aos que traem. Daí, volto a repetir: 
estou absolutamente tranqüilo e quero que os mineiros saibam que 
não estamos lamentando por não ocuparmos um lugar na Mesa. Isso 
não acrescenta. O que estamos lamentando é que o Poder Legislativo 
deu nessa eleição demonstração de que ainda precisa aprimorar os 
seus atos e assumir e cumprir os seus compromissos. Essa, sim, é a 
preocupação. Não é o lugar, não é o cargo. Não temos vaidade para 
ocupar lugar à Mesa. Queremos que todos os mineiros saibam disto: 
que fomos rejeitados, mas estamos de pe, com o ânimo erguido, com 
a consciência tranqüila de quem não recebeu o cumprimento de um 
compromisso, mas cumpriu o compromisso que fez. Isso me alegra, e 
muito. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Muito obrigado, 
Deputado Sebastião Costa. Sabia que o pensamento de V. Exa. é o 
mesmo que o meu. É preferível ser traído do que vislumbrar, Url} dia, 
pelo menos, a possibilidade de trair. Não queremos jamais que essa 
marca seja gravada na imagem de nosso partido, de nosso PFL. 
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graç~s a. Deus, essa marca de um Partido o, no partrdo, 
camrnhar nos trilhos da honradez e da d. .d dque busca, sobretudo, 
, · .. ·, .. , 

0 
rgnr a e. 

· " Deputado Alencar da Silv · J . . 
Deputado Sebastião Navarro Vieira todas erra unr~ (em aparte) -
perfeitas, mas não poderia deixar' de as suas o servações foram 
anterior à eleição. Gostaria ue V relatar ~ que ocorreu no dia 
porque entendo qu~ pode hav~r candicia~~~a a;:~~~~~sse essa questão, 

. A candrdatura avulsa é v· rd R~ · . . . 
candrdato avulso. Acima de tudo f a 

1 
a. . emolo Alo r se Ja foi N 

1 
. , con rnuo acredrtando nos homens 

aque a norte, contava aos comp h . R~ · 
Luiz Fernando Faria Antônio Júli M . T an erros. emolo Aloise, 
havia recebido um telefonema à otard~un erres e DJalma Diniz 9ue 
Coelho, candidato à 1a-Vice-Pre .d. . ' do _Deputado _Alberto Prnto 
não pediu voto, porque sabia ;~ee~c~ na drsputa_do dra seguinte. E 
oficial. rn a compromrsso com a chapa 

Onde ficaria o PDT? Na 2a_v· p . ~ . 
s_ecretaria? Antônio Júlio achou melhor -d ~~e:- resrde~cra ou ~a 3a-
arnda brincava: estamos saindo da 1 a_v~rxa-lo n_a ~3 -?ecretana. Eu 
Secretaria, isso não interessa pois n- rc~-Presrdencra para a 3a-
as contas com o Deputado Rêmol ao pr_ecrsam c?ntar comigo. Fazia 
Coelho era candidato. Fizemos as c~n~lorse. Fal~r _que Alberto Pinto 
o resultado que deu. as, e em hrpotese alguma daria 

O que aconteceu Deputad N quero lembrar que na últi~a 1 . _ 0 avarro? Esta Casa mudou, e 
muito pesada. Até 'aprendi ue en :_rçao da Mesa, a chapa oficial era 
falando "já ganhei" porque q h . ao podemos entrar em uma eleição 
meu respeito e o r~sto estava acvorma conhversado. com 26 Deputados a ' a c apa oficral. 

A pergunta que fiz ao Antô · J ·r . 
Reminho, a Olinto Godinho foi um . ~ro. u '~· ao Maun Torres, ao 
Sua bancada vai votar na chapa r a· si~·Rha serredade, há fidelidade? 

Q d . . 0 rcra · esponderam que sim 
uan o veJo o Lrder do PSDB fal d . 

penso que os votos sumiram Só f I an o que votaram, então 
Luiz Fernando Faria s ·. vou a ar que os votos de Rêmolo de 

. umrram porque todo mu d , 
contarmos os votos do PMDB d P n o votou. Se 
Rêmolo Aloise. Então, todos votar~m FL e do PSDB, dá vitória para 

Válida é a posição do ca~didato avulso, como foi Rêmolo 
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Aloise, na última eleição, e perdeu aqui, no.Pienário, porque houve 
seriedade, hombridade e respeito à chapa oficial. O Deputado Ermano 
Batista perdeu por um voto para o Deputado Durval Ângelo, porque 
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" 
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havia seriedade. . . Acho, Deputado Navarro, que o homem tem de ter 
palavra. É preferível ficar vermelho na hora do que amarelo para o 
resto da vida. Era preferível ter falado que não votaria na chap~ oficial 
do que todo mundo subir para votar e dizer que votou na ~h~pa_ oficial. 
Mas cadê a chapa oficial? ~ . 

Quando acontece isso em um parlamento, como este 
nosso, o eleitor fala: "Se lá não falam a verdade entre vocês, como 
querem a verdade do seu eleitor?". Quando seu eleitor chega na su~ 
base e fala que vai votar, mas ao abrir as urnas o voto não aparece, 
não se pode ficar com raiva dele, porque o Deputado aqui chegou e 
falou que votaria na chapa oficial, mas, porque o voto é secreto,todo 
mundo fala que vai votar, e acontece à tráição. ' ' .; ' 

Vou lembrar de uma instituição que tem 108 anos, que luta 
para ser legalizada e cujos membros têm palavra. Quando acontece 
isso aqui, a cada dia mais, acredito na seriedade e na palavra dos 
homens que mexem com o jogo do bicho. É uma comparação chula, 
mas tem de ser feita. Homem tem de ter palavra. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Muito obrigado, 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. Quero aproveitar suas palavras 
só para lembrar que, na composição da chapa oficial, se contados os 
votos por bancada, seriam 57. Quando as colocações do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior são feitas da forma como foram, quero prestar minha 
homenagem ao Deputado Alberto Pinto Coelho. Fustiguei-o bastante 
durante meu discurso e acho que era um direito legítimo nosso, por 
tudo o que aconteceu. Reclamo que veio justamente em cima do PFL, 
onde o Governo não queria o PFL. Fiz novamente essa ligação da 
fidelidade do Deputado Alberto Pinto Coelho ao Governo Itamar 
Franco e sempre tenho brincado com ele, pois sou seu amigo pessoal 
e seu admirador, dizendo que nasceu muito mais para ser diplomata 
do que político, pelo seu jeito ameno e seu sorriso simpático, na 
absorção das pancadas que leva. Quero prestar minhas homenagens 
e agradecimentos a ele, por ter me prestado a .homenagem de yif \ 
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assistir a meu discurso da primeira . , lf . 968 
acompanhando os debates com a u firma lrnha, por e~tar aqui 
reagir ou vir para o desafio' ou a~ssa , e~ ma de Embarxador, sem 
levantou-se. Quero louvar a paJên a_ a replica. Agora, que o insuflei, 
~eputado Alberto Pinto Coelho d~ra ed a fleuma de Embaixador do 
rnterferência do Presidente da Ass rze~l,? que quan~o r~clamo da 
que achei, na época, que estava a e: ~ra, que consrderer indevida, 
que reclamei da interferência rvrço d_o Gov~rn~, e ele nega, 
interferências sobre mim P do ~x~cutrvo, pr~ncrpalmente as 
propuseram que abrisse , mão~q~: a~ er desrespertosas, pois me 
aproximação com 0 Governo co~ go em ~orne de uma futura 
Governo, o que não queria ser Ínte ot se estrvesse querendo ser 
meu partido, com a pecha qu~ a r~~~ arfm erradamente, ofendendo 
partido que adere a qualquer Gov:n~a a gumas vezes lhe impõe de 
preço. Senti-me humilhado quando diss:r:~?~~b Gove!no, a qualquer 
Alberto Pinto Coelho em nome , · re mao do Deputado 
futuro". Isso me humilh de possrvel m~lhor relacionamento no 
postura e dignidade e fiz=~~~rq~ueest~edu partrdo ~ão é assim, tem 

0 
' ao e mostrar rsso. 

Deputado Carlos Pimenta ( 
agradecer o aparte. Hoje assisto em aparte) - Quero 
extremamente importante para a d , . nest~ Cas~, a um momento 
uma peça bem escrita e bem coloec~ocracra. O drscurso de V. Exa. é 
fatos que aconteceram. Mas m .t ~a,_ que retrata corretamente os 
disc_~rso é a postura do PFL u~ o d~a~ rmportante que o conteú~o ~o 
equrlrbrada e elegante retrata o . Exa., que, de forma sobna, 
diante dos fatos. ' que aconteceu e a postura do PFL 

Para nós, não é tão import t . 
vencedores, mesmo porque Alberto p· ~n e analrs?rmos vencidos e 
todas as condições de assumir a 1a rn_ o Coel~o. e pessoa que tem 
voto pess~al tenha sido para o De ui:~~e::esrdencr~, embora meu 
do conhecrmento do Deputado Al:ert p· t e~olo Alorse - o que era 
que tínhamos um compromisso t 0 rn ° oelho -, por entender 
cumprido pelo meu partido o PS~~ rato, um p~ograma político a ser 
Não deu certo e entendo , , co~ o partrdo de V. Exa., o PFL. 
não é de lamÚrias ou Iam:: o_ pronuncram~~to de V. Exa. feito hoje 
dando pistas de çoes, mas equrlrbrado e bem colocado 
posição do PFL ~~~~n~!~~eqsso ac~ntecerá daqui para a frente, ~ 

, ue sera a mesma desses últimos dois 
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anos, pelo que conheço dos integrantes do partido. 
Para nós, é uma honra termos esse trabalho em conjunto. 

Tomei conhecimento de que ontem V. Exa. se·.reuniu com o Líder do 
PSDB, mostrando a postura daqui para a frente. Não há· mudança de 
norte, mas uma mudança de postura, que entendo, respeito·. e 
compreendo. Quero deixar; de público, minha satisfação, tomo .Líder 
da Minoria, por termos trabalhado em conjunto nesses últimos dois 
anos. Espero que possamos continuar com a mesma conduta do PFL 
e do PSDB. A política de Minas Gerais está confusa. Devido à própria 
postura do Governador, do Vice-Governador e de partidos políticos, 
estamos diante de impasses, um atrás do outro, dia após dia. 

Entendo que esta Casa deve assumir pelo menos a atitude 
de uma política bem- feita, equilibrada, com uma representação ampla 
de toda a sociedade do Estado de Minas Gerais. E a posição do PFL 
é importante para a consolidação dessa posição do parlamento, do 

Poder Legislativo. Compreendemos, perfeitamente, o significado do 
pronunciamento de V. Exa. Temos a consciência e a certeza de que 
os membros do PFL são pessoas dignas, que honraram realmente o 
compromisso. Lamento que dentro do meu partido houve uma "quebra 
de compromisso". Essa quebra ocorreu exatamente com o nosso 
companheiro de dois anos de caminhada e confiança, que é o PFL. 
Para cada cabeça, uma sentença. A nossa bancada é heterogênea. 
Ao longo destes dois anos, tentamos manter um mínimo de conduta 
homogênea. Foi difícil. E isso foi uma vitória para nós, principalmente 
para o nosso Líder, Deputado Hely Tarqüínio. O PSDB se viu sacado 
da Mesa há dois anos. Hoje, ocupamos um cargo na pessoa do 
Deputado Mauri Torres. O nosso compromisso foi com o partido, com a Mesa, com 
o Poder. Em momento algum sentamo-nos à mesa com qualquer 
pessoa estranha a este Poder para negociar cargos ou posições na 
Mesa O PSDB foi correto na sua negociação. Negociamos juntos. O 
momento em que nos separamos foi para deliberar quem, de cada 
partido e de cada bancada, iria ocupar um lugar na Mesa. Em 
momento algum nós nos sentamos com alguma representação do 
Governo do Estado. Sentamo-nos com o Presidente eleito, Deputado 
Antônio Júlio; sentamo-nos com as pessoas que falavam pela ch~pa I 
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oficial e negociamos com essa chapa. 

Quero dizer ao Deputado Alberto Pinto Coelho, pessoa por 
quem tenho a maior confiança e consideração, que o nosso partido 
confia na sua pessoa. Não iremos diminuir a nossa confiança e 
admiração por V. Exa. por causa desse fato. V. Exa., assim como o 
Deputado Rêmolo Aloise, está apto a ocupar a 13

- Vice-Presidência. 
Quero dizer a V. Exa., Deputado Sebastião Navarro Vieira, 

que foi um prazer conviver com o PFL. Espero que esse prazer possa 
estender-se por mais dois anos, porque o nosso pensamento é único, 
a nossa atitude é única, e as nossas ações têm de ser únicas para o 
bem da democracia e das oposições no Estado de Minas Gerais. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Muito obrigado, 
Deputado Carlos Pimenta. Nestes dois anos trabalhamos juntos 
constituindo a Oposição desta Casa. V. Exa, Líder da Minoria, exerceu 
com grande competência essa função de liderança. Foi muito bom 
que tivéssemos trabalhado juntos e nos aproximado mais, não só 
quanto ao objetivo comum de nossas bancadas, mas também por 
causa do convívio quase diário que fez reforçar muito a nossa 
amizade. 

Vou além de V. Exa, Deputado Carlos Pimenta, quando 
disse que o Deputado Alberto Pinto Coelho é preparado e digno para 
ocupar a 1 a - Vice-Presidência desta Casa. Ele tem todas as 
condições de ocupar a Presidência da Casa, cargo para o qual se 
lançou candidato. Não concordo nem aceito que o meu amigo e 
diplomata Alberto Pinto Coelho tenha escolhido para ver em cima o 
PFL, mesmo partido que o Governo escolheu e, à primeira vista, não 
poderia ser. A coisa mais legítima e natural, que seria aplaudida por 
mim, seria ele, inconformado com o respaldo que não encontrou no 
Governo para sair candidato à Presidência desta Casa, apesar de ser 
vontade do Governador, que não moveu uma palha, sair em disputa 
com o outro candidato do Governo, Deputado Antônio Júlio. 

O Deputado Antônio Júlio era ligado ao Vice-Governador, 
e o Deputado Alberto Pinto Coelho era ligado ao Governador. Nessas 
negociações, cheguei até a ouvir uma frase que o Governador teria 
dito, que ficou numa situação desconfortável porque o Vice-
Governador faz o Presidente .da Assembléia e o Governador tem de 
entrar em campo pare tentar fazer o Vice, numa inversão de posições. 
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.. . xercer a Vice-Presidência, deslocando o 
Acho que mais do qu~ e . ntade do Governador do Estado, o 
.PFL e atendendo' ao. Jogo, a ~~ deveria ter batido de frente e 
Deputado Albert~- :m~o Co~a~a E é ao Deputado Alberto Pinto 
disputado a Presldencla da .uvi-lo com muito prazer em aparte. 
Coelho que passo a palavra, para~- t Coelho (em aparte)*.- Nobre 

O Deputado Albert? . m ? a honra de ter a precedência 
Deputado ~ebastião N.a~arro VIeira, ~~~nete, do pronunciamento .que 
do comumcado, em VISita. ao Eseu g ei-me para estar aqui, ouvmdo 
seria feito na tarde de hoje. prepar . dade não seria. só do tema, 

rt a de que a sene atentamente, na ce ez f . o pronunciamento Essa mesma 
mas do parlamentar que ar~ faz-me meditar e ~xaminar minha 
seriedade que envolve o t~m com base em suas palavras, fazer 
consciência, p~r~ saber se evo, ·a esclarecedor. Mas, nesta tarde-
.·algum comentano que entenda s~nunciar.cbrevemente, dizendo que 
noite gostaria apenas- de me ~· curso de desenvolvimento 
num~ . oportunidade, ~uando ~ e~~namentos, uma lição que me 
comportamental, recebi, entre do . t' s d·laS de hoJ·e: o professor 

. f d que guar e1 a e o . d calou multo un o e era maior que os nos. E to os 
indagava se sabíamos por quer~s m:~deu que foi porque. ele teve a 
ficaram sem entender: E dele . e\ ~os rios Nesta tarde-noite, eu, com 
. humildade de ficar abaiXO o m~ o. recebo naquilo que todos 
· . d · 0 seu d1scurso e . muita humllda e, ouvi . - não do episódio em SI, mas como 
,nós entendemos, como uma llçao,as ao mesmo tempo, pego .esse 
uma lição para o parlamentod. M , e no dia da eleição, entrei com 
mesmo ensiname~to par?. lhe IZ~ ~uss'e mesmo sentimento de que 
a minha postulaçao legitima, co h .Idade para receber qualquer 
teria que ter a gr~~deza da uml . , 
'resultado deste Plenano. . h s palavras dizendo que, acima 
- Gostaria de encer~a: n:m aberano a qualquer um de nós. 
de qualquer coisa, este Ple~ano e so 
Muito obrigado. S b tião Navarro Vieira - Agradeço o apa~e o Deputado e as. . ue se constrói a democracia, 
.de V. Exa. e quero dizer que e assim ~e diminuem, com posturas 

c 

com atos que engrandecem, atos ~teve com posturas indignas. 
elegantes, como as que V. Ex~ se~pdo é q'ue o parlamento seja o 
O que é funda_mental, nobre a~l~~:nt~ deixar de ser o reflexo. da 
reflexo da soc1edade. Se 0 P ~ 

~ o 

\ 

\ 
' i 
i 
i 
\ 

\ 
I 
' i 
\ 

Ill~------------------------~ 



972 
nossa sociedade, como ela é, com suas virtudes e suas mazelas, 
ele não é um parlamento verdadeiramente representativo. Por isso, é 
assim que se faz, é assim que se constrói democracia, é assim que se 
vive democracia e é também com humildade que aceito as 
intempéries que, às vezes, desabam sobre as nossas cabeças. O meu 
pronunciamento não tem sentido de revolta nem de revanche, ele tem 
a finalidade de anunciar à Casa uma nova postura, de relatar os fatos 
ocorridos para que não se percam no tempo. 

Se um dia, algum historiador vier a pesquisar por que 
motivo, nesta 14a Legislatura, não existia, no primeiro nem no 
segundo mandato, um membro representativo da Bancada do PFL, 
chegando a admitir que o PFL não existia em Minas por não ser 
bancada expressiva, sendo, num determinado momento, o partido 
mais expressivo no Congresso Nacional; em outro momento, o 
segundo, e, agora, se não me engano, o terceiro, mas empatados 
primeiro, segundo e terceiro, e o PFL ausente da política de Minas, 
que é o Estado centro das atenções e da política brasileira. Então, se 
algum historiador, no futuro, quiser ver o passado, que é nosso 
presente, e entender porque o PFL estava ausente, que possa 
encontrar no meu relato o que ocorreu nesse período, na primeira 
eleição da Mesa e nessa segunda eleição dessa 14a legislatura. No 
meu pronunciamento, há também a postura do PFL nesta Casa, 
doravante, com a finalidade de mostrar que o PFL, embora ausente da 
Mesa e vetado pelo Governo do Estado - e veto que encontrou aval 
nesta Casa -, existe, está presente, vai atuar e, sobretudo, manter a 
sua dignidade. 

Um cargo na Mesa, como disse, é questão circunstancial. 
A honra e a dignidade são essenciais e estão na essência da postura 
de cada membro que honra e engrandece a Bancada do nosso PFL 
aqui, na Assembléia Legislativa. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
3a Parte 

O Sr. Presidente (Deputado Ambrósio Pinto) - A 
Presidência passa à 3a Parte da reunião, destinada a comunicações e 
a pronunciamentos de oradores inscritos. 

Leitura.da Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 
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. ~ pelo Deputado Dalmo 
ta das nesta reun~ao - ·do em São 

~~e~;~c~~~=-~2~~r~~:~ime~o · ~;\~a~:r ~~n~~fr;,~~~~~ier Cobra, 
Paulo, em 8/12/2000, e a 10/12/2000 (Cier:'te. Oficie-se.). 

.d Borda da Mata, em 
ocorn o em Oradores Inscritos· · · d Alencar da 

P 'dente- Com a palavra, o Deputa o o Sr. res1 . 
0 

Sr. 
Silveira Júnior. d Alencar da Silveira Júnio~ j· ~';:e~ente, 

O Deputa _o_ as e Srs. Deputados, pub IC ulho que 
Presidente, Sr. SecrTVeta~o, ;~bléia é com muita honra_ e ?r~ que, no 
telespectadores da ss c'·ldade de Senador Flrm!n , . 

t ·b a para louvar a subo a esta n un . . t · completando 299 anos. t senad()r 
próximo dia 17, domingo, etsroa~agropecuário da Zona da Mda ~brigátória 

Importante cen . h J·e para a · de . de Belo Horizonte, e, 0 , isitantes . 
Firmino distante 300km . e cachoeiras atraem v_ e rnwto ' I' gico Seus nos 1 ~ 0 at1va 
do turismo eco o : disso conta com popu aça . um passeio 
lugares distantes. Alem , a passagem por ela seja 
hospitale~ra, o que faz com que A • Fernandes e 
inesqueclvel. . f . fundada em 1701, por AntoniO ça fundador 

A cldad~ OI d Salvador Furtado ~e Mendo~ . 'Em 1752: 
Feliciano Cardoso, fll~os. e nome foi PatrimôniO do Roc ti elevada a 
de Mariana, e se_u pnmeto n-ceição do Turvo. Em 1865,, ~e cidade e 
passou a denoml~ar~se e ~m 17/12/38, ganhou "status 
categoria de paroqwa ' ligioso da 

· t templo re lo comarca. . t com 0 mais importan e ~ struído pe 
A Cidade con a S nhora da Conceiçao, con 

S t · · 0 de Nossa e . 1 região, o an u~n . ilo Trombef. . ia província 
Padre suíço Jacinto T;.eo!no foi agraciada pela Assembleonstrução do 
. Senador lrml~a doação em dinheiro, para a c o esta casa 
mineir~,_em 1899, co~~nstra que jà no século passa~ agora. 
Santuano, o que de ·dade com carinho, como faç ão de um 
voltava seus olhos p~ra ~ Cl 299 anos incluem a inauguraÇo adro do 

Os festejOS os aos antepassados, colocado ~entação de 
obelisco em homen~ge~ ra da Conceição, além da ap~rrnino çonta 
Santuário de Nossa en I o mente do livro "Senador I 
banda de música. E do ança inha fala. 
História". d-ar um destaque especial em rn 

Ao livro, quero , 
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E_le _é resultado de dez anos de pesquisa 974 
Flonllo, filho de Senador Firmino m . do Pe. Miguel Ângelo 
Senhora da Boa Viagem em l't b_a_st paroco da Igreja de Nossa 

t d
. · · ' a 1n o Sua fam1·1·1a · d · 

ra 1c1ona1s em Senador. · e as ma1s 
Pe. Miguel, também historiado t características, 

0 
espírito e d r, em, entre suas principais 

positivamente sua atua ão em ~pr~~n edor, 0 que tem marcado 
Projeto ltabirito 2000 çcompl tablnt~, coroad_a com a construção do 
amplo espaço com ~alas deexaou socloe?~~atlvo. e de lazer. É um 
alojamentos, que tem sido a referêl~~iaa~~~~~~~:· lt:~~~~ de esporte e 

Em Senador Firmino Pe M. 1 !n o. 
pessoal ao levantar a história da' .d . lgue deixa o seu toque 
deixando uma valiosa fonte de Cl . ade, ao resgatar nomes, datas 
O lançamento acontecerá no p:~q~lsa para a população e visitantes: 
Torres Galindo. mlngo, na Escola Estadual Cícero 

Meu carinho com 0 livro é 1 . . . 
de prefaciá-lo, a partir de um convite a go ~speclal, pois_ ti~~ a honra 
a oportunidade de tomar conh . quet mUlto me fe~ ~ellz, Ja que tive 
Senador Firmino em primeira m- eclmen o da magmflca história de 

. ao. 
E necessário destacar aq · lt . . . 

como o Cel. Antônio Jorge de Oliv . UI vu os Slgnlfi~at_lvos da cidade, 
Miranda, Dr. Raul de Barros Fern~~a Fernande~, Vltallno Carneiro de 
Secretário de Interior e Chefe de G ~-es, que foi Deputado Estadual, 
Pinto, entre tantos. a mete do Governador Magalhães 

. _ A cidade tem uma característica · . 
colonlzaçao por imigrantes itar . especial, que foi sua 
p~og~esso que hoje todos conhe~:~osc~ s1u~ço~, re~ponsáveis pelo 
F1rm1no conta ainda com belas f · d m . mil h?~1tantes, Senador 
são atrações turísticas. azen as tncentenanas, que também 

Encerrando estas pala r t . 
população de Senador Firmino e v as, g~s ana de parabenizar a 
muito trabalho e progresso suas ~utondades pelos 299 anos de 
iniciativa das festividades e s~'b e~p~clalmente, o Pe. Miguel pela 
íoi a pesquisa e compilação do liv~~-u o, pela grande empreitada que. 

E quero parabenizar aind p · 
Conselho de Segurança Alimentar - ~O~SE~ Miguel pela posse no 
de toda a Zona da Mata. -, como representante 
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Que a cidade de Senador Firmino continue sua 
caminhada rumo ao futuro,· buscando ·sempre o progresso, mas não 
se esquecendo de seus filhos ilustres, que a _homenageiam· sempre, 
de forma dinâmica e singela. Obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 

a Presidência encerra' a reunião, desconvocando·· a reunião 
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os Deputados 
para_ as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 13, às, 9 e às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, bem como para a reunião 
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 

Levanta-se a reunião. 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 201a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
5/12/2000 

Presidência do Deputado Doutor Viana 
Sumário: Composição da Mesa Destinação da 

interrupção dos trabalhos ordinários - Palavras do Deputado Miguel 
Martini - Palavras do Sr. César Vanucci - Palavras do Sr. Presidente -
Instalação da Frente Parlamentar da Cancerologia. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência 

convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. César Vanucci, 
Diretor da Fundação Mário Penna e da Associação dos Amigos do 
Hospital Mário Penna; e o Deputado Miguel Martini, autor do 
requerimento que deu origem a esta reunião. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos 

ordinários à instalação da Frente Parlamentar da Cancerologia. 
Palavras do Deputado Miguel Martini 

Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana; Exmo. Dr. 
César Vanucci, amigo e Diretor da Fundação Mário Penna e da 
Associação dos Amigos do Hospital rylário Penna; Srs. Deputados e 
Deputadas, representantes das diversas ONGs que trabalham na 
defesa de todos aqueles que são acometidos desse mal e lutam em 
defesa da vida apoiando todas as iniciativas, senhores e senhoras, 



h . A bl.. L . 976 OJe a ssem era egrslativa está em festa. Geralmente somos 
votados, mas hoje exercemos o direito do voto, enquanto 
parlamentares, na escolha da nova Mesa Diretora para 0 biênio 
20?112002. Esse acontecimento não estava marcado para 0 dia 5 
hoJe, mas houve uma antecipação. Apesar de todas as atençõe~ 
estar~~ v~l~adas para a eleição da Mesa, apesar de os amigos, 
correhgro~arros . e parentes estarem festejando esse momento da 
de~ocracr~, a rmportância deste ato que estamos celebrando não 
sera reduzrda: o lanç~mento da Frente Parlamentar da Cancerologia. 

Posso af~rmar que, até o momento, quase 50% dos 
parlamentares dos drversos partidos que compõem esta Casa já se 
subscreveram como membros dessa Frente. Poderia citar o nome dos 
~2 parlame_ntares, mas isso seria desnecessário e cansativo. o 
rmportant~ e que esta Casa assumiu uma posição de defesa da vida 
e, ~ partrr da criação dessa Frente, está de mãos dadas com a 
socredade no combate a esse mal, que tantas vidas tem ceifado. 

. . A Frente Parlamentar de Cancerologia da Assembléia 
Legrsla~rv~ nasce de um imperativo social poderoso e sob inspirações 
humanrstrcas extremamente positivas. 

Ao definir sua participação institucional em caráter 
permanente na _luta_ c_ontra o câncer, a Assembléia Legislativa 
respond~, como e proprro da missão que a sociedade lhe confere às 
exp~~t~trvas e aspirações das abnegadas ONGs, que, de forma 'tão 
merrtorra e ~om resultados tão expressivos, estão inseridas, há tanto 
tempo,. na lida extenuante pela prevenção e pelo tratamento dessa 
enfermrdade tão terrível, cujo número de vítimas cresce 
incessantemente. 

A Frente Pa~lamentar está chegando com o propósito de 
comple~entar ess~s ~çoes. Cheg_a para ajudar a multiplicar esforços 
no sentrdo da ampl~a9a? da capacrdade de atendimento aos pacientes 
alcançados pelas vrcrssrtudes da exclusão social. 

São _eles, os excluídos sociais portadores da doença, o 
foco das atençoes que os parlamentares mineiros com base no 
trabalho da Frente, vão consagrar à contundente problemática do 
câncer. 

. O que pretendemos é alargar os horizontes do 
atendrmento, da pesquisa. Fazer ecoar mais intensamente e mais 
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longe os resultados esplêndidos da ação devotada, cheia de amor 
e espírito .fraternal, merecedora ,do apreço e da gratidão da opinião 
pública, empreendido por j~stituições respei!ávei~ .. São instituições 
como a Associação dos Amrgos e a Fundaçao Mano Penna, com o 
seu portentoso complexo hospitalar, ambulatorial e assistencial, de 
que, inclusive, tenho a honra de . fazer parte, como membro do 
conselho Curador; como a Fundação Aura, com suas fecundas 
realizações educativas e sociais e seu tão bem .recebido projeto de 
implantação do primeiro hospital oncológico para · cnanças; a 
Associação de Prevenção do Câncer da Mulher - ASPR~M -,.com 
suas iniciativas pioneiras e arrojadas, nos planos assrstencral e 
preventivo; os Amigos do Peito, com sua firme determinação de levar 
a todos os setores mensagem calorosa de fé e confiança nas 
virtualidades do ser humano; a Associação Lar Tereza de Jesus, com 
sua lição prática permanente de generosidade e fraterni?ade, que 
pode ser vista na casa de apoio que mantém. _Existem m~rt?~ outras 
organizações, identificadas no mesr:'o sentrmen~o ~ohdarro, . que 
distribuem por aí afora, em Belo Honzonte e no rnterror de ~mas, 
conforto espiritual e benefícios materiais entre adultos e crranças 

carentes. A Frente Parlamentar da Cancerologia surge durante a 
programação da Semana d.e Prevenção do Cânc~r •. que abrang~~ 
numerosas iniciativas, levadas avante sob o patrocrnro das. <?N~s Ja 
mencionadas, contando com o apoio das Secretarias Munrcrpars da 
Comunidade Negra e do Desenvolvimento Social e da Prefertura de 

Belo Horizonte. As inspirações humanísticas que explicam a presAença 
desta Frente no processo da assistência_ aos portadores de cancer 
haverão de. permitir-lhe uma atuação pródiga em result~dos. _ 

Estamos a imaginá-la, ativa e desenvolta,· numa atuaçao 
frutífera no campo assistencial, no campo da pesquisa, no campo 
científico, discutindo questões, estimulando e apoiando programas e 
projetos das nossas ONGs. . ... 

Todo o esforço pretendido é mais do que JUStrfrcavel. 
Segundo a OMS, a cada ano o câncer atinge 9 milhões de pessoas e 
mata cerca de 5 milhões, sendo, atualmente, a segunda causa,de 
morte por doença na maioria dos países, no Brasil inclusive. 



A mesma OMS alerta· "S . 978 
controle não forem adot · . ~ ~e~ldas de prevenção e de 
1 00% nos próximos 20 a~~:sl,s:o 1~clden~la ~a ?oença crescerá em 
em desenvolvimento como é o correra, pn_nclpalmente, em países 
para resolver proble'mas básico~a~o do ,Brasil, os quais ainda lutam 
infecto-parasitárias e de desnutrição.e saude, como os das doenças 

Nesses países 0 câncer 
estimativas, vai assumir a 1'iderança t · segundo as alarmantes 
por doença. · en re as causas de mortalidade 

Ao anunciar nossa chegada a "f t" d 
câncer, queremos dizer de público d o ro~ a_ b_atalha contra o 
com denodo e entusiasmo, a apaixon:n~eo~:~s~l-sposlçao em abraçar, 

Queremos também h aqui representadas, consa ra:-~enagear todos quantos, nas ONGs 
dignificantes diários que e~iste e a documentar, com exemplos 
marcado pela desaf~ição e egoí~ neste nos~o. mundo conturbado e 
de homens e mulheres de boa-vo~o,d um exercito bastante numeroso 
semelhante um f . a e que encontraram na ajuda ao 

a orma especial e terna d t b I 
substancioso diálogo com Deus.". e es a e ecer um 

Sr. Presidente senha ONGs, Sras. e Srs Dep' utados re~ ~ senhoras representantes das · , e Importante que a casa t 
momento, ao cerrar fileiras junto àqueles que . , b nes e 
combatem esse mal desta ue ue . _1a a negadamente 
discurso m ·t d ' q q ' como fOJ d1to em parte desse 

' UJ os esses problemas resolvem-s ~ 
ação política, com decisão política e com det e ~om ~reven7ao, com 
considerar ser de extrema import~ ._ 1 ermlnaçao. Da1 por que 
Pa~lamentar. Então, que os repres=~~~t~s ~~çamento dessa Frente 
mais que isso, o Poder Le islativo P?Vo, a Casa do ~ovo, 
o~çamento público, aquele q~e dete~ ~ue decide sobre ~s lei~, o 
nao fazer, ao assumir essa bandeira mma o, q_ue o Executivo vai ou 
sua força rt· · ' sem duvida alguma, através da 

po 1 lca, ampliem os benefícios o · · 
assistência e _ quem sabe? _ a pro' prl·a d ' ~ apolo, a ajuda, a C · cura o cancer 
dispõem de r~~u~sfoi di!o, sabemos que as pessoas. abastadas, que 
não têm, depende~sd~e~s~~:o ls~ 1-efender; as menos aquinhoadas 
brasileiro, nos três níveis não te~ ea~~m~-~te, sabemos que o Estado 
hora, aqueles que do E~tado precisa~, I p~i~c~~~~~~~~ an~e~~oa ed: 
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saúde. Essas pessoas dependem dos abnegados, daqueles _ 
homens e mulheres - apaixonados pelo semelhante e que entendem 
ter uma missão a-mais a cumprir, dependem daqueles que se lançam 
nessa luta, como no caso do Mário. Penna, da Fundação, da 
Associação e de todas as ONGs aqui citadas e_ de outras mais. 

Minas Gerais agora poderá contar com mais uma força, 
com mais um grupo de pessoas que pode, se quiser, ajudar. Tenho 
certeza de que todos os que subscreveram podem e querem ajudar. 
Dessa maneira ficamos felizes com este ato, marcado neste_ dia de 
festa do Poder Legislativo. Talvez tivesse de ter sido assim mesmo 
para mostrar que é preciso lutar, ter entusiasmo, empenho, para 
conseguir minorar o problema de tantos irmãos, semelhantes, 
cidadãos mineiros e brasileiros. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado 
Miguel Martini, cumprimento-o pelo brilhantismq_ de suas palavra~. 
trazendo ao Plenário assunto tão palpitante e necessário à reflexão do 
povo mineiro. Vejo dois momentos: o histórico, que vive esta Casa, 
dando uma lição de democracia; e o fato de estarmos iniciando hoje o 
Ano Internacional do Serviço Voluntário. O Brasil, assim como 123 
países, a partir de hoje até o dia 4/12/2001, trabalhará para o serviço 
do voluntariado. Precisamos, acima de tudo, da solidariedade 
humana, do espírito cristão, da gestão desta Assembléia ~egislativa, 
do Governo Estadual, do Governo Federal, todos irmanados num só 
sentimento a serviço da população e dos portadores de câncer. 
Temos, na Pasta da saúde, o Secretário Carlos Patrício, que tem dado 
um testemunho de preocupação com a prevenção da saúde dos 
mineiros. Também o Governo de Minas caminhará junto com este 
Poder, para, unidos, na tentativa de evitar a doença, fazer sua 
necessária prevenção. A Comissão de Saúde está de parabéns 
porque trabalha incansavelmente no resgate da vida do semelhante. 
Estaremos sempre preservando o que de mais precioso tem o ser 
humano, que é a própria vida. Solidarizo-me com V. Exa, que, através 
de sua sensibilidade, implanta essa grande Frente Parlamentar. 
Tenho certeza de que teremos os 77 Deputados lutando para 
beneficiar a quantos necessitem do nosso trabalho. 

Assinalo que é de nossa autoria um projeto que tr~mita 
nesta Casa, tendo sido aprovado em duas comissões, proibind~ o 
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depósito prévio nos hospitais úbli . 980 
da internação, urgência e eme~ A c?s ~ partrculares no momento 
povo mineiro e imbuídos num g~ncra. .r~ocupados ~om a saúde do 
solidariedade iremos benefr·c· so proposrto, num so sentimento de 

' rar o nosso Estado. 
O Deputado Miguel Mart· · p . . 

justas homenagens a todas as ~nr - ara f!nalrzar, presto minhas 
maravilhoso trabalho que realizam. NGs aqur representadas, pelo 

O Deputado Arlen Santiago ( 
Martini, como o Deputado Dalm R"b _em aparte)- Deputado Miguel 
pel~ criação dessa Frente Paria~ 't erro Srlva comungo da alegria 
murtos frutos, como tem feito o Ho:nit~· ~~~· certamente, produzirá 
dos mais carentes as ONG P a ano Penna, no tratamento 
cancerologista e radioterapeuta s T~abo Ih v?luntari~do. Sou médico 
Hospital do Câncer e em Belo H . a er, no Rro de Janeiro, no 
sob a coordenação , de Antônio or~~o~, no Hospital Belo Horizonte, 
grandes nomes da cancerolo ia - onte .. de Armando Greco -
Moura, de Antônio Celso Lima gc , d~ Jose Eduardo Monteiro de 
está no Hospital do Câncer osta :rnto, do Dr. Lourival, que hoje 
equipe e com o Dr. Jaime ·V:~r~a anta Casa, com essa mesma 
trabalho, tornando a Sant C eck, que desenvolveu um grande 
Estolcomo para o tratamentoa d a~a um local onde a técnica de 
número de pacientes do mundo~ cancer no colo do útero teve o maior 

Neste momento parabe · · 0 também duas grandes orga~izaçõesn~o ~s NGs de Belo Horizonte e 
Norte de Minas, onde o Estado e t. e ontes Claros_que atendem o 
havendo problemas de custo par: ~ ~retsente, por mero do SUS, não 
dele, temos uma parceria com a Co ;a ?m~nt~ _des~a doença. Além 
que cede alguns de seus apartament~:rencra ao Vr_cente de Paulo, 
locais possam ser tratados e F la~a que pacrentes de outros 
vieram a partir da doação de' d. : . un açao Sarah, cujos recursos 
de um casal da CEMIG cuja ~~-~~rro a~recadado por parte da família 
oncológico. Aluga uma ~asa t~ a t vero a falecer de um problema 
crianças que recebem o trata~entmo ratn~tporte-e ~tende a todas as 

gra ur o e nao tem onde f Deputado Miguel M rt· . rcar. 
trabalhar junto com a Secretari: ~~· Sde~~remos, ~~ ~r~ve, ter q~e 
para a implantação do Cart- N . au e e o Mrnrsteno da Saúde 
· . ao acronal do SUS . 
rmpossrvel qualquer gerenciamento d. d , -sem o qual e 

rgno a populaçao. Infelizmente 
' 

z 
i3 

o 

-
~I 

i/1 <O 
c 

r. 

<. 

981 
o Governo Federal deixou Minas Gerais sem nenhum dos 
programas-piloto desse Cartão, nos próximos 36 meses. Da mesma 
maneira como nos deixou fora do IDH-1_4 e conseguimos entrar 
novamente, Minas Gerais deve lutar nesse sentido: 

Com o senhor na Presidência da Comissão de Saúde, 
iremos, por meio dessa Frente Parlamentar, lutar pela melhoria da 
prevenção do câncer e dos aparelhos para seu tratamento, os quais 
estão sendo sucateados, já que os recursos do SUS não são 
suficientes para repor·as mínil}1as peças. !Também lutaremos para a 
organização do curso dos pacientes, para que aqueles do Sul de 
Minas não tenham que vir até Belo Horizonte e aqueles do Sul da 
Bahia não precisem perambular, e isso só será possível através do 
Cartão Nacional do SUS. Apresentaremos nossa proposta tão logo 
seja possível, para que, no próximo ano, possamos travar nossa luta. 
Parabéns, Deputado Miguel Martini. Como sempre, tem brilhado. 

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Arlen 
Santiago. Com o lançamento da Frente, nosso trabalho tem início. 
Como o Congresso Nacional já dispõe de uma frente como essa, não 
será muito difícil coordenarmos os nossos trabalhos com os dela, para 
conseguirmos que todos os envolvidos nessa causa tenham o 
respaldo necessário para desempenhar-se bem. 

Encerramos dizendo que estamos à disposição e com 
disposição de lutar para minimizar esse problema, que afeta a todos 
os mineiros. Muito obrigado e parabéns a todos. 

Palavras do Sr. César Vanucci 
Exmos. Srs. Deputados Doutor Viana, companheiro de 

viagens leonísticas; Miguel Martini, companheiro de outras viagens, 
que, na Fundação Mário Penna, tem marcante atuação como 
Conselheiro dessa ONG, que representa um papel muito importante 
na história da pesquisa, do estudo e da assistência oncológica do 
Brasil; nobres Deputados companheiros e representantes das 
diversas ONGs, com muita clarividência e lucidez, os Deputados.que 
fizeram uso da palavra souberam captar a repousante e reconfortante 
atmosfera que domina hoje este Plenário de tão ricas tradições de 
cultura política e de civismo. Na verdade, estamos em festa por 
efemérides de natureza histórica, uma . delas simbolizada, por ·uma 
eleição que traduz o sentimento da Casa e que está em sintonia e em 
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outra efemende está representada ·ust el Maior. A 
memorável da implantação pela ~ss~~~~!~ p~r e_sse _acontecimento 
Parlamentar de Cancerolog,ia. Assim a A ela ~~~slatlva, da Frente 
em uma luta que abrasa os cora õ~s ssem ela faz-se presente 
audaz, constituído de pessoas d~ boa~ ast ~entes de um_ exército 
trabalho das ONGs, vêm procurando I von _a_ e ~~e, engaJadas no 
desprotegidos sociais. As ONG e~ar lenitivo a Imensa legião dos 
Mário P_enna, a Associação dos ~~~~s r~~r~~~~ti~~a~ , ~ Fpundação 
F~ndaçao Aura, a Sociedade Brasileira d ~no , enna, a 
Minas Gerais a ASPRECAN As . - d e Mastologla Nucleo de 
M Ih , , soclaçao e Prevenção do C A 

u er, e a Amigos do Peito participam d ancer da 
levar_ ~?s despossuídos soci~is instrument~~s~ extenuante fana de 
possibilitem divisar, em seu itinerário somb . ~ecursos que lhes 
um farol de esperança No momentc no, uma uz que represente 
empenhadas na divulg.ação de info;,:~:~:e , ~~sas ONGs estão 
prevenção do câncer de acordo com , . u e~s no campo da 
Prevenção do Cânc~r estão a receb:rprogramaça~ da Semana da 
significado que é ~ constituição d es~a adesao de maiúsculo 
Cancerologia. a rente Parlamentar de 

Ela significará um ancoradouro 
apoio constante, um local um ponto de tr ~~~manente, um ponto de 
oportunidades apropriada's levar o noss~ a oi ao qual vamos, nas 
nosso pedido de ajuda a fi~ de ~pe o, o_ nosso SOS, o 
Casa, _u~a ação política sempr~u~c~~~~e~~ d~e~ç~? política _d~sta 
comumtanos, possamos realizar a pleno t t e ICIOS sociais e 
social. Estamos, a exemplo dest~ Casa i con en o, a nossa_ missão 
que fora da solidariedade não há salva'ç~p:e~nados da con~lcção de 
Deus costuma estar presente nas coisas qu e,.que a serenidade de 

Assisti, pela televisão um e r~a lzamos juntos. I João Paulo 11, feito ontem em Ro~a Ó~unmunoclpamet.nf_to de S.S. o Papa 
I uma ' · on 1 1ce exortava m · 

-~. vez, em nome de um sentido clamor h - , ais 
agrupar em torno da solu ão dos umano, as naçoes a se 
nossos tempos Num dadoç mom tca~dentes problemas sociais dos . 

i Paulo 11 pediu. o perdão das d~IVnl_doa e sxtua exortação, o Papa João /' 

I ·d d- s e ernas Como u · 1 
1 

~~o~l:~a~e um país distante, cheio de potencialidades, car%g~~~ ~= / 
/ e, por causa dos problemas, apesar das esperanças, 
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carregado de incertezas, meditei sobre a razão do pouco eco, da 
nenhuma reverberação, da ressonância insatisfatória que existe para 
apelos desse gênero. Tudo consiste no fato de que.ainda prevalece 
no mundo um egoísmo e uma ámbição muito grandés, 'que 
transformaram a economia em ícone da humanidade, n'o lugar· de 
Deus. O Papa exorta, apela, implora, solicita, dá voz ao clamor 
humano. No entanto, o máximo que se consegue é uma ou outra 
manifestação de apoio de alguma tribuna de algum parlamento. Nada 
acontece, de prático, no desdobramento. Todavia, se um tecnocrata 
qualquer, pertencente a uma agência de desenvolvimento 
internacional - como as muitas existentes no mundo, a serviço dos 
megaespeculadores, a fim de monitorar as nações emergentes -, 
emitir uma nota de apreciação sobre o desempenho econômico de 
uma nação é um deus-nos-acuda. As bolsas oscilam, os jornais 
soltam editoriais em que anunciam estar estabelecido o pânico. 

O nosso mundo -:;.está perd.ido. · Este mundo nosso, diante 
de situações tão incríveis, está vivendo de equívocos extremamente 
perniciosos ao espírito da solidariedade. Cabe a nós, que acreditamos 
na solidariedade, que sabemos muito bem, por razões religiosas ou 
outras quaisquer, que fora da solidariedade não há salvação, em torno 
de ONGs, em torno de. agrupamentos de homens de boa-vontade, 
ajudar a construir o mundo, fazendo deste um mundo melhor, porque 
disso carece urgentemente a humanidade, que lamenta toda essa 
elegia interminável das aflições e das angústias que dominam os lares 
das pessoas sem teto, das pessoas seni terra e das pessoas sem 
saúde e, às vezes, sem esperança. 

Nobre Deputado Miguel Martini, estamos recebendo com o 
coração em festas e as mentes tomadas do maior regozijo essa 
adesão da Assembléia Legislativa, sob a forma do programa de 
trabalho prometido pela Frente Parlamentar da Cancerologia, à nossa 
luta em favor do canceroso indigente, daquele excluído social que é 
abrigado nas enfermarias do Hospital Mário Pena, que é levado ao Lar 
Célia Janotti, ao Lar Terezinha de Jesus, à Casa de Apoio da Áurea, 
aos consultórios e aos ambulatórios da Sociedade Brasileira de 
Mastologia e da ASPRECAN e ao Lar.Januário Carneiro de Apoio à 
Infância. 

Estamos, em nome deles, agradecen<;Jo, convencidos de 
l 

il 
~~----------------------------------~ 
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que desse ~apoio vão se projetar medidas práticas as mais 
fecundas, vao nascer frutos_ os mais copiosos, do estilo daqueles 
frutos que, consoante a linguagem evangélica, são frutos que 
permanecem. 

~ Meus a_migos, fora da solidariedade social, não há 
salvaçao, e a ~eren1dade de Deus, como ocorre neste momento, está 
presente naqu1lo que fazemos juntos. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Presidente 
. . Em que pese aos extraordinários avanços da medicina 

pnnc1palmente a cur~tiva, ainda não se encontrou melhor saída par~ 
es~apar das enfermidades do que através da prevenção. o homem 
veJo aprendendo essa lição ao longo dos séculos. Na Idade Média 
por exemplo, conseg~iu-s~ debel~r a temível "peste negra" com ~ 
sanea.mento ~ a urb~n1zaçao das Cidades. Há menos de dois séculos, 
a van.o_la ce1fava milhares de vidas; com a introdução da vacina 
espec1f1ca, essa ~oléstia praticamente desapareceu da face da Terra. 

. No se~u~o. que_ estamos tern1inando, a medicina preventiva 
tem _s1do extraordmana aliada, entre OU't~·as, no combate às moléstias 
card1ovasculares e ao câncer. No caso deste último, especificamente 
se fa~ha a ~revenção, o diagnóstico precoce pode levar à cura. o 
desafio aqw, po_rtanto, é não apenas prevenir, mas proporcionar 
tratam~nto curat1~o a todos aqueles que sucumbem aos males 
cancengenos. E e essa a razão por que estamos fazendo instalar 
nesta Assem~l~i~ a_ Frente Parlamentar da Cancerologia. 

. . A IniCiativa é de autoria do companheiro Deputado Miguel 
Mart'~': Coordenador da Frente nesta Casa, o qual se tem 
not~b11izado ~elo denodo ~ .cau_sa pública e pela preocupação com 0 
so~Jal. O ~ov1mento - que Ja ex1ste no âmbito do Congresso Nacional 
ma1s precisamente da Câmara dos Deputados - tem por objetiv~ 
trabalhar de forma solidária e coordenada para prevenir e viabilizar 0 
tratamento do câncer. A ação envolve os poderes públicos em todas 
as esferas da ~ederação, em estreita sintonia com a sociedade. 
. . Est1ma-se que cerca de 9 milhões de pessoas serão 

v1t1madas pelo câncer em todo o mundo este ano. 
No Brasil, ?o_mo na maioria dos países, a doença já é a 

segunda causa de ob1tos .. Caso não sejam adotadas drásticas 
medidas de prevenção e tratamento, os índices de mortalidade 
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poderão dobrar nos próximos 20 anos. - . . 
É uma situação preocupante, que. fala por s1, dispensando 

maiores justificativas para a. instalação da Frente -Parlamentar da 
Cancerologia. Pois é o que estamos·· fazendo, . em nome da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, c?~ n~ssos 
agradecimentos a todos os que nos honram com sua. partJcJpaçao na 
nobre empreitada. Muito obrigado. . 

Instalação da Frente Parlamentar da Cancerologia 
o Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de declarar 

instalada a Frente Parlamentar da Càncerologia, a ser composta _pel?s 
Srs. Deputados Agostinho Silveira, Alberto Beja~i, _Alencar da S1lve1ra 
Júnior, Amilcar Martins, Antônio Andrade, Anton~o _Carlos An?r~da, 
Arlen Santiago, Bené Guedes, Bilac Pinto, Carlos P1men!a, Cnst1ano 
Canêdo, Doutor Viana, Edson Rezende, Elbe. Bra~dao,. Geraldo 
Rezende; Hely Tarqüínio, lrani Barbosa,. Ivo Jose, Joao Le1te, Jorge 
Eduardo de Oliveira, José Milton, Luiz Menezes, Marcelo Gonçalves, 
Márcio Kangussu, Maria José· Haueisen, Maria Olívia, M~u_ro Lobo, 
Pastor George, Paulo Piau, Sebastião Costa e Wanderley Av1la, sob a 
coordenação do Deputado Miguel Martini. 

A Presidência agradece a honrosa presença das 
autoridades e de todos os convidados. 

ATA DA 1193 REUNIÃO ESPECIAL, EM 30/11/2000 
Presidência do Deputado Anderson Adauto . ~ 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata.- Comp?s1çao 
da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hmo Nac1onal -
Palavras dos Deputados Paulo Pettersen e lvair ~oguei~a - Palavras 
do Deputado Federal Vittorio Medioli - Apresentaçao Mus1cal - Entrega 
de placa - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: . . . 
Anderson Adauto - Dilzon Melo - G1l Pere1ra - Alberto P1nto 

Coelho - Álvaro Antônio - Amilcar Martins - Antônio Júlio - A~len 
Santiago - Cristiano Canêdo - Dimas R_odrigues_- Eduardo B~andaC:
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - lva1r Nogueira - Ivo Jose - Joao 
Paulo - José Henrique - Márcio Cunha - Márcio Kangus~u.- Marco 
Régis - Maria Olívia - Olinto Godinho - Paulo .P~ttersen - Sav1o Souza 
Cruz- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Av1la. ., 

~----------------~----------------~------~----
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Abertura 

. O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 
20h15mrn, decla~o aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em 
nome ~o povo ~-rneiro, iniciamos ~s n_ossos trabalhos. Com a palavra, 
o Sr. 2 -Secretano, para proceder a lertura da ata da reunião anterior. 

Ata 
. . -A Deputada Maria Olívia, 2a-Secretária "ad hoc", procede 
a lertura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Composição da Mesa 
. O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento 
a m~sa os ~~mos. Srs. Deputado Federal Vittorio Medioli, Presidente 
do JO~nal O Tempo"; Deputado Paulo Pettersen, autor do 
requer~mento que deu origem a esta homenagem; Deputado lvair 
~oguerra e os Srs. Paulo Roberto Brandão de Souza colunista do 
JOrnal ·:Pampulh_a", representando o Presidente d~ Associação 
Cornercral d~ Mrnas Gerais, e Carlaile de Jesus Pedrosa, Prefeito 
elerto de Betrm, representando os Prefeitos aqui presentes. 

Destinação da R.eunião 
. " O Sr. ~residente - Destina-~~~ esta reunião a homenagear 

o JOrnal O Tempo pelos seus quatro anos de circulação. 
Execução do Hino Nacional 

. . O Sr. _Presidente - ~ Presidência convida os presentes a 
ouvrr o Hrno Nacronal, que sera interpretado pela Banda da PMMG 
sob a regência do Ten. Paulo Roberto de Matos. ' 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Paulo Pettersen 

Ex~os. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado d~ ~rnas ~e~ais, D_eputado Anderson Adauto; Deputado 
Fe~eral Vrt~ono Medroli, Presrdente do jornal "O Tempo"; Deputado 
lvarr Nogu_err~; Paulo Roberto de Souza, representante do Presidente 
~a Assocr~çao Comercial de Minas Gerais e colunista. do jornal 
Pampulha ; ~enhoras e senhores convidados presentes a esta 
solenrd~~e. ~ rmprensa norte-americana- líder no cenário mundial, em 
consequencra, entre outros fatores, da hegemonia política desfrutada 
pelos Estados Unidos - foi alvo, recentemente, de acirradas críticas 
por parte da ~p~nião p~blica. Foi, como se sabe, a propósito do 
rmpasse na elerçao presrdencial, o qual até hoje se estende. Acusou-
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se o jornalismo americano de parcialidade .e irreflexão, ao divulgar, 
como definitivos, resultados que ainda não estavam confirmados. 

Sem entrar no mérito, fazemos o registro para destacar a 
importância e o peso da atividade jornalística na vida moderna. E 
reconhecer tal dimensão é o que nos leva, como representantes do 
povo mineiro nesta Casa, a homenagear o jornal "O Tempo", por estar 
ele completando quatro anos de circulação. . · ·· . . 

Foi exatamente em 21/11/96 que sa1u do prelo a pnmerra 
edição de "O Tempo". Sua fundação não constituiu obra do ac~so, 
nem balão de ensaio para empreendimento discutível. Resultou, 1sto 
sim de estudo e trabalho conscienciosos: durante três anos, planejou~ 
se ~ órgão que deveria ser voltado para os interesses do leitor e que 
adotasse postura crítica, pluralista e apartidária. A par disso, procurou-
se dotar o jornal de qualidade e precisão informativas, tornando-o 
verdadeiro serviço de utilidade pública. 

O resultado aí está: nestes quatro anos, "O Tempo" 
firmou-se pelo interesse despertado em todos os que. o_ lêem, a, ~sta 
altura uma legião de subscritq,res de informação quot1d1ana e vahda. 
Em relação às autoridad~§ constituídas, nosso homenageado 
persevera naquela atitude isenta e responsável que lhe garante _a 
confiança do público leitor: colabora sempre c?m o Governo, . seJa 
criticando o que lhe soa equivocado, seja aplaudrndo o que cons1dera 

certo. Quanto ao caráter pluralista, ele se reflete na abrangência 
da sociedade a que se dirige a publicaÇão, bem como na análise 
aprofundada das matérias que enfoca. A conotação _apartidária, ~sta 
ratifica a independência de opinião do jornal, cujo compromisso 
exclusivo é com a sociedade. 

Se "O Tempo" veio para inovar, é inegável que o 
conseguiu. Prova é o serviço - único entre nós - que ele oferec~ ao 
publicar noticiário simultâneo de prestigiosos jornais :stran~e.~ros, 
como o "The Times" e o "Sunday Times", de Londres, e o El Pars , de 
Madri. Igualmente, reproduz com exclusividade textos, e" fotos ~.as 
revistas norte-americanas "US News and World Report , Fortune e 
"George". Quer isso dizer que o conceito ~a aldeia ~l~bal - realidade 
vibrante e insofismável nos dias atuais - for bem ass1m1lado por nosso 
homenageado. 
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. A c1tação de números e dados poderia revelar certa 

fneza, se quem os _apresentasse não o fizesse com motivação e se - · 
d~ o~tro lado - est1vessem desatentos os ouvidos em que ressoam. 
Na? e esse_ o nosso caso. Confessamos que, pessoalmente, nunca 
e:t1vemos ta~ conv~ncidos da justiça desta homenagem. Se assim 
nao fosse_, nao senamos autores da iniciativa que a originou. Em 
con~rap~rt1da, os que nos ouvem estão conosco irmanados na 
mot1vaçao e ~o _entusias~o._ Portanto, permitimo-nos fazer aqui 
algumas refere~~1as estat1st1cas e factuais, sem o perigo de 
parecern~os fast1d1osos: "O Tempo" circula diariamente, com tiragem 
de _35 m1l exemplares; ele tem penetração em Belo Horizonte e em 
ma1s outras 310 cidades mineiras, além do Rio de Janeiro de São 
P_aulo e ~e Brasília, nesta última, mantém uma sucur~al; com 
d1agramaçao moderna e atraente, edita Cadernos de Economia 
Esportes, Cid?~es, Política, Magazine (Caderno de Cultura), Gestão: 
Fort~ne Amencas, Agrone~ócios, Negócios, Fim de Semana, 
S~rv1ços, Carr~ e Companhia, Planeta Digital, Habitat e Emprego; 
alem .da redaçao e do parque gráfico estabelecidos em Contagem, 
~a~t~m a _sede e um espaço cultural em Belo Horizonte, em prédio 
h1stonco Prlf!lOrosamente restaurado n0 Bairro dos Funcionários. 

. A frente de toda grande ob··a, existe sempre um grande 
obre1ro. Nosso homenageado não é exceção, e sua existência vem 
coroar a !rajetória de um empresário - italiano de nascimento e mineiro 
d_e coraçao -, que é o Dr. Vittorio Medioli. Trata-se de um homem que, 
v1ndo de longe, vem dando de perto sua contribuição inestimável ao 
Estado e ao País. 

. É_ interessante notar que, enquanto determinados setores 
da ~~~t~ brasileira saem _do P~ís com seus capitais e investimentos, 
Med1oll percor~eu o cammho mverso. Não faz muito tempo que aqui 
c~egou, en~us1asmado _e _cheio ~e idéias, apaixonando-se pelo que 
VIU. Naturalizou-se bras1le1ro, aqUI constituiu família e consolidou esta 
potên~ia e_mpresari~l que ~ o _Grupo Sada. Não contente, sentiu que 
podena amda ma1s contnbu1r para a Nação que o acolhera e 
1~gressou na ~ida pública. Há alguns anos - referendado pelo ~oto 
d1ret? ~ ~onsc1ente de seus novos conterrâneos - o Deputado Vittorio 
Me~1ol_1 Ilustra o Congresso Nacional com seu esforço e seu 
patnot1smo. Para coroar, jornalista nato que é, foi avante com a idéia 
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vitorosa do jornal "O Tempo". 
Os leitores de nosso jornal já estão habituados à coluna 

assinada por seu Presidente, na qual ele analisa e come~t~ a 
realidade brasileira. Pois é interessante notar que poucos bras1le1ros 
natos compreendem tão bem o País como esse cidadão,_ que se fez 
brasileiro por livre escolha. Suas opiniões - ca~act~nzada~ _pela 
sobriedade, tão cara aos mineiros - são ra~1ona1s, obJe!lvas, 
construtivas. Para não mais nos estendermos, diremos que e um 
exercício de cidadania que ele nos apresenta com a sua pena de 
ouro. . . . Para assessorá-lo, o Dr. Vittorio Med1oh fo1 buscar alguns 
dos expoentes do jornalismo mineiro. Não vamos nom~á-los. a tc:>dos, 
mas permitimo-nos fazer referência ao Direto~ Comercial, _LUIZ T1to, e 
ao Diretor Financeiro, Marcos Souza. Sao eles d01s grandes 
profissionais colaborando com uma grande empresa e, como a 
organização, merecem o nosso aplauso. . . . 

Sabemos que a síntese é uma das v1rtudes do JOrnalismo 
moderno. O bom jornalista condensa sua matéria na re~post~ a u.mas 
poucas interrogações: Quem? Como? Quand~? Por q~e? P01s nos, a 
esta altura, acreditamos já termos respondido a ta1s perguntas .. e 
concluído, com estas palavràs, nossa matéria de homenagem ao O 
Tempo". Só nos resta parabenizar o homenageado, do fundo do 
coração. E o fazemos, endereça_nd~ ~ossa mensagem a todos ~ a 
cada um de seus dirigentes, func1onanos e colaboradores. Parabe~~· 
"O Tempo"! Receba a saudação sincera e calorosa da Assemble1a 
mineira! Muito obrigado. · 

Palavras do Deputado lvair Nogueira 
Exmos. Srs. Deputado Anderson Adauto, Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado Federal 
Vittorio Medioli, Presidente do jornal "O Tempo"; Deputado Paul~ 
Pettersen, autor do requerimento que deu origem a esta ho~enagem, 
Paulo Roberto Brandão de Souza, representando o Presidente. da 
Associação Comercial de Minas Gerais. Quero, tambem, 
cumprimentar cada um dos presentes,. meus colega_s · Deputados, 
lideranças de Belo Horizonte e de Bet1m e ~eu an:ugo Pedr~ Ivo 
Caminhas Pinduca, atual Vereador, Vic~-Prefe~o el~1to ?e Bet1m e 
nosso companheiro nesta Casa a part1r de 1 de Janeiro, quando 

I\ ·~--------------------------------------------~~ 
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~~tara su~stituindo o Deputado Estadual Ronaldo Canabrava, que 
1ra assum1r o cargo de Prefeito de Sete Lagoas. Seja bem-vindo a esta 
Casa. 

. Senhoras e senhores, a mensagem que faço questão de 
:eg1strar na noite de hoje, solene por marcar uma homenagem tão 
Importante e )u~ta, ~ com o objetivo de parabenizar a direção e a 
to~os os profiSSIO~~Is de "O Tempo" pelo jornalismo de qualidade e, 
ac1ma de tudo, et1co e respeitoso que produzem diariamente. A 
postura sempre correta que os jornalistas de "O Tempo" adotam com 
suas fontes de informação, posso testemunhar, ganhou o respaldo de 
todo~ os set?res logo . que as primeiras edições saíram às ruas, 
premiando M1nas Gera1s com um veículo digno das tradições de 
nosso Estado. 
. . . . É por isso, ca~o amigo e Deputado Vittorio Medioli, que o 
JOrnal d1r1g1do por V. Exa. e atualmente leitura obrigatória de todos nós 
que lutamos pelo engrandecimento de nosso Estado. Todas as 
manhãs, os mineiros que produzem nas grandes cidades, os mineiros 
que trabalham. n? campo e ~queles que procuram ocupar seu espaço 
buscam nas_ p~g1nas do ma1s novo dos jornais de Minas a informação 
clara ~ objetiva, capaz de nortear suas ações e ampliar seu 
conhecimento. 

O ~rê~io Esso de fotojornalismo que "O Tempo" recebeu 
log? no seu pnme1ro ano de circulação, com aquela foto de lsa Nigri 
registrando a morte do Cabo Valério na rebelião da PM, foi apenas o 
com~ço de uma trajetória hoje coroada pelo sucesso. E, se me 
perf!l1te~ os senhor~s ~ole~as Deputados, se me concedem a licença 
a d~reçao e os prof1ss1ona1s de "O Tempo", gostaria de mencionar 
a~UI, com o:gulho, o f~to de esse grande veículo de imprensa de 
M1nas ter ongem na mmha terra natal: Betim, onde tive a honra de 
nascer, ?e ter sido Prefeito e de conquistar, já por duas vezes 
~onsecut1v.~s, o ma~d_ato de D~putado majoritário nesta casa. O jornal 
O Tempo , semanano que ha 27 anos circula na nossa cidade de 

f~~o. i~~pirou e_ssa trajetória de elevado valor social que "O Te~po" 
d1ano Ja conquistou em nossa sociedade. 

. . É por isso, colegas Deputados, nobre Deputado Vittorio 
M_ed1oll: que a presença maciça de lideranças de Betim aqui esta noite 
nao so traz orgulho para esta Casa como também reafirma o 
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reconhecimento que nossa· cidade tem com o veículo que originou 
a formação desse novo, mas valioso grupo de comunicação mantido 
pelo Deputado Vittorio Medioli. 

Destaco também o. semanário "Jornal da Pampulha", o 
parque gráfico instalado em Contagem e, conseqüentemente, o 
grande número de empregos que a -Sempre Editora garante para 
Minas Gerais. . Encerrando, portanto, minhas palavras,_ transm1to a_o 
Deputado Vittorio Medioli, a_ seus·_. l?iretores, jornalistas e de~a1s 
profissionais os votos de mUltas fehc1dades ~· sobretu?o, de ~u1to~ 
anos de vida. Precisamos sempre da pluralidade da 1~forn:'açao. E 
com uma imprensa cada vez mais livre que Minas Gera1s va1 m~~trar 
ao País a força de um Estado sempre atento aos ideais democrat1cos 
que devem prevalecer no Brasil. 

Parabéns ao Deputado Paulo Pettersen, Líder do P_MDB 
nesta Casa, meu Líder, pela iniciativa desta homenage~. Pa~abens a 
todos do jornal "O Tempo" pelos quatro anos de Jornalismo de 
qualidade. Muito obrigado. . . 

Palavras do Deputado Federal Vittorio Med1oh 
· Caro Presidente Anderson Adauto; Deputado Paulo 
Pettersen autor do requerimento que deu origem a esta homen_agem 
ao jornal' "O Tempo"; Deputado lvair Nogueira,. noss? am1go e 
companheiro de Betim; demais Deputados_ Esta~ua1s aqw_ present~s, 
e não cito todos porque são muitos; Prefeito ele1to de Bet1m, Carla1le 
Pedrosa (- Palmas.); Vice-Prefeito de Betim e fu~u:o mem?~o ~esta 
Casa, Ivo Caminhas Pinduca (- Palmas.); Sec~e~ano~ _Mumc1pa1~ de 
Betim, Vereadores, autoridades, amigos, Policia M_lh!ar de _M1nas 
Gerais, que se faz presente com essa ban_da de mus1ca. gl?nosa _e 
competente(- Palmas.); meus familiares aqUI presentes, hoje e um d1a 
de muito orgulho e até de emoção, qua_ndo comemoramos quatro 
anos de existência de um veículo que surg1u com força e com vontade 

de permanecer. . Lembro-me de que, no dia em que lançamos esse ve1culo, 
algumas pessoas estranharam ~-comparação que fiz, dizendo que "O 
Tempo" era um "boeing", um av1ao que levantava s_em tre~. ~e pouso. 
E levantava para voar pela eternidade, porque um Jornal d1ano te~ de 
ter essa pretensão, não pode ser projetado para ter pouso. E ~m 
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empreendimento que tem de cont· 992 empre d. muar no tempo um 
en lmento que não visa ao seu fi . . . , frente. m, VIsa a eternidade a sua 

Mas os quatros anos de · 1 -completamos hoje serviram ara Clr~u aç~o, as 1.462 edições que 
para melhor "O T .. .P qu_e 0 Jornalismo mineiro mudasse e 

· empo 1ntroduz1u novos - t ' 
éticos. Estéticos em virtude de um . par~n:e ros estéticos e 
agrada ao leitor e facilita a leitura; éticd'~OJ~to g~aflco ~~derno, que 
por respeitar a verdade dos fat e_ Isso e o mais Importante -
manipular os acontecimentos se~sd.et a llberd~d~ de opinião, sem 
pensamento humano. ' IS orcer as Jde1as que surgem do 

Nesses dois aspectos "O T , que se encontrava impedido e' empo desbravou o caminho, 
conscientes reclamavam ara u: nosso ~stado. E os mineiros 
por um veículo como "0, ~emp~" :~.s; ~amln~.0 pudesse ser aberto 
desejo que surgia em Minas ~e empo acerto~ tanto nesse 
ensinando àqueles que já estav; acabou sendo copiado, acabou 

H . m no mercado 
"O Tempo", o~~ v~~:=o~o~:~~~~:tatar que, passo a passo, o jornal 
passam a ser uma segura uia ar' as noss~s a.berturas editoriais 
bom jornalismo que "O Te g , P a os demais ve1culos copiarem. o 
coisas menores O seu nort~P? pretende desenvolver não se limita a 
retratá-la de for~a genuína e ~i~e~=~dade. E essa verdade, ele procura 

Infelizmente a nossa h" t · · . Minas, é sobrecarregada d IS or·a, ,e aqUI me refiro à_ história de 
compromisso. É nessa lacuna e ~:~~·;:>os e " de ~esv.los desse 
esses desvios que cresceu e seq cons~liJemp~ . surg!u, e d:vido a 
mudar ao prazer dos interesses c . o_u. JOrna_llsmo nao pode 
menores, não pode ser uma bi omerclals, pessoais ou de outros 
O n:édico faz, com o jurament~~e q~~ ';luda empurrada pelo~ ventos. 
a VIda. O jornalista, da mesma formlpo~rates, um compromisso com 
verdade, custe o que custar. A verda~· . eve se compr~~et:r com a 
de ser do jornalismo é uma sem t e e a alm_a da notiCia, e a razão 
dará seus frutos sab~rosos. en e que, mais cedo ou mais tarde, 

Ao contrário a mentira pode -1 d. 
festa que dura muito po~co porque t I u Ir, pod~ ~ervir para uma 
- é o senhor da verdade , Éle ta do empo - e aqUI nao falo do jornal . r a, mas chega sempre como um 
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\ justiceiro, carregando, consigo, essa verdade. E, se um jornalista 

retrata um fato, deve despojar-se de preconceitos para alcançar a 
verdade. Não pode enfrentá-lo com idéias preconcebidas, porque as 
variáveis dos acontecimentos, as variáveis da vida são imensas. Um 
repórter que chega não pode saber quem é inocente, quem é culpado', 
de quem é a razão e de quem não é. a razão. Tem que estar 
despojado disso. Esse é um segredo qLie ensinamos aos nossos 
repórteres, escolhidos através de uma seleção criteriosa, dentro dos 
melhores quadros existentes em Minas Gerais. Quadros· aos quais se 
integraram pessoas que vieram de .fora;· mineiros que retornaram à 
terra e, também, paulistas, que deixaram São Paulo acreditando no 
nosso projeto e aqui fincaram suas raízes. Aqui cito a figura do nosso 
Editor-Geral, que conduz com maturidade e competência esse desafio 
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editorial que é o nosso jornal. 
Um jornalista deve ter opinião própria, ao mesmo tempo 

em que deve prestar muita atenção à opinião dos outros, e nunca 
poderá jogar essa opinião à frente dos fatos, correndo o risco de jogar 
o carro à frente dos bois. "O Tempo" tem procurado exercer suas 
funções de bem informar. Foram cometidos erros, porque isso é natural em uma 
atividade sem descanso. Ma§ nunca cometeu o erro de defender um 
erro seu, o que faz a imprensa, em geral, todos os dias. "O Tempo" 
teve a humildade, a maturidade, de corrigir os erros cometidos, 
sempre pronto a reconhecê-los., sem criar embaraços e injustiças, sem 
deixar, em seu rastro, vítimas inocentes. Produzir 50 ou 60 páginas 
diárias de jornalismo confiável, de qualidade, na prática, significa 
produzir uma revista "Veja" todos os dias, o que não é fácil, dentro das 
limitações humanas e materiais a que é submetida a redação de ''O 
Tempo" e a que somos submetidos como um jornal novo, com apenas 
quatro anos de circulação. Apesar disso e dos enormes problemas, 
não falhamos com a verdade, e nossas matérias, graças a Deus e ao 
profissionalismo adotado pelos nossos colaboradores, sempre 
espelharam a realidade dos fatos. 

Muitos leitores de Minas que não estavam acostumados a 
um jornalismo isento, no início, estranhavam o nosso estilo. Alguns 
até reclamavam pela liberdade com que circulavam opiniões 
conflitantes em nossas páginas. Ora, numa sociedade plural, livre e 
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democrática, é natural que cada .d _ . . 994 
opinião. Eu tenho também direito . Cl. ahdao tenha direito à sua 
editorial e as reportagens do jorn ai ~~nt a, ~em que por isso a linha 
fato e tem de ser retratado s ~ IS anelem-se dos fatos. Fato é 
básicas de um bom jornalismo~~~ne~taantverdad~, -~eg_uindo as regras 
c~mo a religião, e a cada pessoa cab .o, ~ ~pm_lao e pessoa~, assim 
leitores tem que ser levado. o e o direito a sua. Tambem, aos 
aspectos. É por meio da plur~~~s~mento no~ seus mais variados 
conflitantes e interesses que a a. ed ed do aJustamento de idéias 

. soc1e a e evolui 1 setores, as mrnorias manifestam- . , e as c asses, os 
"O Tem o" _se e convivem como um todo. 

informação, gerand~ um ~~~t~~clon~u uma alt~r~ativa confiável de 
amedrontava muitas pessoas -f~~-~ ao monopoho que ~xistia e que 
modernas, um Davi que acr~dita e~ ~ostr;do u~ Davi de épocas 
encarar Golias. A chegada de "O Tem ,.,-:-u2: .e e n_ao t~m medo de 
a se atualizar, levando-o a sair do o~u aJud?u o JOrnalismo mineiro 
Minas estava mergulhada. Em 1996 scurantls.~o. medieval em que 
em Minas Gerais, 50% do total das v, d~~-os o_fiCial~ mostravam que 
de outros Estados, revelando que e_na~" d~ JOrnais era de veículos 
a situação com que era obrl·gado o mr~elro nao estava satisfeito com 

"O a conv1ver. Tempo" · 
grande parte, .á canse v_elo para ~orrigir ess_a deformação e, em 
20 anos, em ~inas c~~~~~t~~e analisarmos o JO_rnalismo dos últimos 
distintos: o primeir~ é anterio mos que ~e registram dois períodos 
segundo, depois de ~ua che ad: a~ sur~lmento de "O Tempo"; o 
história da imprensa, ao ler ~rnaisOdJO~~ahsta que go~ta de analisar a 
os aos de hoje, constatará mu e ·~·:~co anos atras,_ comparando-
radicais, verificando que todos o~anç~s I funda_m~ntals, mudanças 
Temos o orgulho de dizer que "O T vele~. ~s r:'lnelros melhoraram. 
melhorias. empo rnstlgou, provocou essas 

0 espaço que dedicamo · 
econômica cultural e esport· s as coberturas política, ' rva aumentou em 
comparativamente a seus concorrentes D d. _cer~a de 40%, 
a cada seção elaborados de f . e lcamos Inteiros cadernos 
cobrar pedágio's nem impor restri o~: a abrangente, minuci?sa, sem 
setores, novas personalidades seç t qu_em quer que seja. Novos 

. 1. . , gmen os Importantes qu t margma rzados, adquiriram visibld d , e es avam 
I I a e e passaram a ser divulgados 
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pelas páginas de "O Tempo". O jornal interagiu com a sociedade e 
foi pioneiro no País por dedicar seções ·a minorias étnicas e de 
pensamento. ·Encontramos a justa fórmula para abordar assuntos 
polêmicos, como o homossexualisrryo, o esoterismo, a questão racial e 
movimentos de vanguarda cultural, que, muitas vezes, incomodam a 
muitas pessoas. No entanto, não incomodaram os nossos leitores. 

Apesar do baixo investimento em propaganda, o jornal "O 
Tempo" aumentou constantemente sua circulação e tiragem, atingindo 
o 2° lugar no mercado mineiro e transformando-se numa · segura 
referência de informação dos acontecimentos de Minas fora do 
Estado. "O Tempo" faz parte dos principais "clippings" de todo o País 
e serve de referência segura para quem procura uma informação 
confiável de Minas Gerais. 

Foi uma honra para mim lançar e cuidar dos primeiros 
passos desse empreendimento, mas devo confessar que se tratou de 
um esforço imenso. "O Tempo" mudou a minha vida pessoal 
radicalmente e me submeteu a uma constante provação. 
Especialmente quando a incompreensão se manifestava contra a 
liberdade de nossa informação, contra a liberdade de informar aos 
nossos leitores, contra uma forma consciente e responsável de agir 
com justiça. Graças a Deus, . estamos de pé e comemorando, neste 
parlamento, junto com os · nossos colaboradores aqui presentes, 
competentes e abnegados - podem ter certeza, são os melhores de 
Minas -, o quarto ano de circulação. Sobretudo a esses profissionais é 
devida a homenagem de hoje. 

Devo agradecer e prefiro não citar nomes, caro Presidente 
Anderson Adauto, a todos aqueles que souberam compreender, como 
V. Exa. compreendeu e como o Deputado Paulo Pettersen e os 
nobres Deputados desta Casa do povo compreenderam o espírito, a 
vontade e as regras que sustentam e dão vida a "O Tempo". 

Estou convencido de que hoje "O Tempo" pertence ao 
patrimônio de Minas, e, com essa consciência e responsabilidade, 
continuaremos nosso trabalho, pedindo a colaboração de todos 
aqueles que compreendem o forte valor social. Se no começo 
acreditei ser o dono desse jornal, hoje estou convencido de que sou 
uma engrenagem importante. Esse jornal influenciou minhas decisões 
e cada passo da minha vida. Mas é um esforço que valeu muito, 
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considerando-se a inestimável utilidade pública que alcançou. 
Em nome de toda a diretoria da Sempre Editora, de seus 

c?laboradores e dos meus familiares aqui presentes, agradeço 
Sinceramente a todos vocês presentes e a todos os leitores que hoje 
representam a nossa verdadeira razão de continuar nesse 
empreendimento, com força, orgulho e fé. Muito obrigado.(- Palmas.) 

. • . O Sr.. Pre~idente (Deputado Anderson Adauto) - A 
Pres1denc1a deseja reg1strar a presença entre nós na Mesa dos 
trabalhos, do Prefeito eleito em Betim, Carlaile de 'Jesus Pedrosa, 
representando todos os Prefeitos presentes nesta homenagem. 

Apresentação Musical 
_o Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir a 

apresentaçao da banda da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 
qu_e,_ sob ~ regência do Ten. Paulo Roberto de Matos, interpretará a~ 
mus1cas Aquarela do Brasil", de Ari Barroso, e "Emoções", de 
Roberto Carlos. 

. . A Presidência deseja, em nome do parlamento, agradecer 
aos part1c1pantes da banda a presença e a apresentação. 

- Procede-se à apresentação musical. 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar 
ao Deputado Federal Vittorio Medioli uma placa alusiva a esta 
home_nagem ~om os seguintes dizeres: "Ao jornal "O Tempo", valoroso 
paladino da Imprensa livre e legítimo porta-voz do povo mineiro, a 
h_omena_gem do Parlamento de Minas Gerais pelos quatro anos de 
c1rculaçao da sua primeira edição. Belo Horizonte 30 de novembro de 
2000.". ' 

Palavras do Sr. F?;-esidente 
. Exmo. Sr. Deputado Federaí Vittorio Medioli Presidente do 
jornal "O Tempo", na sua pessoa, esta Casa agradec~ a presença e 
estende as homenagens a todos os colaboradores e a seus familiares. 
Deputado Paulo Pettersen, autor do requerimento que deu origem a 
~~t~ . homenagem, esta Presidência deseja parabenizá-lo pela 
ln!C1at1va. Deputado lvair Nogueira, Sr. Paulo Roberto Brandão de 
S~uza, repre_sentando o Presidente da Associação Comercial de 
M1nas, Prefe1to eleito Carlaile, Deputados presentes senhoras e 
senhores, nas duas últimas décadas do século XVIII, qu~ndo o mundo 
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conhecia as grandes revoluções que construiriam os teiTIP9.s,, 
modernos -- a Francesa e a Americana -, o grande . parla~e!}tar 
britânico Edmund- Burke dirigiu-se- aos jornalistas que assisti~m ~os 
debates na Câmara dos Comuns e, com alguma irritação, criq!J a .frase 
conhecida: "Vocês, da imprensa, são o quarto poder". A imprensa já 
era o quarto poder antes que o estadista britânico reconhecesse essa 
condição. A atividade política, desde que as assembléias deixaram de 
reunir-se nas praças abertas, é impensável sem a imprensa. E a mais 
antiga tarefa da imprensa é exatamente a de divulgar as atividades 
parlamentares. A "Acta Diurna" dos romanos transcrevia as sessões 
do Senado e era lida nos locais mais freqüentados da grande cidade, 
no mercado e nas termas públicas. 

Mas é no tempo de inquietações e mudanças que a 
imprensa revela-se criadora e poderosa, na discussão das idéias, na 
informação dos fatos e na pregação doutrinária. A Independência dos 
Estados Unidos nasceu, como se sabe, dos textos divulgados pela 
"Gazeta da Pensilvânia", revista de Benjamin Franklin, e, antes deles, 
pelo precário jornal que seu irmão James fundou em Boston, usando 
uma das primeiras impressoras importadas de Londres. 

A Revolução Francesa, naquela mesma época, é o mais 
claro exemplo da força política da imprensa. Mais de 200 jornais 
circularam naqueles anos intensos, e alguns deles, como "L'Ami du 
Peuple", de Jean Paul Marat, e "Le Vieux Cordolier", de Camille 
Desmoulins, foram os mais importantes na agitação revolucionária. 

Também entre nós, a imprensa teve papel decisivo na 
propaganda da independência, na luta contra o absolutismo, nas 
jornadas pela abolição e pela República e em todos os momentos 
mais fortes do século XX. I 

Estamos hoje aqúi reunidos à fim de homenagear o mais 
jovem dos diários de Belo Horizonte e de Minas, "O Tempo", que tem 
inovado na técnica editorial e na orientação política da -imprensa 
mineira. A objetividade na cobertura dos fatos e a serenidade na 
análise editorial é a sua marca mais forte, o que explica a-inserção do 
jornal na cultura de Minas. 

Seu Diretor-Presidente, o Deputado Vitório Medioli, soube 
escolher os colaboradores, cercando-se de homens como O~in 
Andrade, na orientação jornalística inicial, e Luís Tito, na 
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a m1n1st_raçao ~a ~mpresa. Odin Andrade, hoje afastado do jornal 
pelas _c1rcunstanc1as penosas da enfermidade, deu a Medioli o 
entend1~~nto da alma mineira - e deu-a de tal maneira que o 
empresano, embora nasci~o longe de nossas serras, é hoje 
representante do povo de Mmas no parlamento nacional. Luís Tito é 
homem de reconhecida reputação nos meios empresariais de nosso 
E~ta~o e de s~nsibilidade política que o credencia na posição do 
pnnc1pal execut1vo da publicação. 

. , Sua equi~: ~e redação, formada de jovens jornalistas, 
~lguns Ja co~ ~xpenenc1a comprovada em órgãos mais antigos da 
Imprensa bras1le1ra, e de veteranos profissionais, dá a "O Tempo" e ao 
seman~rio "Pampulha", também da mesma empresa, a sua marca de 
modernidade na apresentação gráfica e na criatividade dos textos. 

A Assembléia Legislativa, que sempre manteve as 
melhores relações com a imprensa de nosso Estado sente-se 
honrad~ em manifestar_ seu. reconhecimento aos serviç~s que "O 
Tempo vem prestando a soc1edade mineira. Nenhum poder- e muito 
menos _os Poderes do Estado - exerce-se quando não há comunidade. 
ls~o _foi o q~e desc?brir~m os Senadores romanos, ao promover a 
ed1~~o da . Acta D1urna , que levava aos cidadãos as decisões 
pollt1cas, a f1m de que elas fossem cumpridas - ou contestadas como 
também ocorria naquela época. ' 

Isso faz dos jornalistas e dos políticos companheiros no 
trab_alho. comum pelo aprimoramento das leis, na construção da 
nacionalidade, na luta contra a injustiça. 

. T~l como Burke, sem a irritação do político inglês, e sim 
com adm1raçao, posso dizer aos jornalistas presentes: vocês são um 
dos· poderes_ da República, e o seu poder só é revogado quando 
revogad~s sao as liberdades públicas, entre elas, a de expressão. 
Ouan~o :ss~ ocorre_, n~o há mais poder, mas a usurpação do poder 
pela v1ole~c1a da~ t1ran~as. Por isso mesmo, o nosso poder, o poder 
dos qu: sao del: 1nvest1?os p~la liberdade do voto, depende do poder 
de voces, que sao dele mvest1dos, pelo mais antigo dos direitos, o de 
pensar e expressar o que pensam. 

Reitero meus cumprimentos aos Diretores, redatores e 
col~boradores de "O Tempo"· e agradeço-lhes por me terem ouvido. 
MUlto obrigado. 
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Encerramento 
... O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus 
~~radecimentos às autoridades e aos demais con~idados pela 
honrosa presença e, cumprido o objetivo da convo~~çao,. enc~rra a 
reunião convocando os Deputados para a reumao espe~1al de 
amanhã, dia 1°/12/2000, às 20 horas, nos termos do edita_! de 
convocação.Levanta-se a reunião. 

ATA DA 120a REUNIÃO ESPECIAL, EM 1°/12/2000 
Presidência do Deputado Sargento Rodrigues . _ 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Compos1çao 
da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Marcelo Gonçalves - Palavras do Sr. Jor~e 
Antônio Kattar - Apresentação de vídeo institucional - Apresentaçao 
musical - Palavras do Secretário Paulino Cícero - Entrega de plac_a -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 

- Agostinho Patrús - Fábio Avelar - Marcelo Gonçal~e~ -
Marco Régis- Olinto Godinho- Sargento Rodrigues- WanderleyAv1la. 

· __ Abertura . 
O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - As 

20h15min, declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em 
nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. C~~ a pal~vra, 
0 

Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reumao antenor. 
Ata 

- O Deputado Olinto Godinho, 2°-Secretário "ad hoc", 
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 

restrições. . Composição da Mesa 
o Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento 

à mesa os Exmos. Srs. Paulino Cícero, Secretário de Mei~ Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, representando o Governador do 
Estado, Sr. Itamar Franco; Jorge Antônio Kattar, Vice-~residente _do 
Grupo Holdercim Brasil S.A.; Cláudio _ de . Pa1va ~err~1ra, 
Superintendente de Industrialização da Secre~ana de_ lndus~na .. ~ 
Comércio, representando o Secretário, Sr. Franc1sco Jose de Ollve~ra, 

' \ 
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Ademir Gonçalves, Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo; Antônio 
Celso de Freitas, Gerente do Conselho Regional de Desenvolvimento 
Industrial da FIEMG, representando o Presidente da entidade, Sr. 
Stefan Bogdan Salej; Thomaz Uebelhart, Gerente-Geral Industrial da 
Holdercim Brasil S.A.; Edson das Dores Ribeiro, Gerente da Fábrica 
da Unidade Ciminas de Pedro Leopoldo; e Deputado Marcelo 
Gonçalves, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade. 

Destinação da Reunião 
. . o. Sr. Presidente - Destina-se a reunião a homenagear a 

Umdade C1m1nas de Pedro Leopoldo do Grupo Holdercim Brasil S.A. 
pelo recebimento do Certificado ISO 14001. 

Execução do Hino Nacional 
. . O Sr: Presidente - A Presidência convida os presentes a 

ouv1r o H mo Nac1onal, que será interpretado relo Coral Ciminas sob a 
regência da maestrina Marilene Fagundes Silveira Fern~ndes 
acompanhada da pianista e tecladista llcemara Klen Fernandes. ' 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Marcelo Gonçalves 

Sr. Presidente, Exmo. Sr. Dr. Paulino Cícero, na pessoa 
de quem cumprimento os demais membros da Mesa o mundo 
precisa, a toda hora, de empreendedores que renov~m a cada 
instante, a busca da perfeição. ' 

Motivos não me faltam para ocupar hoje esta tribuna e 
homenagear o Grupo Holdercim Brasil, o qual, através da Unidade 
Ciminas, de Pedro Leopoldo, recebeu o Certificado ISO 14001 o 
primeiro concedido, na América Latina, a uma produtora de cimento'. 

Não vou enumerar as qualidades do trabalho da empresa 
porque, dentro de alguns minutos, teremos oportunidade de muito 
conhecer sobre ela. O que, na verdade, desejo manifestar, é minha 
satisfação por ser pedro-leopoldense e poder compartilhar da honra 
que ~s~~ certificação representa, uma vez que a empresa já faz parte 
da h1stona de nossa cidade. 

Pedro Leopoldo, há 27 anos, orgulhou-se de poder 
oferecer condições para que o Grupo Holdercim instalasse ali uma de 
sua~ fábricas. Como resultado, há também 27 anos que a população 
da c1dade recebe os benefícros desse privilégio. 

A atividade da Holdercim inclui, entre outros produtos; à 
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fabricação do cimento Ciminas. Pois, ao fazê·::lo, desde o ano de 
197 4, uma das preocupações da empresa tem sido adotar uma série 
de ações, visan-do preservar os recursos naturais. ·Nesse contexto, a 
utilização racional desse patrimônio e o combate à poluição ambiental 
constituem uma prioridade. Exemplo disso está numa das recentes 
providências para implementar o Sistema· de Gestão Ambiemtal - SGA 
-,·iniciado em março de 1999. . _ 

Esse sistema define os requisitos que uma orgamzaçao 
deve observar na adequação de . seu processo produtiyo_ ao mei? 
ambiente. Atender à legislação e às exigências ambientaiS, .red~z1r 
·desperdícios, utilizar tecnologias não poluentes, consc1ent1zar 
p~rmanentemente os entes envolvidos, são alguns dos elementos 
integrantes do programa. 

A Fábrica de Pedro Leopoldo foi também uma das 
pioneiras na obtenção, em 1994, da Certific~ção .. do . ~istema de 
Qualidade, emitida pela ABNT. O trabalho de 1mplantaçao ~o novo 
Sistema de Gestão foi norteado pela conciliação dos proced1ment~s 
existentes para a qualidade, com instruções que zelem pelo me1o 
ambiente, daí surgindo o Sistema de Gestão Integrado (SGI). 

. Em abril deste ano, após ser auditada pela ABNT, a 
Fábrica conquistou certificação do seu Sistema de Gestão Ambi~ntal_, 
tornando-se a primeira produtora brasileira de cimento a fazer JUS a 
norma ISO 14001. É evidente que a empresa disso muito se orgulha, 
e . desse orgulho compartilhamos nós, que somos a sociedade de 
Pedro Leopoldo e de Minas Gerais. _ 

. . Cumpre notar que a implementação do Sistema de Gestao 
Ambiental foi um verdadeiro exercício de compartilhamento de 
responsabilidades. Não há uma só pessoa dentro ~a. organização que 
não ~seja co-responsável pelo processo. E fo1 JUStamente essa 
conscientização coletiva que viabilizou a grande conquista. 

A preocupação ecológica de nossa homenageada, no 
entanto; não pára por aí. Desde o ano de 1986, por exem~lo, a 
empresa vem promovendo o co-processamento de res1duos 
industriais e a utilização de combustíveis alternativos em seus fornos. 
Com isso· mais de uma centena de milhares de toneladas de 
resíduos, 'antes contaminando o ambiente, foram destruídas em 
condições de alta temperatura. ~ 
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Em termos de integração com a comunidade a 

Holdercim também é um exemplo. Na área de reflorestame~to em 
p~r~eria com a Prefeitura de Pedro Leopoldo, instalou e manté~ um 
v1ve1ro que produz 1 O mil mudas por mês. Mantém ainda a 
"Assoc!a_ç~o Nacion~l Vivamos Melhor", que apóia e provê' progra~as 
com~mtanos nas areas de saúde, educação, nutrição e meio 
amb1ente. Em parceria com a Associação de Pais de dois bairros 
pedro-leopoldenses, desenvolve o programa de Mães Crecheiras. 
Juntamente com outras empresas, integra o projeto "Empresa Amiga 
~a AP~E de Pedro Leopoldo", cujo objetivo é arrecadar recursos para 
fmanc1ar as obras filantrópicas da entidade. Participa, ainda, do 
programa de alfab~;; <5o de adultos, representado pelo "Projeto 
Educar",_ para o qual contribui com tele-salas, contrato de professores 
e fornecimento de material didático. 

Para suprir uma das maiores carências da maternidade 
local, qu~ era a realização de exames como ecocardiograma, 
~amo_graf1a, endoscopia, raios X e ultra-sonografia, a empresa 
f1nanc1ou a c~nstrução do Centro de Diagnóstico por Imagens. 

Amda em parceria com a Prefeitura local, construiu a 
Praça Francisco Cândido Xavier, a mais moderna e bonita da cidade. 
Contribuiu, também, para as obras de reforma do monumento 
histórico que é o Centro de Referência Patrimonial Casa de Fernão 
Dias, no Distrito de Fidalgo. 

São essa~_algumas das iniciativas de indiscutível valor que 
- soma_das ao Cert1f1cado ISO 14001 - fazem com que o Grupo 
Holderc1m desfru_te do mais alto conceito entre os pedro-leopoldenses, 
bem como em M1nas Gerais e no Brasil. 

. A homenagem que hoje prestamos é, portanto, para 
cumpnr um dever de justiça e demonstrar nosso irrestrito 
reconhecimento a tudo que o Grupo representa, em particular para o 
Município de Pedro Leopoldo. 

Parabéns, Holdercim! Parabéns, Unidade Ciminas! Muito 
obrigado!. 

Palavras do Sr. Jorge Antônio Kattar 
Sr. Secretário Paulino Cícero, Srs. Deputados, Sr. Prefeito, 

S~s .. Vereadores, demais autoridades presentes, meus colegas da 
C1m1nas e da Holdercim, minhas senhoras e meus senhores, é uma 
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grande honra e satisfação estar nesta Casa do povo de Minas 
Gerais, ,neste símbolo da democracia, recebendo tão importante 
homenagem. 

Essa iniciativa, tomada pelo ilustre Deputado Marcelo 
Gonçalves, tem especial significado para nós: Minas Gerais abriga as 
duas mais importantes fábricas de cimento do nosso Grupo: a 
Ciminas, em Pedro Leopoldo, e a Barroso, no Município de Barroso. 
Além disso, nossa energia elétrica provém da CEMIG, nossos 
impostos são aqui recolhidos e, principalmente, nossos colaboradores, 
na sua maioria, são filhos desta terra. 

Minas Gerais, que nos atraiu por suas riquezas no subsolo 
e farta disponibilidade de energia, criando condições econômicas para 
a instalação de nossas indústrias, cativou-nos para sempre por suas 
características peculiares, que o destacam entre os Estados 
brasileiros. Minas é um celeiro de talentos nas artes, na literatura, na 
poesia, na ciência e, principalmente, na arte da política, com P 
maiúsculo. Seu povo é trabalhador, criativo, interessado e, acima de 
tudo, amigo. 

Este Estado, que nos recebeu de braços abertos há 30 
anos, sempre nos apoiou através de seus Governadores, Prefeitos e 
legisladores, homens públicos constantemente preocupados com o 
progresso e bem-estar da população. 

Tivemos a oportunidade de conviver com nomes do porte 
de Rondon Pacheco, de Francelino Pereira, do Vice-Presidente 
Aureliano Chaves, de Hélio Garcia, de Newton Cardoso, e falo com 
emoção do saudoso Presidente Tancredo Neves, de Eduardo Azeredo 
e do nosso Presidente e atual Governador Itamar Franco. São nomes 
que ultrapassaram as fronteiras do Estado para alcançar, pelo seu 
valor, expressão nacional. 

A homenagem que hoje recebemos é fruto da dedicação e 
do árduo trabalho de nossos funcionários na fábrica da Ciminas, em 
Pedro Leopoldo, aos quais sinceramente agradeço, em nome da 
nossa diretoria. O resultado desse esforço demonstra o compromisso 
do nosso grupo e seus colaboradores com o desenvolvimento 
sustentável. 

Desejamos e apoiamos o crescimento econômico sem, no 
entanto, comprometer as futuras gerações com danos ao meio 
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ambiente ou sua exclusão do progresso social. 

Nossos agradecimentos não se resum1rao a estas 
palavras e a esta cerimônia, mas serão representados por ações e 
projetos que ampliarão e consolidarão, em todas as nossas 
atividades, um comportamento ambiental e social exemplar. Muito 
obrigado. 

Apresentação de Vídeo Institucional 
O Sr. Presidente - Neste instante, será exibido um vídeo 

institucional do Grupo Holdercim Brasil S.A. 
- Procede-se à exibição do vídeo. 

Apresentação Musical 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a 

ouvir a apresentação do Coral Ciminas, sob a regência da maestrina 
Marilene Fagundes Silveira Fernandes, acompanhada da pianista e 
tecladista llcenara Klen Fernandes. Serão interpretadas as seguintes 
músicas: "Negro Gato", de Getúlio Cortes; "Caçador de Mim", de 
Sérgio Magrão e Luiz Carlos Sá; "Suíte Nortestina", do folclore 
popular, com arranjo de Ronaldo Miranda; "Canoa, Canoa" de Nelson 
Ângelo e Fernando Brant; e "Americanizada", de Vicente Paiva e Luiz 
Peixoto. 

- Procede-se à apresentação do coral. 
Palavras do Secretário Paulino Cícero 

Sr. Presidente, meu caro Dr. Jorge Antônio Kattar, demais 
integrantes da empresa que compõem a Mesa, Diretores, 
Superintendentes e aqueles que nos dão a honra do acolhimento em 
seus ouvidos destas novas palavras, meu caro Deputado Marcelo 
Gonçalves, caro Prefeito Ademir Gonçalves, prezado Cláudio de Paiva 
Ferreira, meu caro Antônio Celso de Freitas, Srs. Deputados, minhas 
senhoras, meus senhores e meus amigos, é um enorme prazer 
representar S. Exa., o Governador do Estado, quando a Assembléia 
de Minas homenageia o Grupo Empresarial Holdercim Brasil. Estou 
feliz, porque retorno a esta Casa, onde cheguei, na glória dos meus 
25 anos, pelos idos de 1963, como Deputado Estadual. Convivo 
novamente, agora, com essa atmosfera que serviu de centro de 
treinamento político para me levar a outras posições que a vida 
pública me reservou. 

É um prazer retornar a este cenário, que me é tão familiar, 
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e é prazer também represe._ntªr. o G_()ver.pacjor,,do f?:staqo, ,tão: 
preocupado que é com o ~esenvolvimento de Mii)~S -. ~ornem que, 
d~êde que chegou ao Palácio- da Liberdade, e~~á, in~~ff!1id~ment~, 
preocupado em fazer crescer as•- pport_unidades de emprego, as 
chances de trabalho, o lucro social, a renda pública,.o ·nível de salário 
dos trabalhadores, enfim, tudo o que .significa lucro soéiaL para o 
Estado. Voltar ao cenário que estimo, em nome do Governador, é 
dupla felicidade para mim. 

Com alegria saúdo também, em nome do Governador, a 
Holdercim Brasil, que se destaca no universo empresãriál pela sua 
seriedade, pela sua fé e pela forma como se afirmou no País ao longo 
dos anos. O Dr. Jorge Antônio Kattar disse que selecionaram Minas 
para aqui virem plantar as suas chaminés e as suas unidades 
produtivas, porque o povo mineiro é trabalhador, dedicado, dócil, 
educado, e desfilou uma série de adjetivos que envaidecem 
extraordinariamente nossa sociologia. Mas só não disse que, talvez, o 
que tenha trazido o Grupo Holdercim a implantar em Pedro Leopoldo 
e em Barroso suas unidades produtoras de cimento tenha sido a 
profunda identificação entre as origens desse capital e o povo de 
Minas Gerais. 

Pergunto-lhes:. qual é a marca mais importante do nosso 
perfil psicológico, histórico e até literário? Como diria Tristão de 
Athayde, "nós, mineiros, detestamos gestos inúteis; nós, mineiros, 
temos horror a palavras vazias, a procedimentos que não tenham 
conseqüência prática na nossa vida e na sociedade". E quem assim 
se comporta lá, do outro lado do mar, na Europa? São exatamente os 
suíços. E é da Suíça que vem o Grupo Holdercim. 

E mais: se não fosse essa identidade comportamental, 
entre a veterana Suíça, com seus quatro cantões, e nós, ainda 
existiria profunda identidade, a geográfica, ou seja, o perfil de nossas 
montanhas. Nós, mineiros do centro, de Pedro Leopoldo, de São 
Domingos do Prata, de Nova Lima, de Ouro Preto, de toda a região do 
Quadrilátero Ferrífero, não sabemos viver longe das montanhas, 
porque elas fazem parte do cenário que nosso coraçãÓ escolreu. 
Holdercim e Minas Gerais - cenários naturais de trabalho, que saúdo 
com muita alegria. , 

O Grupo Holdercim não é como alguns que estão semwe 
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atr~~ desse Jogo da bolsa, de renda rápida, retorno do capital, 
analise de balanço. Em quanto tempo retiro o capital que coloquei? 
Quanto. po~so levar ~e volta para. o país-sede? Não. O Grupo 
Holdercrm e alguma corsa plantada. E como os mineiros, que gostam 
da casa que eles me~mos ~onstroem para si, para seus filhos, para 
~eus netos ~· se po~srvel, brsnetos, até a mais remota progênie. Isso 
e parte de n~s. Isso e parte deles, e assim atuam empresarialmente. 

. .E um grupo que sabe perfeitamente que sua presença é 
p~ra frear. E com? a~ueles velhos imigrantes suíços que hoje estão na 
crdade de Petropolis e em alguns cantos muito escolhidos da 
geografia brasileira, que se incorporaram ao País, com suas famílias, 
com seus filhos e suas culturas, com tudo o que a vida lhes deu lá e 
vieram fazê-la cá ' 

. . Ent~o, saúdo, Dr. Jorge Antônio Kattar, o senhor e toda a 
famrli~ Holdercrm, em nome do Governador de Minas, pelo belo 
espetaculo que dão, de identificação com as gentes de Minas Gerais. 
E n~ hora em que recebem a ISO 14001 ... Acho que muitos não têm 
noçao ?o_ qu? si~nifica a. 1~0 14001. Não premia ou qualifica o 
produto,_ nao e o crmento Crmrnas que está recebendo essa comenda 
rnternacronal de qualificação, mas a empresa, por seu modo de 
trabalhar, pela técnica de produção, pelo cuidado com o meio 
ambiente, s~úde _do trabalhador, a educação e o bem-estar geral. É 0 
g~au_ de_ satrsfaçao de cada um envolvido com a empresa, seja seu 
publico rnterno - que ~ela trabalha e dela sobrevive -, seja seu público 
externo, que, nas loJas e vendas, vai buscar o produto para suas 
tarefas diárias. 

Acho que levaram tão a sério essa história de saúde e 
educação que, não bastasse o filme institucional que nos 
apresentaram - dando conta de que participam com as creches 0 
trabalho d_e _assistência aos idosos, as dez mil mudas ao mês par~ a 
recomposrçao das matas ciliares -, ainda haveria aqui, hoje, um 
testemunho mai~ claro_ d_o grau de apreço da empresa pela educação: 
o_ coral que aqur se exrbru. Porque, nesses meus mais de 60 anos de 
vrda, tenho visto muito coral, muita ópera, muita música, mas nunca vi 
um coral que u~isse, ao m~smo tempo, canto e coreografia. E nos 
encheu de alegrra. De minha posição na mesa podia analisar a reação 
de cada um, e não vi ninguém sentindo-se aborrecido em ver o 
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desfil~, a movimentação e o vai:-E?-vem cor~ográfico d~ssa~ mÇ>ças 
e rapazes que nos encantaram com sua m_úsica e sua arte. Então, 
saúdo, no coral, o-carinho da·empresa com a educação.-

E saúdo .na empresa o esforço que faz para yir ajudar 
Minas Gerais num momento em que·é tão vftal, para nós, haver 
grupos com essa seriedade e esse · compromisso com ·,o 
desenvolvimento. O Dr. Cláudio de Paiva Ferreira poderá confirmar: 
parece que o mundo descobriu o Estado de Minas Gerais e o cidadão 
mineiro. A Holdercim chegou há 30 anos, mas muitos estão chegando 
agora: os italianos, com a indústria moveleira; americanos e europeus 
do ,Sul, trazendo-nos sua experiência na agroindústria; grupos 
franceses incorporando-se ao nosso parque produtivo - não só metal e 
mecânico, mas nas diversas áreas em que se produzer:n componentes 
para -automóveis -; indústrias químicas, etc. Tudo isso revela que, 
nesse espaço de tempo do Governo Itamar Franco,. de 31/1/99a 
31/12/2002, existem investimentos definidos e em execução que 
totalizam R$12.600.000.000,00. São R$12.600.000.000,00 que estão 
sendo investidos em Minas Gerais, só nas áreas de mineração, 
metalurgia, energia, telecomunicações, madeireira e química; não 
estou somando aí nada das áreas de serviços, agropecuária e 
hoteleira, nem nada de urn s_et_or que ocupa, hoje, muita mão-de-obra 
em Belo Horizonte e nas cidades vizinhas, que é a indústria de 
confecções. Nada disso. Só estou falando desses seis setores. São 
R$12.600.000.000,00 que estão chegando e sendo aplicados no 
Estado, gerando oportunidade de emprego; oportunidade de salários e 
de acréscimo na arrecadação tributária, para fazer face às demandas 
do Governo, que são crescentes. 

O Governo está muito preocupado em atrair mais 
investimentos e consolidar algumas áreas em que já estamos 
capitaneando as estatísticas nacionais. Por exemplo, 35% de toda ~a 
produção de bens minerais do Brasil sai de Minas Gerais. Temos 35% 
de todo o produto mineral bruto brasileiro. Mesmo na área da nossa 
Boldercim, o Dr. Jorge Antônio Kattar pode confirmar as mi~has 
palavras, são 38.000.000t de calcário mineradas todo ano, das q~ais 
Minas Gerais responde por 25%, ou seja, 9.240.000t de calcário por 
ano. Isso para a indústria cimenteira, não falando na indústria 
metalúrgica, que também é forte consumidora de calcá~io. Aliás, s_ão 
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fornecedores da Açominas. Há poucos dias, em visita a essa 
empresa, recebi do Presidente da instituição essa agradável notícia. 
Quer dizer, temos muitas formações calcárias, e como todos sabem 
formação calcária significa muitas fractuosidades, muitas grutas, onde 
não apenas os morcegos se escondem, vão lá também outros 
animais, o homem pré-histórico. Não é por outra razão que, ao visitar 
o Museu Real de Kopenhagem, encontrei as 12 mil peças catalogadas 
por Peter Willian Lund, recolhidas exatamente na região de Pedro 
Leopoldo e adjacências. 

Por isso, é muito importante que, ao se definirem métodos 
de trabalho e de produção para a retirada de calcário e a fabricação 
de cimento ou de outros agregados, se tenha o máximo de cuidado 
com o meio ambiente. E a Holdercim está de parabéns. 

Ainda hoje, ao sair da Secretaria, telefonei para o 
Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, para saber 
como estavam os processos da empresa, se estavam bem-cuidados, 
com fácil tramitação. Deu um depoimento da forma respeitosa com 
que a empresa trata a natureza de Minas Gerais. Tudo isso enche o 
meu coração de orgulho. Mas vamos fortalecer ainda mais a nossa 
liderança no território mineral, porque é muito difícil alguém investir 
dinheiro em pesquisa mineral. Até se definir um alvo para fazer a 
pesquisa, costuma-se levar de 1 O a 20 anos. Hoje, no ano 2000, 
estamos minerando no Brasil aquilo que descobrimos nas décadas de 
70, 80. É um longo processo de tratamento. Mas muito do que o Brasil 
tem é produto do "achamento". Assim como um dia ouvi um discurso 
do Presidente de Portugal dizendo que celebrávamos 450 anos do 
"achamento" do Brasil, também aqui o ferro, o manganês e o ouro 
foram produtos do "achamento". Mas agora o Governador e o 
Governo de Minas querem mudar essa regra. Em vez de "achamento" 
casual, empírico, factual, circunstancial, estamos sobrevoando o 
território mineiro com aeronaves modernas, dentro do que há de mais 
requintado e moderno na tecnologia geológica, fazendo programas de 
aerogeofísica. Estamos literalmente fotografando o subsolo de Minas 
Gerais. E antecipo a todos os senhores a nossa alegria em verificar 
que extensos corpos mineralizados estão sendo revelados não só 
aqui no Quadrilátero Ferrífero, mas nas regiões mais pobres do 
Estado, como a região do vale do São Francisco e do vale do 
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Jequitinhonha. 
Como sabem, uma .mina está onde Deus a colocou. Não 

há meios de retirá-la dali para minerá-la em outro lugar. Portanto, isso 
deve gerar espaço de trabalho, novas riquezas e reduzir o custo de 
empresários, como os da Holdercim; que queiram vir somar interesse 

· econômico com a nossa vocação de desenvolvimento. 
Por tudo isso, meus amigos, acho. que estamos numa 

noite feliz. Dou parabéns ao querido Deputado Marcelo . Gonçalves, 
por essa feliz iniciativa. Vivemos uma fase em que os Deputados 
devem fazer exatamente isto: tributar homenagens àqueles. que, por 
seu esforço e exemplo, devem recebê-las da comunidade de Pedro 
Leopoldo, da comunidade de Barroso e, principalmente, da 
comunidade de Minas Gerais. 

Dizia Max Weber, um velho sociológo alemão, que 
miramos nossos exemplos em santos, gênios e. heróis. Pois bem. À 
medida que nos miramos em exemplos como os da Holdercim, 
estamos criando padrões superiores de desempenho econômico e de 
busca de felicidade coletiva. Muito obrigado. 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar 

ao Dr. Jorge Antônio Kattar J'llaca alusiva a esta homenagem, com os 
seguintes dizeres: "A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais presta homenagem à Holdercim Brasil S.A. - exemplo de 
correção empresarial em prol da causa ecológica - pelo recebimento, 
por sua unidade Ciminas, de Pedro Leopoldo, do Certificado ISO 
14.001, padrão internacional de respeito ao meio ambiente. Belo 
Horizonte, 1 o de dezembro de 2000. Deputado Anderson Adauto, 
Presidente". -.. 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Jorge Antônio Kattar - Essa placa pertence aos 

meus colegas da Holdercim e da Ciminas. 
Palavras do Sr. Presidente 

Até poucos anos atrás, a questão da preservação 
ambiental não estava entre as unânimes prioridades do homem: 
constituía preocupação de grupos ambientalistas, cuja postura poderia 
mais parecer um exacerbado apego ao legado da natureza. 

· Ocorre que a conscientizaç~o só nos chega-na fase crítipa. 
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É uma tendência humana e compre~nsível essa de não dar 
atenção ao velho ditado de que mais vale prevenir que remediar. Foi o 
que aconteceu: com o efeito estufa, a temperatura da Terra já se 
elevou em meio grau centígrado nos últimos 100 anos. 

Os verões se eternizam no Hemisfério Sul, entremeados 
por enchentes catastróficas; os invernos ficam sempre mais rigorosos 
no Hemisfério Norte, gerando até mesmo crises econômicas 
derivadas do uso excessivo de combustíveis térmicos. Em síntese, já 
se fizeram danos consideráveis ao ar, à terra e à água. Essa última, 
por sinal, hoje se inclui entre os bens mais escassos e preciosos do 
Planeta. 

Salvar o nosso mundo é a questão que se nos antepõe. 
Não há mais dúvida de que, a continuarmos na atual escala a Terra 
será um deserto dentro de poucos séculos. Preservar a qualidade do 
ar que respiramos, da água que bebemos e da terra que pisamos e de 
que extraímos nossa sobrevivência, eis aí a tarefa que nos cabe aos 
indivíduos, às empresas e às nações. ' 

Foi em razão do fator qualidade e, inclusive, da 
preservação do meio ambiente que se adotaram os padrões 
internacionais sintetizados pelos Certificados ISO. Às empresas que 
os recebem credita-se a autoria de bons empreendimentos, de bons 
serviços e produtos e de respeito ao ambiente onde estão 
estabelecidas. 

É esse o motivo de nossa reunião desta noite. Aqui 
estamos para homenagear o Grupo Holdercim Brasil S.A., por haver 
sua Unidade Ciminas de Pedro Leopoldo recebido o Certificado ISO 
14001. 

A Holdercim é um grupo internacional, instalado em Pedro 
Leopoldo há um quarto de século, cuja contribuição socioeconômica 
ao Estado e ao País dispensa comentários. Faltava-lhe, ainda, o 
reconhecimento por seu esforço consciencioso para não poluir o 
ambiente. 

Já tivemos oportunidade de ouvir explicações dadas pelos 
oradores que nos precederam sobre a dimensão e relevância das 
atividades de nossa dinâmica cimenteira. Resta-nos, agora, endossar 
a iniciativa do nobre colega Deputado Marcelo Gonçalves e 
parabenizar nossa homenageada, em nome da Assembléia 
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Legislativa. if_ 
Nossas • felicitàções, Holdercim, por .' ·sua . louvável 

preocupação ecológica e por seu contributo à econ~n:ti~ mineira. 
Parabéns, Pedro Leopoldo, por contar em seu mumc1p1o com a 
Unidade Ciminas do Grupo: E parabéns. a todos os que com a 
empresa colaboram, no momento em que este parlamento lhes 
formaliza sua admiração e apreço. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta _seus 

agradecimentos às autoridades e aos demais convidados pela 
honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião especial de 
segunda-feira, dia 4, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

- . 
ATA DA 121 3 REUNIÃO ESPECIAL, EM 4/12/2000 

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição 

da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Doutor Viana - Palavras do Sr. Antônio Paulo 
Espeleta - Palavras do Sr.-- Pedro de Paiva - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Deputados Anderson Adauto - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Elaine 
Matozinhos - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro L_obo - Olinto 
Godinho - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Wanderley Avila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 

20h15min, declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em 
nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, 
o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
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- O Deputado Aílton Vilela, 2°-Secretário "ad hoc" 

proc~~e à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 'sem 
restnçoes. 

Composição da Mesa 
, O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento 
a mesa os Exmos. Srs. Pedro de Paiva, representando o Presidente 
da LBV, Sr. José de Paiva Netto; Sargento Daniel Ferreira da Silva 
representando o 2° B~talhão de Bombeiros de Contagem; Antôni~ 
Paulo Espeleta, Supenntendente de Promoção Social da LBV· e 0 
Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem ~ esta 
homenagem. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear 

a Legião da Boa Vontade - LBV - pelo transcurso de seu 
cinqüentenário de fundação. 

Execução do Hino Nacional 
. . O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a 

ouv1r o H1no Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Deputado Doutor Viana 
·- Exmo. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente desta 

reu~1~o; limos. Srs. Pedro de Paiva, Sargento Daniel Ferreira da Silva, 
~nton1o Paulo Espeleta, demais Deputados e autoridades presentes, 
1mpr~nsa, meus senhores, minhas senhoras, crianças, de todas as 
qualidade_:; do. s_er human~, a solidariedade é a mais essencial, pois 
dela provem varras outras, Imprescindíveis à convivência social. 
. . . No mundo eminentemente competitivo em que vivemos, a 
lnJU~t1ça social toma contornos alarmantes, aprofundando as 
desigualdades, fazendo acentuar a fome e a miséria 
. É preciso tocar a sensibilidade das p~ssoas, para que 

aJudem o semelhante, de modo a atenuar os efeitos desse desnível 
~ue faz sofrer enorme contingente de pessoas. Trata-se de taref~ 
ardua, que demanda persistência e idealismo. Eis a missão de um 
g~upo de pessoas abnegadas, lideradas por José de Paiva Netto, que, 
ha 50 anos, quase 51, volta-se para os irmãos carentes buscando 
doações que são integralmente destinadas a essa causa h~manitária. 

Fundada em 1°/1/50, pelo jornalista, radialista e poeta 
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Alziro Zarur, a LBV é uma organiz§!ção sem- fins lucrativos,, ·p 

ecumênica, destinada a prestar serviços dentro do lema,."Educação e 
.Cultura, Saúde eTrabalho com espiritualidade". . - . · 

Com 552 seções de atendimento no Brasil, alg~mas ~~s 
quais em Minas, a LBV estenqeu sua_ atuação taf11b_ém , a outros 
países, como Portugal, os Estados Unidos, a Argentina, o Uruguai, o 
Paraguai e a Bolívia, com correspondentes em praticamente todo o 
mundo. Mantém a Ronda da Caridade, que ampara os que viveiT) nas 
ruas, procurando encaminhá-los para uma vida melhor. ,. "' 

Envolvendo sempre a comunidade, a LBV realiza 
campanhas em favor da ecologia, contra as drogas, o aborto, a pena 
de morte, o racismo, a violência nos esportes e no trânsito. 

_Aiziro Zarur, homem altruísta, líder nato, encontrou em 
Paiva Netto o amigo leal, o paladino da luta que os uniu, a ele 
confiando a continuidade dessas ações pela valorização do homem. 

Paiva Netto comemorou, em junho último, 44 anos de 
presença ativa na instituição, ;51a qual ingressou apenas com 15 anos 
de idade. 

Graças ao seu dinamismo e visão de futuro, Paiva Netto, 
que é jornalista, radialista, escritor e compositor, tem como 
preocupação maior expandj_r, em âmbito mundial, a filosofia 
empreendedora da obra, o que valeu à LBV o reconhecimento, em 
caráter oficial, pela ONU, tendo recebido o "status" máximo do 
Conselho Social e Econômico da ONU, no grau consultivo geral, com 
direito a participar de todas as reuniões desse Conselho. 

Premiada internacionalmente, a LBV recebeu, por dois 
anos consecutivos, o Prêmio Qualidade Brasil Total, o Prêmio Bem 
Eficiente e em nosso Estado, o 8° Prêmio MG Turismo. Paiva Netto é 
cidadão honorário de Minas Gerais ê de Belo Horizonte, um 
reconhecimento à expressiva atuação da LBV na promoção social da 
gente mineira. , . _ 

Belo Horizonte se prepara para o maior evento e-cümênico 
de sua história, qual seja o Congresso Viva Jesus, a ser realizado no 
próximo dia 23, no Ginásio do Mineirinho, celebrando os dois mil anos 
do Cristianismo, ocasião em que será feita uma prece ecumênica, 
pedindo a paz para o novo milênio. _ __ _ 

Esse evento marcará a culminância da campanha "Natal 
I 
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sem Miséria- Só pra Contrariar a Fome", por meio da qual a LBV 
deverá recolher, em todo o País, cerca de 1.200.000kg de alimentos, 
a serem distribuídos à população carente de Belo Horizonte e de Salto 
da Divisa, situada na região do vale do Jequitinhonha. Minas Gerais 
tem, pois, com a LBV um dever de gratidão, que essa homenagem 
procura traduzir. 

É grande a satisfação do povo mineiro em receber nesta 
Casa a LBV e manifestar a admiração pelo magnífico trabalho e o 
agradecimento por tudo o que vem realizando. 

Sinto-me honrado em expressar essa gratidão, que o 
Legislativo aprovou por unanimidade, a meu requerimento, e ressaltar 
o exemplo de solidariedade e ação social da LBV. 

Peço ao Dr. Pedro Paiva, que representa, nesta 
solenidade, o ilustre Presidente Paiva Netto, que faça chegar a ele o 
nosso aplauso e o encorajamento para a trajetória de reeducação dos 
povos, pela formação do cidadão ecumênico, voltado para a 
solidariedade social. 

Receba, Dr. Pedro Paiva, a admiração do povo mineiro 
também pelo seu desempenho nessa PJissão de construir um mundo 
de paz. 

Quero destacar também a competência do Dr. Sérgio 
Paiva e sua equipe,na condução dos objetivos da LBV em Minas, 
desempenhando com dedicação incomparável as funções de 
coordenação das numerosas campanhas da instituição. 

Que a cada dia se renovem as forças desses idealistas 
liderados por Paiva Netto, para que acumulem por muitos anos as 
conquistas celebradas nestes 50 anos de trabalho! 

Que a esperança torne cada vez mais elevadas as metas 
da LBV, com a determinação de quem acredita na vida, no amor e no 
trabalho, na certeza das sábias palavras de Paiva Netto: "Todas as 
vitórias estão decididamente ao nosso alcance, pela força de nosso 
trabalho"! Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Antônio Paulo Espeleta 
Srs. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente desta 

reumao; Dr. Pedro Paiva, representando o Sr. José de Paiva Neto, 
Presidente da LBV; Sargento· Daniel Ferreira da Silva, representando 
o 2° Batalhão de Bombeiros de Contagem; Deputado Doutor Viana, 
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autor do requerimento· que deu .origem a esta solenidade; 
senhoras e senhores; legionários, simpatizantes da LBV, boa-noite. 
Boa-noite também a todos os·presentes a·.esta solenidade, que, com 
certeza, ficará marcada em nossos corações. Em primeiro lugar, a 
nossa saudação a esta Casa, a seus. dirigentes e funcionários, que, 
nesta data, homenageiam os 50 anos de existência da LBV. 

O Coral Ecumênico da LBV vai apresentar a música 
"Amigos", de autoria do compositor Paiva Neto. 

- Procede-se à apresentação do coral. 
O Sr. Antônio Paulo Espeleta - A Legião da Boa·~Vontade 

nasceu para amar e ser amada, como diz o seu Diretor-Presldef)_te, 
josé de Paiva Netto, à frente da instituição desde 1979. A,-LBV 
comemorou 50 anos, e a sua existência é sempre marcada pela 
presença da espiritualidade. É a primeira entidade genuinamente 
brasileira reconhecida em caráter oficial pela ONU.~A LBV recebeu o 
"status" máximo do Conselho Social e Econômico da ONU, no grau 
consultivo geral, tendo direito ,..a participar da todas as reuniões desse 
Conselho. 

-Procede-se à proJeção de eslaides. 
No Brasil, a LBV presta anualmente mais de 4 milhões de 

atendimentos à população .. Em 2000, a meta é de 4.500.000 
atendimentos. 

A seriedade e o profissionalismo da instituição, bem como 
os benefícios por ela gerados, são reconhecidos por personalidades 
brasileiras e estrangeiras. Entre as muitas homenagens importantes 
recebidas pela LBV e pelo seu Diretor-Presidente, José de Paiva 
Netto, destacam-se, por dois anos consecutivos, o Prêmio Qualidade 
Brasil Total, da lnternational Exporter's Service, e o prêmio.Qualidade 
América do Sul, da Associação Brasileira de Incentivo à Qualidade, 
reconhecendo o valor qualitativo da instituição na área da promoção 
humana e social. 

~ Em 1998, a LBV recebeu o Prêmio Bem Eficiente, da 
Kanitz & Associados, cujo objetivo é reconhecer publicamente as 
instituições sociais que demonstram trabalho e desempenho nas suas 
áreas de atuação, dentro de uma estrutura profissional competente e 
operando com custos administrativos reduzidos e transparência diante 
de doadores e auditoria externa. A LBV conquistou o Prêmiq !Yielhofes 

' 
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Equipes de Voluntários de 1998 e de 1999, também concedido 
pela ~anitz & Associados. Dentre outras premiações e homenagens 
rece~1das _pela LBV, destaca-se o 8° Prêmio MG Turismo, proposto 
pelo Jornalista Antônio Claret Guerra •J· ·jornal "MG Turismo". Afirma 
Paiva Netto, que é Cidadão Honorário de Belo Horizonte e de Minas 
Gerai~: "A LBV está sempre de mãos dadas com a comunidade, pois 
o cam1nho da LBV é a Paz". 

A instituição forma os profissionais de amanhã. São muitos 
os cursos profissionalizantes oferecidos à população, sendo que, só 
em 1999, foram capacitados profissionalmente mais de 100 mil 
alunos. ?ão cursos de informática (inclusive para deficientes visuais), 
secretanado, corte e costura, crochê e bordado marcenaria 
agricultura, pecuária, serigrafia, culinária, línguas e ta~tos outros d~ 
uma lista extensa. 

. . As seç~es de aten?imento da LBV prestam serviços 
gratuitos as comunrdades de ba1xa renda. A LBV possui ainda lares 
para cria~ças e idosos, além da Run;ld da Caridade, programa 
emergencial que socorre moradores de rua e de comunidades 
carentes, com o objetivo de reintegrá-los ao convívio social. A 
instituição realiza também centenas de atividades educacionais 
antidrogas e antiviolência, a favor C:3 vida e da preservação da 
na!ure~a, em _escol~s, nos_ esportes e no trânsito. Seus programas 
pro-saude sao s1stemat1camente aplicados como forma de 
conscientização social da necessidade de se preservarem a infância e 
a juventude. 

A LBV torna o cidadão ecumênico e, para isso, promove 
reg~la~me~te jornadas pedagógicas, nas quais se reúnem grandes 
prof1ss1ona1s e competentes educadores para trocar idéias sobre a 
importância da educação. Os Centros de Ensino da LBV têm a missão 
de ministrar a pedagogia da solidariedade, a pedagogia do cidadão 
ecumênico, que muitos educadores já denominaram de pedagogia de 
Deus ou pedagogia de Jesus. E para quem não concluiu os estudos 
~á na LBV os cursos supletivos e o Telecurso 2000, fruto de parceri~ 
f1rm~d~ com a Fundação Roberto Marinho e a Federação das 
!ndustnas do Estado de São Paulo- FIESP. 

O ecumenismo é uma bandeira da instituição, desde o seu 
nascimento. O Sistema LBV Mundial de Rádio e Televisão transmite à 
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população mensagens ecumênicas para o bem,.estar esp~ri!ual e . , -:-
moral do ser humano, sem preconceitos de raça, cond1çao soc1al, 
religião ou ideolo-gia. A LBV pratica a política de Deus, que respeita e 
eleva as criaturas. . .. ,.., e 

Publicações como os "best-sellers" "As Profecias sem 
Mistério", "Somos Todos Profetas" e "Apocalipse sem·Medo", de Paiva 
Netto, colunas semanais nos principais jornais do País e as revistas 
"Jesus Está Chegando", "Elevação", Revista "LBV" e"Geração 2000"-
esta dirigida para crianças - contribuem para sedimentar mensagens 
educativas da LBV na sociedade. 
_ Duas das mais importantes obras idealizadas e 

construídas por Paiva Netto são o Templo da Boa Vontade- TBV- e o 
Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica - ParlaMundi, em 
Brasília, DF. O primeiro foi inaugurado em 21/10/89, data em que se 
comemora o Dia _do Ecumenismo, instituído no Distrito Federal 
justamente em homenagem ao Templo da LBV. É o mo~umento ~ais 
visitado da Capital Federal, segundo dados da Secretana de Tunsmo 
do Distrito Federal. Na década de 90, cerca de 10 milhões de 
peregrinos e turistas . de todos os pontos do Brasil e do ~xterior já 
visitaram suas dependências. Já o ParlaMundi está em funcionamento 
desde 31/12/94, sendo _con~iderado um dos maiores centros de 
convenções da cidade. < • 

Os espaços ecumênicos da LBV em todo o País acolhem 
pessoas que vêm em busca de uma palavra de conforto e de 
esclarecimento espiritual. A LBV considera-se aliada de todos os 
movimentos religiosos e filosóficos que se dedicam à valorização da 
vida e à espiritualidade. - A • 

Belo Horizonte se prepara para o maior evento Ecumenrco 
da sua história. O Congresso Viva Jesus, promovido pela LBV, será 
realizado no dia 23 de dezembro, no Ginásio do Mineirinho, 
celebrando 2000 anos de cristianismo. 

Nesta Casa do povo, gostaríamos de convidar justamente 
ele, o povo, juntamente com representantes dos mais diversos 
segmentos da sociedade, como religiosos,_ educadores, artistas- e 
líderes comunitários, a participar desse congresso. . . 

A programação, que terá início às 17 hora?, :Inclui 
apresentações musicais, com destaque para_ o grupo Só pra 



Contl'ariar, de Alexandre Pires, e ainda a presença dos atores 
Guilherme Karan, Leila Lopes e Paulo Figueiredo, da Rede Globo. 
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O momento mais aguardado será às 18 horas, quando o 
jornalista Paiva Netto, líder da LBV, reunir-se-á com todos os 
presentes para a realização de uma prece ecumênica, pedindo paz 
para o novo milênio. 

Belo Horizonte foi escolhida como sede do evento porque, 
na ocasião, será lançada uma campanha de mobilização popular para 
a ampliação do Centro Comunitário e Educacional da cidade, que hoje 
já atende a milhares de pessoas das classes menos favorecidas. 

Vou pedir atenção para a exibição do vídeo que divulgará 
a construção desse novo prédio social da LBV, com o título "Crianças 
Correm". 

- Procede-se à exibição de vídeo. 
Outro ponto a observar é que o ingresso será um quilo de 

alimento não perecível, marcando o auge da Campanha Natal sem 
Miséria - Só pra Contrariar a Fome, por meio da qual a LBV deverá 
recolher, em todo o País, cerca de 1.200.000kg de alimentos. O 
montante arrecadado no Mineirinho será destinado à população 
carente da grande Belo Horizonte e de Salto da Divisa, situada na 
região do vale do Jequitinhonha. 

Fica, portanto, registrado, mais uma vez, o convite da LBV 
para participação nessa grande festç. no próximo dia 23. Agora 
exibiremos o VT do vídeo do Congresso. 

- Procede-se à exibição de vídeo. 
Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Pedro de Paiva 
Sr. Presidente, autoridades presentes, Deputado Doutor 

Viana, amigos irmãos do Corpo de Bombeiros, cujo trabalho parece 
com o da LBV, que é salvar vidas, como agradecer essa homenagem, 
feita de forma unânime à LBV, por esta Casa que representa o povo 
de Minas Gerais? Penso que a melhor forma seria os senhores 
mesmos, que são o povo, aplaudirem essa homenagem, erguendo, o 
mais alto possível, as bandeiras da LBV e do Brasil, essas duas 
bandeiras que hão de transformar o mundo, que hão de conquistar o 
mundo pelo caminho do amor.· 

Vendo-os fazer isso lembro-me de 1983. Era o dia 16 de 
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julho. Aqui em Belo Horizonte, num congresso, milhares e 
milhares de pessoas levantavam as bandeiras do Brasil e da LBV, na 
esperança e na certeza de que esse era o caminho da construção de 
um Brasil melhor e de uma humanidade mais feliz. 

Naquele momento, meu pai pediu que tocassem o "Poema 
do Brasileirinho", de Alziro Zarur. E acompanhando aquela melodia 
maravilhosa, as pessoas levantavam cada vez mais a bandeira do 
Brasil. E milhares de pessoas que também estavam ouvindo pela 
Rede da Boa Vontade e pela rede de emissoras de rádio que existia 
em nosso País soltavam seu coração e acreditavam realmente ser 
esse o caminho. Quantos anos se passaram! E estamos hoje aqui, 
nesta linda solenidade, em que, por unanimidade, a LBV está sendo 
homenageada. 

Vejo uma faixa com os dizeres "A história do Brasil passa 
por Minas Gerais". Essa frase antológica de meu pai, pronunciada em 
Uberaba em dezembro de 1982, mostra que a LBV já foi julgada e 
aprovada pelo povo, principalmente o de Minas. E posso falar desse 
povo de Minas, porque minha mãe é mineira, de Ubá. Muitos dos 
importantíssimos passos que a LBV deu na sua história foram 
iniciados aqui, e todos foram vitoriosos. 

"Minas é um estado de espírito neste País" é outra faixa 
que está ali e que vibra com o povo desta cidade. (- Palmas.) 
Coincidentemente trouxe uma proclamação feita em Uberlândia, em 
24/12/83, exatam~nte por causa da frase. É uma proclamação que 
acaba sendo profecia, feita por meu pai. · 

"O Brasil tem uma grande missão a cumprir neste fim de 
ciclo, que depende fundamentalmente do progresso da LBV mun~ial"_
disse ele. E explicou: "Não há nada na terra que valha a consc1enc1a 
tranqüila e a satisfação do dever cumprido. O dinheiro acaba. As 
mulheres e os homens morrem, deixando saudades. Um terremoto 
destrói os imóveis. A saúde pode findar, mas a consciência tranqüila e 
a certeza do dever cumprido nos acompanharão sempre, mesmo 
depois da morte do corpo físico. Posso dizer-lhes isso porque tenho 
dado o exemplo e jamais o deixarei de fazer. . 

Como legionário, não sou de morrer na praia. Meu pai fez 
esta promessa em 24/12/83: "Prometo que o Brasil e o mundo inteiro 
virão um dia, como já vem acontecendo em nosso País, dado o belo 
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trabalho solidário de todos nós, a reconhecer o valor da doutrina 
da LBV, a redenção total dos sofredores. A LBV será reconhecida em 
todo o planeta, porque é uma obra de Deus". (- Palmas.) 

Esta homenagem, na Casa do povo mineiro - e diz o 
ditado popular que a palavra do povo é a palavra de Deus -, comprova 
isso, realmente é uma obra divina. 

Entrando na sintonia do Congresso Viva Jesus, no dia 23 
de dezembro, enxergamos que, quando as atitudes são feitas por 
amor e quando cumprimos realmente o mandamento de Jesus -
"Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei"-, o resultado é sempre 
positivo, e o caminho é sempre vitorioso. Em Uberlândia, milhares de 
pessoas levan~avam a bandeira do Brasil, cantando o "Poema do 
Brasileirinho". E o tratado de unificação do povo brasileiro. Peço que 
nos acompanhem exatamente com o "Poema do Brasileirinho". 
Poderão ler a letra no telão e ver que o caminho da LBV é a paz. 

O "Poema do Brasileirinho", de Alziro Zarur, não é uma 
apologia ao passado, mas devemos sempre fazer aquilo que dá certo. 
Em 1982 acreditaram na palavra de José de Paiva Netto, mesmo 
porque ele sempre seguiu e acreditou naquilo que falou e sempre 
cumpriu o que falou, porque acreditamos que a fé remove montanhas. 
Acreditamos que Jesus é nossa couraça, é nossa força, é nossa 
energia, é nossa alegria e é nossa segurança. E o resultado está aí: o 
crescimento da LBV, milhares de pessoas sendo ajudadas, milhares 
de almas que compreendem que dentro delas mesmas está o templo 
do Deus vivo, que é o amor. 

Vamos ao "Poema do Brasileirinho", e peço que levantem 
as bandeiras com muita vontade, o mais alto possível, para que 
aqueles que vão ver essa cena sintam que o Brasil tem jeito, que o 
Brasil ainda iluminará a humanidade. 

- Procede-se à apresentação de poema. 
Com este ideal, Brasil, vou transformar-te. Hei de fazer de 

ti uma obra de arte, grande, perfeito e indissolúvel. 
Se permitirem, trouxe uma página, nascida do coração de 

meu pai, para esta ocasião. Antes, gostaria de agradecer a presença 
da Deputada Elaine Matozinhos. Ela vê na LBV tudo aquilo que o 
Brasil precisa: muita oração, fé, crença na solução de seus problemas 
pela paz. 
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Escreveu meu pai: "Prepara.ndp~~.a, volta d~ Jesus à 

Terra. Escrevo esta página, brotada do c_g_ração, ·num r:r1.0n:tento de 
grande alegria, por sentir e observar o extraordinário impulso tomado 
pela LBV nos últimos anos. É o extr_a:vasamento ~aa· profunda gratidão 
que nutrimos por tantos seres humano::; e espirituais ele bo~. VC?ntade 
que nos têm auxiliado nessa marcha batida, rumo à materialização, na 
Terra, das condições ideais para que se dê o fato de maior 
importância de todos os tempos: a volta triunfal do Cristo de Deus a 
este Planeta. 

Meus queridos irmãos e cristãos do novo mandamento de 
Jesus, legionários da boa vontade de Deus, filhos espirituais do meu 
coração, a todos envolvo com o amor do novo mandamento do Cristo: 
'Novo mandamento vos dou: Amai-vos como eu vos amei/ Somente 
assim podereis ser conhecidos como meus discípulos. Ninguém tem 
maior amor do que este: dar a própria vida pelos afr)igos'. É a lei da 
solidariedade universal. 

Na heróica seara da Legião da Boa-Vontade realizemos o 
bem, rogando ao Pai Celestiál que nos esclareça, ilumine e abençoe 
sempre. 

Saúdo-vos com o amor da religião divina, que pela 
suprema misericódia que g()yerna os mundos só nos permite, para 
glória nossa, caminhar para o regaço de Deus. Louvado seja tão 
extraordinário destino. 

Só o benefício que fizermos é luz para o infinito, livrando-
nos da terrível noite que se aproxima da humanidade. Por isso, a 
ordem do Cristo é entendimento fraterno. Com o coração 
transbordante de amor, indistintamente, por todos vós, deixo escapar 
de minha alma essas palavras, suplicando a Nosso Senhor Jesus 

·Cristo que leveis todo o bem que desejo. A vida nada vale se não for 
amada no amor que acendemos no íntimo espiritual de cada um de 

_nós. 
Meus irmãos, a religião do amor universal que a LBV 

prega merece todo o amor, a admiração e o respeito, pelo af!lor, :Pela 
admiração e pelo respeito que tem por todos nós. Reproduz, no 
microcosmo que é a Terra, a lei divina, cuja ambiêflcJa. UQe, .no 
macrocosmo que é o universo, os excelsos cristas planetários, ou 
seja, a divina solidariedade. Corporifica aqui o que lá é comufl'!. · . 'i;-~ 

~----------------------------------------~ 
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Por isso, estando entre vós, não me canso de falar da 

lei universal de Deus, que mantém unidos em vida eterna todos os 
corpos celestes que formam os bilhões de bilhões de galáxias que 
agasalham humanidades visíveis e invisíveis: a divina solidariedade. 
Trata-se de um sentimento tão poderoso que os verdadeiros cristãos 
do novo mandamento, por meio dele, mantiveram-se coesos durante 
dois milênios, mesmo que anonimamente, encontrando em Pedro, o 
apóstolo, o maior veículo de conciliação. 

Ela é o amor do mandamento novo de Jesus, que ensina 
ao ser humano o segredo da civilização que não oprime homens, 
povos, nações e mundos. Reciprocidade - "Fazei ao próximo o que 
quereis que vos façam" (Evangelho do Cristo, segundo Mateus). 

O m_al de alguns legisladores é desconhecer que a lei, 
para ser perfeita e eterna, deve ser escrita com as tintas da 
generosidade de Deus na alma de cada cidadão. Com tamanha 
ignorância espiritual, nada mais fazem do que tanger a humanidade 
para a morte coletiva. 

Deus é tão generoso que criou o Universo, para que nele 
possamos habitar. E mais: oferece-nos as condições para que, 
Incessantemente evoluindo, usufruamos de suas inigualáveis 
benesses. 

A Infra-estrutura espiritual está montada. 
Cristãos do novo mandamento de Jesus e legionários de 

~eus, senhoras e senhores, toda essa força poderosa que ilumina, 
liberta e impulsiona a criação universal está a serviço do pequenino 
homem, que, podendo ser livre, tem preferido ser escravo. 

. Sabei que todo esse poder também está à disposição da 
LBV mundial. Contudo, necessário se l;az que - do fundo da vossa 
alma e na expressão do vosso trabalho - desejeis que atue sobre vós 
e por intermédio de vós para benefício da humanidade. 

Jesus jamais proferiu palavras vãs. E afirmou: "Tudo o que 
pedirdes ao Pai em meu nome Ele vos concederá". Tereis sabido 
pedir? Chegou a hora de o demonstrardes. 

Sois os seres mais ricos da Terra, e muitos de vós ainda 
não o percebestes em toda a magnitude, mas, breve, não tereis outra 
condição a não ser a de saber e reconhecer, para a vossa própria 
felicidade, tão grandioso fato. Sois os seres mais ricos da Terra e , 
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muitos de vós ainda não o percebestes em toda a magnitude. 

Amigos espirituais. anseiam ajudar-vos sempre. , Não os 
desprezeis. Eles-formam o·mundo ainda invisível aos vossos olhos 
materiais. Estão vivos, e bem vivos, trabalhando- e torcendo pelo 
sucesso do divino planejamento na Terra. Eles estão· atentos e 
aguardam de nós que tenhamos boa vontade. Bem nos diz o saudoso 
Dr. Osmar Carvalho e Silva: nosso trabalho depende da dedicação de 
vocês, mas o sucesso depende de nosso apoio. 

Fazei a vossa parte, cristãos do novo ·mandamento e 
legionários da boa vontade de Jesus! Cumpri o vosso compromisso. E 
ós quatro Arcanjos, Gabriel, Miguel, Rafael e Fanuel, cantarão a vossa 
glória, naquele extraordinário dia da volta de Jesus. 

Ele disse: "Eu voltarei!", e, portanto, voltará Cristãos do 
novo mandamento e legionários da boa vontade, soldados de Deus, 
uma grande noite se anuncia sobre a Terra. É que os seres humanos 
têm por todas as formas procurado apagar a claridade que brilha 
dentro deles mesmos. 

Na LBV mundial, vive um astro que não se apaga: o sol da 
caridade - Jesus. Jamais deveis esquecer que a solução de nossos 
problemas, incluídos os de ordem pessoal e os financeiros, encontra-
se no mundo espiritual, de onde Jesus nos governa. Ele disse em seu 
Evangelho, segundo Mateus: "Procurai primeiramente o Reino de 
Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão 
acrescentadas". 

Isso significa dizer também que nunca devereis deixar de 
trabalhar. A fé nos fortalece, mas o trabalho nos realiza. Daí a fé 
realizante, proclamada a tantos anos pela LBV mundial. Jesus nos 
governa. E nos adverte: "Orai~e Vigiai''. 

Nessa carta, meu pai pôs também um segredo. No 
momentos mais difíceis, ele o pratica. Eis o seu segredo: Jesus, o 
Cristo, que desce dos céus. Para Ele, meu Senhor Jesus, o Cristo que 
desce dos céus, apelo nas horas de agonia. E dEle jamais recebi 
como resposta o desprezo. Pelo contrário. Entretanto, é necessário 
que saibamos compreender e aceitar a sua santa vontade, 
infinitamente mais sábia, portanto, mais prática que a nossa. 

Quem confia em Jesus não perde seu tempo. Segui seu 
exemplo. E, não muito mais tarde, conforme o vosso merecimento, 

~------------------------------------~--_J 
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não conhecereis mais a dor. Portanto, orai e vigiai. Isto é, orai e 
trabalhai, porque cérebro desocupado é oficina de Satanás. 

Solicitando a Jesus permissão para vos abençoar, faço-o 
com a humildade de um operário de Deus. Amo-vos, com pureza e 
força de alma. Adiante, todos e com o Cristo. Seguros estamos na 
divina segurança das seguras mãos de Jesus. 

Dizia Zarur: "Não há segurança fora de Deus" e "Em 
qualquer circunstâncio, pensemos logo em Jesus". 

Juntemos as nossas experiências. Não temamos o 
crescimento e o progresso de nossos irmãos. O sucesso de um é o de 
todos, e o de todos é o de um. Somos uma Nação e uma Pátria. O 
nosso dever é formar um só rebanho para um só pastor. Ninguém é 
maior que ninguém. Todos somos filhos do mesmo Pai Celestial. Ele, 
sim, é o maior e o melhor de todos. E, por sermos seus filhos, 
sejamos aplicados no bem. A missão do Brasil não é conquistar o 
mundo, mas iluminá-lo pela força do amor. A ordem do Cristo é esta: o 
entendimento, porque o milagre que Deus espera é o dos homens: 
que aprendam a amar-se. A LBV tem feito a sua parte. O seu caminho 
é a paz. Viva Jesus! Aquele que os ama, José de Paiva Netto, 
servidor dos amigos de Deus. 

Neste ambiente de paz e de gratidão, pediria ao coral que 
cantasse a "Prece para Ter Tranqüilidade". Antes, gostaria de lê-la. 
Ela é o mantra do bem e do amor. Contra essa onda de violência e 
contra o que falam que está perdido, apenas o amor é o antídoto. 
"Prece para Ter Tranqüilidade". Só Jesus salva. DEle, a paz virá para 
o coração que quer o seu perdão. Vem, ó Mestre, a nós. Não nos 
deixe sós. Tudo é sempre dor sem o teu amor." Obrigado. Vamos 
pensar em nossos entes queridos, n2queles que nos acompanham 
aqui e naqueles que são os nossos an1:.'s da guarda. Agradecemos a 
todos por essa homenagem. Viva Jesus! Peço ao coral que cante a 
"Prece para Ter Tranqüilidade". 

- Procede-se à apresentação do coral. 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - Neste momento, como homenagem da 
Assembléia Legislativa à Legião da Boa Vontade, passaremos à 
entrega da placa comemorativa, prova do reconhecimento do povo 
mineiro, ao Sr. Pedro Paiva, representando, neste evento, o Dr. Paiva 
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Neto. Convido o ilustre Deputado Doutor-Viana para proceder a " ; 
esta. homenagem. (- Lê:) · 

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,. em 
reconhecimento ao extraordinário alcance da obra filantrópica 
desenvolvida pela Legião da _Boa_Vontade .,. ,LBV ::: presta-lhe 
homenagem ao ensejo de ·seu' cinqüentenário ,de fundação ...• Belo 
Horizonte, 4 de dezembro de 2000. Deputado Anderson Adauto, 
Presidente." · ' 

- Procede-se à entrega da placa comemorativa. 
Palavras do· Sr. Presidente · ; 

Reeducar o · homem para a formação do cidadão 
ecumênico, como forma de ilustrar a solidariedade social por meio de 
ações comunitárias eficazes, difundindo os valores da espiritualidade 
ecumênica, eis a missão a que se propôs, 50 anos atrás, a Legião da 
Boa Vontade, que aí está, atuante_ e atual, tendo à frente este 
extraordinário benemérito que é o Dr. José de Paiva Netto, neste 
momento representado por Pedro Paiva. 

Nosso companheiro Deputado Doutor Viana, em 
demonstração de sensibilidade e alto espírito público, foi o autor da 
iniciativa que deu origem à reunião especial desta noite. Por suas 
palavras, bem como pelos oradores que nos precederam, tivemos a 
oportunidade de ouvir falar sobre a magnífica obra desenvolvida pela 
LBV. Pedimos vênia para acrescentar algumas· palavras em nome da 
Presidência da Casa. 

Sabemos que entre a genuína filantropia e o mero 
paternalismo existe uma linha divisória. Os antigos já nos lembravam 
que mais vale ensinar o homem a pescar que lhe dar um peixe para 
comer. Esse é o espírito ,que norteia as atividades de nossa 
homenageada: ao amparar"'"• as crianças e os jovens, não lhes 
proporciona apenas assistência imediata, mas também formação para 
enfrentar um futuro digno. 

Em um país com enormes carências na área social, como 
é o Brasil, a situação seria inegavelmente mais crítica se não 
contássemos com entidades do porte da LBV. A organização se 
transformou, nestas cinco décadas, em sinônimo de apoio à 
educação, à cultura, à saúde e ao trabalho com espiritualidade. O<raio 
de alcance da obra - que conta com mais de 500 centros , de 
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atendimento em todo o Brasil - hoje extrapola as fronteiras 
nacionais, espalhando sua ação benfazeja por países como os 
Estados, Unidos, Portugal, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a 
Bolívia. E o Brasil dando ao mundo lições de benemerência. 

Um aspecto da atuação da LBV que nos parece relevante 
é que ela envolve toda a comunidade. Contribui, assim, para despertar 
os sentimentos de solidariedade e de cidadania. Não estabelece 
simplesmente, uma relação bilateral entre benfeitor único ~ 
beneficiários específicos. 

Se fôssemos estender-nos, correríamos o risco de incorrer 
em repetiçãc, porque a Legião da Boa Vontade é um nome que fala 
por si. Terminamos, portanto, em nome da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, cumprimentando nossa homenageada por 
este meio século de louváveis realizações. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus 

agradecimentos às autoridades e aos demais convidados pela 
honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a 
reunião, convocando os Deputados para as reuniões especiais de 
amanhã, dia 5, às 1 O horas e às 19h30min, nos termos dos editais de 
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi 
publicada na edição do dia 5/12/2000.).Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 13/12/2000 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento- r~"i::~ de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José , 3raga - Durval Ângelo - Gil 

Pereira - Ambrósio Pinto - Antônio Anc.. 3de - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Edson Rezende -
Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra 
Pinto - Hely Tarqüínio - Ivo José - Luiz Fernando Faria - Marcelo 
Gonçalves - Maria José Haueisen - Mau ri Torres - Paulo Pettersen -
Paulo Piau- Rogério Correia-- Wanderley Ávila. 

Falta de "Quorum" 
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O Sr. Presidente (Deputado Anderson_Adauto) ,- Às __ ., 

9h 15min, a lista de comparecirT!ento _não registra a existência de 
número regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião; por falta de 
"quorum", e convoca os Deputados para a :reunião ordinária ode IÓgo 
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicadà, e para a~ reunião 
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PROJETO DE LEI N° 1.334/2000 

Altera disposições da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 
1999, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1° - Os dispositivos a seguir indicados da Lei n° 
13.163, de 20 de janeiro de 1999, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 5°- ......................................... . 
I - do contribuinte compulsório, no valor mínimo de onze 

por cento do estipêndio; 
11 - do Poder Legislativo, .no valor mínimo de vinte e dois 

por cento do estipêndio de contribuição de cada Deputado; 
111 - do aposentado,. do pensionista e dos demais 

beneficiários, no valor mínimo de onze por cento dos benefícios 
respectivos; 
_ IV - do contribuinte facultativo, nos valores fixados nos 
termos dos incisos I e 11 e composta a reserva técnica atuarial exigível; 

V - do pensionista complementar, benefício referido no art. 
4° da Lei Complementar n° 52, de 25 de novembro de 1999, no valor 
mínimo de percentuais referidqs no art. 8° do referido dispo~itivo legaL 

§ 1° - O IPLÇ_MG, anualmente, promoverá ~studos 
técnicos, no início de cada sessão legislativa, e, com base no laudo 
específico, após aprovação de seu Conselho Deliberativo, proporá à 
Assembléia Legislativa a compatibilização de sua realidade atuarial, 
fazendo constarem em seu orçamento os valores exigíveis,_ visando-a 
equiparação de suas reservas às normas .atuariais, em cumprimento 
ao inciso XXXVI do art. 62 da Constituição· do Estado e ao art. 195 da 

-Íi·-
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Constituição da República. 

§ 2° - As obrigações do IPLEMG para com seus 
aposentados, pensionistas e demais beneficiários obedecerão ao 
estabelecido no art. 24 da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000 
- LRF." 

"Art. 23- ............................................. . 
X - a contribuição sobre o valor da aposentadoria, pensão 

e pecúlio concedidos pelo IPLEMG a seus aposentados, pensionistas 
e beneficiários;". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Mesa da Assembléia 
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para 

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea "a", do 
Regimento Interno. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 962/2000 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei 
em exame declara o pintor lnimá de Paula patrono das artes plásticas 
do Estado. 

Apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou óbice de natureza jurídica, constitucional e legal a sua 
tramitação, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer 
quanto ao mérito, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, VI, "b", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Reconhecido como um dos principais nomes das artes 

mineiras contemporâneas, lnimá de Paula rompeu as fronteiras do 
Estado, consagrando-se como um dos maiores paisagistas do País. 

Juntamente com Antônio Bandeira, Mário Barete e Aldemir 
Martins, lnimá participou do Movimento Modernista de Fortaleza, na 
década de 40; em 1945 transferiu-se para o Rio de Janeiro e veio para 
Belo Horizonte em 1963. 

Reconhecido e laureado por diversas vezes, o pintor 
recebeu, entre outros, o primeiro prêmio do IV Salão de Abril do 
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Ceará a Medalha de Ouro do IV Salão Cearense~ de Artes 
Plásti~as, o primeiro prêmio na First Inter Americano:; Cultural and 
Artistic Competition, em Nova Iorque (1959), tendo sido também 
escolhido, juntamente com Manabu Mabe, Caribé, Aldemir Martins, 
Clóvis Graciano e Fukushina, membro fundador vitalício do Salão de 
Belas Artes Brasil/Japão, em 1973. 

Para não nos estendermos mais, . arrolando ·todos os 
eventos em que sua obra esteve presente, cumpre destacar que lnimá 
participou de várias exposições coletivas no Brasil,· na Europa e nos 
Estados Unidos, encontrando-se · obras suas em diversos locais 
públicos, como o aeroporto de Confins, o Centro Cultural da UFMG, a 
Fundação Clóvis Salgado, a Escola Guignard e o.Museu·Mineiro. 

Por sua presença marcante no .panorama cultural mineiro, 
consideramos justa a homenagem que aqui se propõe ao pintor lnimá 
de Paula. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 962/2000 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - João 

Paulo -Amilcar Martins. . . 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.179/2000 
Comissão de Saúde 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Sávio Souza Cruz, 

tem por objetivo dar a denorrli'nação de Ambulatório Maurício Becker 
ao serviço médico-ambulatorial do Hospital Júlia Kubitschek, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 
_ .. A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão 

de Constituição e Justiça, que concluiu por sua jufidjcidad.e, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. A seguir, foi 
encaminhada a esta Comissão para-deliberação conclusiva em ~urno 
único, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto tem o objetivo de prestar ju?ta homenagem ao 

Sr. Maurício de Faria Becker, recentemente falecido_. Graduado p~la 
l 
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UFMG, no ano de 1948, teve os méritos de seu serviço 
profissional reconhecidos pela Associação Médica de Minas Gerais, 
que lhe concedeu a medalha de 50 anos pelo exercício da medicina. 

Ao longo de sua carreira, participou da fundação dos 
Hospitais João Penido, Eduardo de Menezes e Marques Lisboa, foi 
coordenador do programa de controle da tuberculose no Estado e 
exerceu ainda os cargos de Chefe de Clínica dos Hospitais Júlia 
Kubitschek e Israel Pinheiro, além de Médico-Perito e Superintendente 
do hospital do INSS. 

Conclusão 
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 1.179/2000 nos termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.254/2000 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado João Paulo, dispõe 

sobre a proibição do uso de telefone celular em salas de aula, teatros, 
cinemas e igrejas. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Vem agora a esta Comissão para receber parecer de 1 o 
turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame pretende proibir o uso de telefones 

celulares em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas. 
Tais aparelhos representam, inegavelmente, um dos 

maiores avanços das telecomunicações. Sua popularização, a partir 
de meados dos anos 90, tornou-os acessíveis a um grande número de 
pessoas, nem sempre preparadas para utilizá-los adequadamente. 

Assim, torna-se necessário o estabelecimento de algumas 
normas para que esse equipamento não venha a se tornar 
instrumento de desordem . e até de conflito, quando usado 
inadequadamente. Um exemplo disso é o que se vê nos espaços 
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públicos e em igrejas, teatros, 1 escolas e outros recintos, em que o 
soar da campainha desse ap?relho ocorre em momentos 
inconvenientes, perturbango,e. incomodando-a maioria das pessoas. 

Os usuários, , muitas vezes, nem se qão conta de que 
estão desrespeitando o d_ireito das outras pessoas, falando em alta 
voz ou deixando a campainha tocar mais tempo dq que seria 
conveniente. 

Medidas repressivas são necessárias, ao lado das de 
natureza educativa, para coibir esses abusos; ness~ sentido, a 
proposição em apreço mostra-se oportuna. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 1.254/2000, no 1° turno, na forma original. 
Sala 'das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente- Dinis Pinheiro, relator- João 

Paulo ~ Amilcar Martins. · · · '· 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 923/2000 

Comissão de Turis.mo, Indústria e Comércio 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, 
tem por objetivo estabelecer o, processo de produção da Cachaça de 
Minas. 

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n°2, da 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, vem, agora, a 
proposição a esta Comissão para receber o parecer de 2° turno. 

F Úndamentação 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

análise estabelece os procedimentos que~ deverão ser adotados par? 
a produção da Cachaça de Minas. O projeto pretende aprimo_rar ~.o 
programa Pró-Cachaça, visando a melhorar e a garantir a qualidade 
da aguardente de cana produzida no Estado. 

A matéria foi discutida, inicialm~nte, em. reuniões entre 
técnicos e produtores, no âmbito da Secretaria do Estado, quando foi 
elaborado o esboço do projeto em exame, que foi._encaminhado a esta 
Casa pelo Governador do Estado. . . 

Analisado primeiramente pela Çomi~s~o de Constituição e 
Justiça, o projeto recebeu parece~ 1 pela juridicida~e, 

\. 
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~ons~ituci.~:mal.idade e legalidade, tendo em vista que a matéria se 
1nclu1 ~o amblto da competência do Executivo, não havendo, portanto, 
vedaçao para que o Estado legisle sobre o assunto. 

Posteriormente, quando encaminhado para a análise desta 
Comissão, realizaram-se algumas reuniões técnicas com 
representantes do Governo Estadual e das entidades de classe dos 
produ~ores de aguardentes de Minas, ocasiões em que foram 
sugendas algumas alterações no projeto, a maioria delas de ordem 
técnica, originando-se daí o Substitutivo n° 1. 

Em seguida, a proposição seguiu para a Comissão de 
Política Agropecuária e Agroindustrial, que promoveu uma audiência 
p~bl~ca, com a participação de diversos representantes tanto do poder 
publico quanto da iniciativa privada, para discutir uma vez mais a 
matéria. Na oportunidade, os produtores sugeriram a nomenclatura e 
os conceitos a serem usados no projeto, buscando uma linguagem 
comum que pudesse ser facilmente identificada pelos fabricantes 
comer~iantes e consumidores dos variados tipos de cachaç~ 
produzidos no Estado. Desse criterioso trabalho resultou o Substitutivo 
n° 2, que foi aprovado no 1° turno. 

Desta feita, o projeto retoma a esta Comissão na forma 
do vencido, p~ra receber parecer de 2° turno, oportunidade em que 
voltamos a salientar a relevância da matéria. Não foi sem razão que 
ele re~e~eu atenção especial de todas as comissões que o analisaram 
e, pnnc1palmente, desta Comissão. Em nosso entendimento, a 
regulamentação da produção da Cachaça de Minas colocará nosso 
produto no mesmo nível das principais bebidas destiladas do munch 
propiciando a abertura definitiva das portas do mundo globalizado 
par.a essa deliciosa bebida, o que representaria uma considerável 
fonte geradora de divisas para o Estado. 

Conclusão 
. o Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 

Le1 n 923/2000 na forma do vencido no 1° turno. 

Bejani. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
Fábio Avelar, Presidente- Ermano Batista, relator- Alberto 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 923/2000 
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Estabelece o padrão de identidade e as características 

do processo de elaboração da Cachaça de Minas e dá outras 
providências. ...... 

A Assembléia ~·Legislativa do Estado de Minas Gerais 
-:, ,, ·-decreta: 

Art. 1 o - Denomina-se Cachaça de Minas a bebida 
fermento-destilada com graduação alcóolica· de 38% (trinta e oito por 
cento) a 54% (cinqüenta e quatro por cento) v/v (volume por volume}, 
à temperatura de 20° C (vinte graus Celsius), produzida no Estado, e: 

1 - Jabricada em safras anuais, a partir de matéria-prima 
básica ou transformada; 

11 - processada de acordo com as características históricas 
e culturais de cada uma das regiões de Minas; 

111 -elaborada e engarrafada na origem. . 
Parágrafo único - As características físicas e químicas da 

Cachaça de Minas, obedecida a legislação federal pertinente, serão 
descritas na regulamentação desta lei. . 

· Art. 2° - Para os fins desta lei, considera-se: 
1 - matéria-prima básica :. a cana-de-açúcar colhida sem 

queima, de variedade tradicionalmente. ·cultivada na reg!ãC: ,~u 
recomendada por instituiçã() oficial de pesquisa. ou de ass1stenc1a 
técnica; .. 

11 - matéria-prima transformada : o produto obtido da 
reconstituição da rapadura ou do melado de cana, produzido a partir 
da matéria-prima básica; . . . 

111 - safra: o ano da colheita da cana-de-açúcar, cuja 
inscrição é obrigatória no rótulo do produto. _ 

Art. 3° - O processo de fer111entação do _mosto para a 
fabricação da Cachaça de Minas é exclusivamente naturaL 

. Parágrafo único - O fermento a. ~er utilizado na 
transformação biológica da garapa em v[nho (jestil~vel será: 

I - fabricado com o caldo da cana-de..,açúcar, acrescido de 
milh~ inteiro ou em forma de fubá, vedàd-a a utilização de aditivo 
quími~o de qualquer natureza para acelerar ou reforçar a fermentação 
natural; 

11 - obtido a partir das cepas de microorganismos 
presentes nos próprios ingredientes descritos no inciso anterior e na ,, 

I, 
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região produtora, proibida a utilização de fermento industrializado 
prensado, conhecido por "fermento de padaria". 

Art. 4° - A destilação do mosto fermentado somente 
poderá ser realizada em alambiques de cobre, providos de serpentina 
também de cobre, e deve acontecer no prazo de até quarenta e oito 
horas após a colheita da cana-de-açúcar. 

Art. 5° - O produto destilado do mosto fermentado deve ser 
separado em três partes distintas, denominadas "cabeça", "coração" e 
"cauda" ou "água fraca": 

§ 1° - A fração denominada "coração", a Cachaça de 
Minas propriamente dita, deve corresponder a, no máximo, 80% 
(oitenta por cento) do destilado final. 

§ 2° - As frações denominadas " cabeça" e "cauda" ou 
"água fraca" devem corresponder, individualmente, no mínimo, a 10% 
(dez por cento) do destilado final. 

§ 3° - O espírito alcóolico produzido deve conter de 40% 
(quarenta por cento) a 54% (cinqüenta e quatro por cento) de álcool 
em volume. 

Art. 6° - A Cachaça de Minas apresentará cinco tipos 
diferentes designativos da elaboração do produto final, os quais 
devem constar obrigatoriamente no rótulo de comercialização, assim 
denominados: 

I - nova - a engarrafada logo após sua extração; 
11 - descansada - a mantida em descanso em tonel ou 

barril de madeira por um período mínimo de seis meses; 
111 - envelhecida - a submetida a processo de 

envelhecimento em tonel ou barril de madeira, por um período mínimo 
de dezoito meses; 

IV -matizada - a resultante da harmonização de um 
mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de cachaça "envelhecida" com 
cachaça "nova" ou "descansada"; 

V- reserva especial - a resultante do processo de 
envelhecimento mínimo de trinta e seis meses em tonel ou barril de 
madeira; 

§ 1° -Admite-se a estandardização da cachaça, desde que 
sejam utilizadas no processamento somente cachaças elaboradas na 
forma estabelecida nesta lei, produzidas em uma mesma região 
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demarcada, e que em cujo rótulo conste o termo "produto 
estandardizado".. -.... ·: · -

§ 2° •. É permitida a infusão da Cachaça de Minas com 
madeiras, ervas, raí?:e~ ou.frutos, ou com ~e.u~ extratos naturais, 
desde que especificados, no rótulo, os cori!ponentes utilizados, 
resguardado o sigilo industrial e vedada, a uti!izaçã_o ~e qualquer 
substância artificial. . . . . 

§ 3° - É vedado, na fabricação dos tonéis ou barris de 
envelhecimento, o uso de madeira qu~ possa exercer qualquer ação 
indesejável sobre as características"" da cachaÇa ou que·venha ensejar 
a migração de compostos tóxic~s para esta. 

Art. 7° - Os produtores e estandafdizadores que adotarem 
0 processo de elaboração da caÇh~ça de .Minas pr~.visto nes~a ~ei 
receberão um Certificado de Control.e de Ongem, em1t1do pelo orgao 
estadual competente, de acordo com as característic~~ culturais e 
geográficas d~ cad.a uma das regiões produtoras_ do ~stado. . _ . 

§ 1 o - O certificado de que trata o "caput d~ste art1go _n~o 
será concedido ao produtor que apresentar irregl!laridade de natureza 
fiscal, ambiental ou sanitária relativa ao processo de elaboração da 
Cachaça de Minas. . 

§ 2° - Compete ao. Poder Executivo cancelar, a qualquer 
tempo, a concessão do Certificado de Controle de Origem do pro.duto 
que deixar de apresentar as características d? Cachaça de Mma:;, 
previstas nesta lei. 

Art. 8° - Somente poderá ostentar na embalagem a 
expressão Cachaça de Minas o produto .obtido segundo o processo de 
elaboração previsto nesta lei. 

Parágrafo único - A Cachaça de Mi[!as produzida em 
região demarcada conterá em seu rótulo a indicação de sua origem. 

Art. go - O Poder Executivo poderá credenciar laboratórios 
regionais para proceder a análise e emjssão de lé!udos técnicos do 
produto de que trata esta lei. 

Art. 10- Fica estabelecido o dia 21 de maio como o dia da 
Cachaça de Minas, em comemoração ao início da safra. 

Art. 11 - A.. Cachaça de Minas é a bebida oficial do 
Governo do Estado e será servida em festas, recepções e eventos 
oficiais em que se ofereçam bebidas alcoólicas. 
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_ _ Art. 12 - O Poder Executil/.,1 cnara mecanismos de 
1ncent1vo ao desenvolvimento de programas voltados para: 

, _ I - a pesquisa e o reflorestamento com espécies nativas 
espec1f1cas para a fabricação de tonéis destinados ao envelhecimento 
da Cachaça de Minas; 

_ li -a redução do ·impacto ambiental gerado pelos resíduos 
produzidos pelas unidades de produção de cachaça. 

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de sessenta dias, a contar da data da sua publicação. 

Art. 14- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.060/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.060/2000, do Deputado Sávio Souza 

Cr~z, que_ declara de utilidade pública a Associação Oliveirense de 
P~1s ~ Am1_gos dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de 
Ollve1ra, fo1 aprovado em turno único, com a Emenda n° 1. 

~e~ agor~ o_ projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a tecn1ca leg1slat1va, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

_ Ass~m _ sendo, opinamos por se dar à proposição a 
segwnte redaçao f1nal, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.060/2000 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e 

Ami~o_s _dos Excepcionais - APAE - de Oliveira, com sede nesse 
muniCipiO. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

_ A~. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação 
de Pa1s e Am1gos dos Excepcionais - APAE- de Oliveira com sede 
nesse município. ' 

Régis. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2000. 
Maria Olívia, Pre$idente - Dinis Pinheiro, relator - Marco 
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PARECER DE REDAÇÃOFINALDO PROJETO DE LEI N° 

. -_;-1.065/2000 
Comissão de Redação · 

O Projeto de Lei n° 1.065/2000, do Deputado Paulo Piau, 
que declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais Rodolfo 
Luís Vieira, com sede no Município de Pedrinópolis, foi aprovado em 
turno único, com a Emenda n° 1. ~ 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.065/2000 ~- 1 

Declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais 
Rodolfo Luiz Vieira - SOS Rodolfo Luiz Vieira ·;;.., com sede no 
Município de Pedrinópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Serviço de 
Obras Sociais Rodolfo Luiz Vieira -SOS Rodolfo Luiz Vieira -, com 
sede no Município de PedrinóRolis. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2000. 
Maria Olívia, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Marco 

Régis. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.081/2000 ' 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.081/2000, do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, que declara de utilidade pública o Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Lotéricos e Similares qo Estado de 
Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado 
em turno único, com a Emenda n° 1. _ 
- Vem ·agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 



Assim sendo, opinamos por se dar à propos1çao a 
seguinte redação final, que está de aco,·r:io com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.081/2000 

1038 

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Lotéricos, Jogos, Bingos, Cassinos, 
Trabalhadores Autônomos e Similares do Estado de Minas Gerais -
SINDELOT-MG -,com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Lotéricos, Jogos, Bingos, 
Cassinos, Trabalhadores Autônomos e Similares do Estado de Minas 
Gerais- SINDELOT-MG -,com sede no Município de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2000. 
Maria Olívia, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Marco 

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

1.115/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.115/2000, do Deputado Dinis 
Pinheiro, que declara de utilidade pública a Fundação José Lucca, 
com sede no Município de Governador Valadares, foi aprovado em 
turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.115/2000 
Declara de utilidade pública a Fundação José Lucca, com 

sede no Município de Governador Valadares. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

José Lucca, com sede no Município de Governador Valadares, 
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na .data de sua 
publicação. . ·. ~ . · 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2000. 
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Maria Olívia, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Marco 
Régis. · ·,. i 

PARECER DE REDAÇÃO. FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.128/2000 

Comissão de Redação ._ . . . . . 
.. · O Projeto de Lei n° 1.128/2000, do Deputado Ambrósio 

Pinto, que declara de utilidade pública o Centro Espírita Ma[i~ de 
Nazareth, com sede no Município de-São Miguel do Ant.a,. foi aprovado 
em turno único, na forma original. ,.., · , 

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

... Assim sendo, opinamos por ~e qar à proposição a 
seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. · 

PROJETO DE LEI N°' 1.128/2000 : , 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Maria de 

Nazareth, com sede no Município de São Miguel do Anta. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: ... , 
Art. 1 °- Fica declarado de utilidade pública o Centro 

Espírita Maria de Nazareth, com sede no Município de São Miguel do 
Anta. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2000. 
Maria Olívia, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Marco 

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

1.169/2000' 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.169/20001 da Deputada Elaine 
Matozinhos, que declara de utilidade pública a Federação Mineira de 
.Boxe, com sede no Município de Belo. Horizonte, .foi aprovado em 



I 

1040 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.169/2000 

\ 

I 

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Boxe, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Federação 
Mineira de Boxe, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator -

Aílton Vilela. PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.181/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.181/2000, do Deputado Sebastião 

Costa, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores e 
Amigos da Ponte da Aldeia - AMAPA -, com sede no Município de 
Manhuaçu, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.181/2000 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores 

Amigos da Ponte da Aldeia - AMAPA -, com sede no Município de 

Manhuaçu. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação I 
\ \~--------------------------------------------------------

J 

de Moradores Amigos da Ponte da Aldeia ~ AMAPA 1041 
no Município de Manhuaçu. -, com sede 

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua public -
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário açao. 
Sal~ das _c_omissõ~s, 28 de novembro de 2000. . 
Mana Ollvla, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Marco 

Régis. 
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