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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2000 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 4/2/2000, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência à Casa do falecimento de Antônio 

Amauri da Rosa, José Ângelo da Rosa, Larissa de Fátima Rosa e Maria 
Aparecida da Rosa, ocorrido em 28/1/2000, em São Luiz do Paraitinga, SP. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência à Casa do falecimento do 
Sr. Gilson Sales, ocorrido em 31/1/2000, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Miguel Martini, dando ciência à Casa de sua ausência do País 
no período de 31/1 a 4/2/2000, quando estará representando a União 
Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE - no National Prayer Breakfast, 
em Washington. 

~------------------------------------------J 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2000 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 679/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, a proposição em exame tem como 
finalidade declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Antônio de 
Lorenzo, com sede no Município de São Lourenço. 

2 

A matéria foi submetida, preliminarmente, à Comissão de Constituição e 
Justiça, que não detectou impedimento à sua normal tramitação. Vem agora a 
esta Comissão para deliberação conclusiva, conforme preceitua o art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Embora tenha sido fundada em 1976, a Sociedade Musical mencionada no 
relatório esteve desativada desde 1985 por falta de recursos financeiros. 
Reativada em setembro de 1994, conta hoje 40 integrantes e mantém uma 
escola de música para 20 alunos, isentos do pagamento de contribuições. 
Tem feito várias apresentações em eventos do Município de São Lourenço e 
região, constituindo sempre um incentivo à cultura para a comunidade. 
Em virtude de suas atividades, é justo que a entidade seja declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Em face das razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
679/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE FEVEREIRO DE 2000 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 629/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

3 

De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa a 
declarar de utilidade pública o Instituto Espírita Eurípedes, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

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

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

Fundamentação 
O Instituto Espírita Eurípedes tem por princípio básico o estudo sistemático 

da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Promove, ainda, atividades 
beneficentes, com fundamento na orientação espírita e cristã. Assim, presta 
aos necessitados diversos serviços ligados à assistência social, além de 
possibilitar-lhes o acesso a livros e bibliotecas, para que possam aprofundar-
se no conhecimento das doutrinas espirituais. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá 
as iniciativas que por ela vêm sendo desenvolvidas. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 629/99 

com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2000. 
José Milton, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 666/g9 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em análise visa 

declarar de utilidade pública a Escola Esperança e Vida, com sede no 
Município de Ouro Fino. 

Foi a matéria submetida, preliminarmente, à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora a esta Comissão, que deverá, nos termos do art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno, deliberar conclusivamente sobre ela. 

<~--------------------------------------------------------_J 
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Fundamentação 

A Escola Esperança e Vida, fundada em 1996, é uma sociedade civil de 
caráter filantrópico, sem fins lucrativos. Tem por finalidade abrigar e dar apoio 
a crianças e adolescentes. 

Em virtude disso, é justo que seja declarada de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
666/99 na forma apresentada originalmente. 

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2000. 
Antõnio Carlos Andrada, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2000 

ATA 

ATA DA 14• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

5 

Às vinte horas do dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús e Bilac Pinto, membros da 
supracitada Comisão. Encontra-se presente também o Deputado Ermano 
Batista. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo 
de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A reunião se destina a apreciar, no 2" turno, o parecer sobre o 
Projeto de Lei n° 755/g9, do Governador do Estado, que cria o Instituto de 
Terras - ITER- do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
Suspende-se a reunião por 30 minutos. Reabertos os trabalhos, estão 
presentes os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, João Batista de Oliveira 
(substituindo este ao Deputado Doutor Viana, por indicação da Liderança do 
PDT), Agostinho Patrús e Alberto Bejani. O Presidente registra a presença do 
ex-Deputado Marcos Helênio e informa que designa relator da matéria o 
Deputado João Batista de Oliveira, a quem passa a palavra. Este emite seu 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da proposição na forma do 
vencido no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
Doutor Viana, Presidente - Chico Rafael - Agostinho Patrús - Sebastião 

Costa. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
REQUERIMENTOS 

N° 1.038/2000, dos Deputados Álvaro Antônio, Dalmo Ribeiro Silva, Dinis 
Pinheiro, Márcio Kangussu, Wanderley Ávila, Fábio Avelar, Antônio Genaro, 
José Henrique, Dimas Rodrigues, Bené Guedes, Marco Régis, Aílton Vilela, 
João Pinto Ribeiro, Chico Rafael, Doutor Viana, Luiz Menezes, Luiz Tadeu 

~------------------------------------------~ 
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Leite, Elbe Brandão, José Braga e Pastor George, solicitando a indicação do 
Deputado Álvaro Antônio para a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais. 

N° 1.039/2000, dos Deputados Ermano Batista, lrani Barbosa, Antônio Júlio, 
Carlos Pimenta, Alberto Pinto Coelho, Ambrósio Pinto, Bilac Pinto, Paulo Piau, 
Sargento Rodrigues, Olinto Godinho, Dimas Rodrigues, Sebastião Costa, 
Antônio Andrade, Aílton Vilela, Fábio Avelar, Mauri Torres, Maria Olívia, 
Marco Régis, João Paulo, Dalmo Ribeiro Silva, Amilcar Martins, José Braga, 
Djalma Diniz, João Batista de Oliveira, Ronaldo Canabrava e Alberto Bejani, 
solicitando a indicação do Deputado Ermano Batista para a vaga de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

N° 1.040/2000, dos Deputados Elmo Braz, Elaine Matozinhos, José 
Henrique, Doutor Viana, Paulo Pettersen, Pastor George, Bené Guedes, Elbe 
Brandão, Antônio Genaro, Dinis Pinheiro, Marcelo Gonçalves, Arlen Santiago, 
Gil Pereira, Maria José Haueisen, Chico Rafael, Cabo Morais, Márcio Cunha, 
Luiz Fernando Faria, Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho e Ronaldo 
Canabrava, solicitando a indicação do Deputado Elmo Braz para a vaga de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

N° 1.041/2000, dos Deputados Wanderley Ávila, Paulo Pettersen, Olinto 
Godinho, Durval Ângelo, Bilac Pinto, Elmo Braz, Ivo José, Luiz Tadeu Leite, 
João Batista de Oliveira, Antônio Andrade, Eduardo Brandão, Djalma Diniz, 
Gil Pereira, Mauri Torres, João Leite, Hely Tarqüínio, Sebastião Costa, Álvaro 
Antônio, Rêmolo Aloise e Márcio Kangussu, solicitando a indicação do 
Deputado Wanderley Ávila para a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais. 

N° 1.042/2000, dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Rogério Correia, 
Maria Tereza Lara, Maria José Haueisen, Miguel Martini, Alberto Bejani, 
Antônio Carlos Andrada, Hely Tarqüinio, Eduardo Brandão, Sargento 
Rodrigues, Edson Rezende, Jorge Eduardo de Oliveira, Durval Ângelo, Mauro 
Lobo, Antônio Roberto e Cristiano Canêdo, solicitando a indicação do Sr. 
Alexandre Bossi Queiroz para a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais. 

N" 1.043/2000, dos Deputados Agostinho Patrús, Maria Tereza Lara, Mauro 
Lobo, Marcelo Gonçalves, Ambrósio Pinto, Carlos Pimenta, João Pinto 
Ribeiro, Antônio Carlos Andrada, Luiz Menezes, Márcio Cunha, Miguel 
Martini, Ivo José, Rêmolo Aloise, Cabo Morais, Edson Rezende, João Leite e 
Amilcar Martins, solicitando a indicação do Deputado Agostinho Patrús para a 
vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia, para os fins do parágrafo único do art. 
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236 do Regimento Interno.) 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 662/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

7 

O projeto de lei em análise, do Deputado Alberto Pinto Coelho, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Serro, com sede nesse município. 

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

Fundamentação 
A APAE de Serro, fundada em 4/2/97, tem por objetivo incentivar a criação 

de estabelecimentos especializados em tratamento, educação, habilitação, 
reabilitação e inserção do excepcional na comunidade, bem como zelar pela 
manutenção daqueles já criados e em pleno funcionamento. 

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

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

662/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 675/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposição sob 

comento objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE- de lnhapim, com sede nesse município. 

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

Fundamentação 
São inegáveis os serviços prestados pelas Associações de Pais e Amigos 

dos Excepcionais em todo o Estado de Minas Gerais, sobretudo no interior, 
onde sobrevivem graças ao esforço e à abnegação de seus dirigentes e 
colaboradores. Sem possuírem orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, 
de promoção de eventos rentáveis e da caridade das comunidades. 

<~------------------------------------------------------~ 
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A declaração de utilidade pública da APAE de lnhapim certamente 

estimulará maior desenvolvimento de suas atividades, o que dá razão de ser 
à iniciativa em tela. 

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

675/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 689/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa declarar 

de utilidade pública a entidade Casas Lares Vida Viva, com sede no Município 
de Uberaba. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a matéria, 
concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 
apresentada. 

Dando continuidade à tramitação, compete agora a este órgão colegiado 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A associação mencionada cumpre suas funções sociais e educacionais, em 

caráter preventivo, ao abrigar crianças desamparadas, extremamente 
propensas ao ingresso em uma vida de infração e delinqüência. 

Suas atividades são executadas com base nos princípios da ética e da 
cidadania e objetivam garantir às crianças o direito de crescer e se 
desenvolver em um ambiente saudável, o mais próximo possível de uma 
família bem estruturada e harmônica. 

Pelas ações empreendidas, que redundam em beneficios para a 
comunidade, consideramos a entidade em questão merecedora do titulo 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 689/99 na 

forma original. 
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 835/99 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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A Comissão de Saúde requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que 

solicite informações ao Secretário de Estado da Saúde sobre o resultado da 
auditoria realizada no Município de Montes Claros pela Secretaria de que é 
titular. 

Após ser publicada, vem a proposição à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe encontra amparo no art. 100, inciso XIV, do 

Regimento Interno, que atribui competência às Comissões da Assembléia 
Legislativa para "exercer acompanhamento e a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades 
administrativas dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de 
Contas, das entidades da administração indireta, inclusive das fundações e 
das sociedades instituídas e mantidas pelo Estado, e das empresas de cujo 
capital social participe". 

A auditoria a que se refere a proposição em tela foi realizada pela 
Secretaria de Estado da Saúde, em meados de junho e julho de 1999, com a 
finalidade de fiscalizar os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, 
repassados pelo Estado ao Município de Montes Claros. 

A Secretaria de Estado da Saúde, além da função de coordenação, 
planejamento, controle e avaliação das ações do SUS, tem o dever de 
fiscalizar e auditar a aplicação dos recursos que são repassados aos 
municípios. 

Assim, conhecer os resultados da auditoria realizada em Montes Claros é 
de muita importância para o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de 
Saúde desta Casa em matéria de sua competência, sobretudo aquelas 
relacionadas com a assistência médica, hospitalar e sanitária. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 835/99 na 

forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Ourval Ângelo - Dilzon 

Melo- Gil Pereira. 
~ PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 839/99 

1 Mesa da Assembléia 
B Relatório 
~ E A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia requer, nos termos 
~ regimentais, sejam solicitadas ao Secretário da Educação informações sobre 
., o processo de reconhecimento da UTRAMIG. 
" .. 
i!! 
<~--------------------------------------------------------_/ 
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Publicada em 30/10/99, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 

parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

A proposição em análise versa sobre o reconhecimento dos Programas 
Especiais de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do 
Currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação 
Profissional de Nível Médio. 

Tais programas, conforme dispõe a Resolução n° 2, de 26/6/97, do 
Conselho Nacional de Educação, destinam-se a suprir, nas escolas, a falta de 
professores habilitados, em detemninadas disciplinas e localidades, em 
caráter especial. Eles são destinados a portadores de diploma de nível 
superior, em cursos relacionados com a habilitação pretendida, que ofereçam 
sólida base de conhecimento na área de estudos ligados a essa habilitação. 

Para fim de reconhecimento, as instituições mantenedoras de tais cursos ou 
habilitações deverão solicitar ao Presidente do Conselho Estadual de 
Educação a avaliação de qualidade, no tempo estipulado, conforme dispõe a 
Resolução n° 381, de 5/6/90, que trata do assunto. 

O processo de reconhecimento dos cursos ou habilitações será instruído de 
conformidade com o art. 2° da citada resolução, devendo ser ainda designada 
comissão verificadora para apurar "in loco" a real situação do curso ou da 
habilitação e a regularidade de seu funcionamento, para posterior 
pronunciamento da Câmara de Ensino Superior. 

Após ser aprovado pelo plenário do Conselho Estadual de Educação e 
homologado pelo Secretário da Educação, o parecer favorável ao pedido de 
reconhecimento do curso ou habilitação, criados ou autorizados, será 
encaminhado ao gabinete do Ministério da Educação e Cultura, para fim de 
expedição da portaria ministerial competente. 

Finalmente, temos a acrescentar que, visando dar melhor direcionamento e 
forma à indagação formulada, apresentamos substitutivo ao requerimento. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 839/99 

na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia requer, na forma 

regimental, seja solicitada ao Presidente do Conselho Estadual de Educação 
informações sobre o andamento do processo de reconhecimento dos 
Programas Especiais de Formação Pedagógica de Docentes para as 
Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da 
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Educação Profissional de Nível Médio, mantidos pela UTRAMIG. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 876/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Direitos Humanos, atendendo a requerimento de seu 
Presidente, solicita seja encaminhado pedido de informação ao Juiz de Direito 
da Comarca de Betim sobre a construção de estabelecimento penal no Bairro 
Pingo d'Água e sobre o motivo da mudança do local do empreendimento, uma 
vez que a obra foi iniciada no Bairro Teresópolis, com gastos estimados em 
R$300.000,00. 

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os estabelecimentos penitenciários compreendem os presídios e cadeias 

públicas, as penitenciárias, as colônias agrícolas, industriais ou similares, as 
casas de albergados, os centros de observação e os hospitais de custódia e 
tratamento psiquiátrico, sendo que a cadeia pública destina-se ao 
recolhimento de presos provisórios e à execução de pena privativa de 
liberdade para o preso residente e domiciliado na comarca. 

Conforme dispõe o art. 103 da Lei n° 7.210, de 11/7/84 - Lei de Execução 
Penal -, cada comarca terá, pelo menos, uma cadeia pública, a fim de 
resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência 
do preso em local próximo ao meio social e familiar. 

Em relação ao Estado, a Lei n° 11.404, de 25/1/94, que contém normas de 
execução penal, em seus arts. 170 e 171, VI, dispõe que a Superintendência 
de Organização Penitenciária Estadual, órgão integrante da estrutura 
orgânica da Secretaria de Estado da Justiça, tem a incumbência de elaborar 
projeto para a construção de novos estabelecimentos penais. 

Quanto à proposição em análise, particularmente quanto ao endereçamento 
do pedido de informação sobre a mudança do local designado para a 
construção da cadeia pública em Betim, acreditamos não competir ao Juiz de 
Direito dar resposta a essa indagação, mas, sim, à Secretaria de Estado da 
Justiça, por meio da Superintendência de Organização Penitenciária 
Estadual, órgão a quem compete elucidar tal fato. 

Por tais motivos, entendemos ser necessária a apresentação do 
Substitutivo n° 1, ao final do parecer, para dar à proposição melhor 

L-------------------------------------------~ 
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direcionamento e clareza. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 876/99 na 

forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
A Comissão de Direitos Humanos, atendendo a requerimento de sua 

Presidência, solicita a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado 
pedido de informação ao Secretário de Estado da Justiça sobre os motivos 
que levaram à transferência do local de construção de cadeia pública na 
Comarca de Betim, iniciada no Bairro Teresópolis, com gastos estimados em 
R$300.000,00, e, posteriormente, reiniciada no Bairro Pingo d'Água. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 899/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Atendendo a requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, a Comissão 
Especial das Construtoras, por meio da proposição em tela, objetiva seja 
enviado requerimento ao Secretário de Estado da Fazenda, solicitando 
informações sobre o valor do débito relativo às construtoras no período de 
julho a dezembro de 1998, bem como sobre as que não foram pagas pelo 
Estado no aludido período. 

Em virtude da natureza do requerimento, cabe à Mesa da Assembléia emitir 
parecer sobre a matéria, conforme o disposto no art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento tem por objeto trazer a esta Casa, 

especialmente à Comissão Especial das Construtoras, dados necessários 
para que se proceda a estudos sobre os contratos firmados pelo Estado com 
as construtoras no período referente ao exercício de 1998. 

Conforme determinação constitucional, tais contratos são hoje regidos pela 
Lei Federal n° 8.666, de 1993, que dispõe sobre os procedimentos legais 
atinentes às licitações e posteriores contratos com os vencedores. 

Todo o sistema é informado pelo princípio da publicidade, necessário para 
resguardar o relevante interesse público que reveste a questão. 

O autor do requerimento em pauta encontra respaldo para sua pretensão de 
que se oficie ao Secretário de Estado da Fazenda no art. 54 da Constituição 
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Estadual, que tem fundamento, por sua vez, no inciso XXXI do art. 62 do 
mesmo texto legal, que estabelece como competência privativa da 
Assembléia Legislativa fiscalizar os atos do Poder Executivo, sob a ótica do 
controle externo. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 899/99 

nos termos em que foi apresentado. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 942/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Defesa do Consumidor, a proposição em tela 
tem por escopo solicitar à Presidência da Casa seja pedido ao Presidente do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE - que informe sobre 
as providências adotadas por essa entidade em função das denúncias que 
lhe foram feitas relativamente ao aumento do preço do cimento, bem como se 
pronuncie sobre a possível ocorrência de formação de cartel ou práticas de 
"dumping" no setor cimenteiro. 

O requerimento foi publicado em 27/11/99 e a seguir encaminhado a este 
órgão colegiado, ao qual compete examinar a matéria, nos termos do art. 79, 
VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE - é autarquia 

federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com atuação em todo o País, e 
tem, entre outras atribuições, as de zelar pela política do livre mercado, 
difundir a cultura da livre concorrência por meio de esclarecimentos ao 
público sobre as formas de infração à ordem econômica e decidir questões 
relativas a elas. 

Há de se considerar tal pedido consubstanciado no requerimento em 
apreciação como recurso de que se vale a Comissão de Defesa do 
Consumidor para formar sua convicção sobre assunto compreendido no seu 
campo de interesse ou área de atividade, prerrogativas essas que lhe foram 
asseguradas nos incisos XVI e XVIII do art. 100 do Regimento Interno. 

O aumento desmotivado do preço de produto essencial e a formação de 
cartel e prática de "dumping" é matéria de decisão do referido Conselho, mas 
interessa sobremaneira à Comissão signatária da proposição sob comento, 
porque, embora aquele órgão tenha exclusivamente a competência de cuidar 

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



14 
das infrações à ordem econom1ca, esse órgão colegiado da Assembléia 
Legislativa tem por dever a defesa do consumidor e, para tal, deve dispor de 
informações precisas e oficiais sobre o assunto. 

Portanto, é indubitável a importância da obtenção daquelas informações 
para que a Comissão possa desempenhar com eficiência os trabalhos que lhe 
são inerentes. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 942/99 

na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo- Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 990/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão Especial das Construtoras solicita ao Presidente da 
Assembléia Legislativa que encaminhe ofício ao Secretário da Fazenda e ao 
Presidente do DER-MG pedindo-lhes informações relativas aos pagamentos 
efetuados às construtoras, no período compreendido entre julho e dezembro 
de 1998, especificando-se a data, o valor e a que prestação de serviços se 
referem, além do número da licitação correspondente. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame encontra respaldo no art. 100, IX, do Regimento 

Interno, que assim disciplina: 
"Art. 100 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, da 

matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua 
constituição, cabe: 

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de 
informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante-Geral da Policia Militar e a outras autoridades 
estaduais". 

Tendo em vista que foi constituída por este parlamento a Comissão 
Especial para Proceder a Estudos sobre os Objetos de Contratos Firmados 
entre as Construtoras e o Estado de Minas, conforme dispõe o art. 111, 11, do 
Regimento Interno, entendemos que as argüições formuladas na proposição 
são de grande relevãncia para subsidiar os trabalhos que essa Comissão vem 
desenvolvendo sobre o assunto, razão pela qual consideramos oportuno e 
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conveniente o envio da mencionada solicitação. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 990/99 

na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo- Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.032/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Gil Pereira, por meio do Requerimento n° 1.032/99, solicita ao 
Presidente desta Assembléia Legislativa seja transcrito nos anais da Casa o 
artigo publicado no jornal "Gazeta Mercantil", edição de 20/12/99, intitulado "A 
Oposição Que Consolida Seu Espaço no Cenário Político do Pais", com o 
subtítulo "Controle de Caixa". 

Após ser publicada, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos 
termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O artigo da "Gazeta Mercantil", mencionado no relatório, pretende delinear a 

administração e a postura política de três Governadores: Olívio Dutra, do Rio 
Grande do Sul; Anthony Garotinho, do Rio de Janeiro, e Itamar Franco, de 
Minas Gerais. 

Para esta relatoria, fica evidente que o autor do requerimento sob análise 
pretende destacar apenas a situação do nosso Estado, mas, por outro lado, 
solicitando a inserção nos anais da Casa apenas do subtítulo "Controle de 
Caixa", atinente a Minas Gerais, ele ficaria descontextualizado. 

Aliás, as três partes têm uma essência comum que dá coesão ao texto e 
pode ser resumida assim: os três Governadores em questão, movidos por 
personalidades distintas, mas herdando todos eles Estados em apuro 
financeiro, acabam por adotar políticas de austeridade, visando conter o 
déficit público, e posição comum frente ao Governo Federal no tocante ao 
refinanciamento das respectivas dívidas com a União. 

Cumpre-nos destacar, entretanto, que o texto sob a responsabilidade de 
Pedro Lobato, jornalista mineiro, tem um registro mais sóbrio, abandonando o 
enfoque do aspecto político-partidário e da Juta pelo poder dos outros dois 
subtítulos. 

Eis, em breve síntese, as conquistas do Governo mineiro por ele 
apontadas: ao final do primeiro ano, o déficit primano, de 
R$1.200.000.000,00, foi reduzido para R$300.000.000,00; os custos com 
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pessoal, sem implemento de demissões, passaram de 75% para 66% da 
receita livre; a receita tributária, de R$450.000.000,00, foi ampliada para 
R$570.000.000,00; e a dívida com a União foi refinanciada sob parâmetros 
mais justos. 

Tais dados nos fazem constatar que o Governo Estadual realmente está 
controlando o seu caixa, com o objetivo de incrementar investimentos futuros 
e o bem-estar da sociedade, estando Minas sob diretrizes políticas que 
intentam resgatar o seu tradicional prestígio no concerto da Federação e a 
sua dignidade ao tratar com a União. 

Acreditamos, dessa forma, que a proposição em análise atende 
perfeitamente aos ditames contidos no inciso XIII do art. 233 do Regimento 
Interno, que facultam ao Deputado solicitar a "inserção, nos anais da 
Assembléia Legislativa, de documento ou pronunciamento não oficial 
especialmente relevante para o Estado"; isso porque, no nosso entendimento, 
o artigo pretende registrar um momento ímpar na história de Minas Gerais, 
que veio à luz graças à política do atual Governador. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 1.032/99 nos 

termos em que foi apresentado. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo- Gil Pereira. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2000 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO SOLENE EM 15/2/2000, DESTINADA À INSTALAÇÃO DA 
2" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 14" LEGISLATURA 

Presidência do Deputado Anderson Adauto 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Composição da Mesa - Destinação 

da reunião - Execução do Hino Nacional - Declaração de instalação - Leitura 
da mensagem governamental - Palavras da Senadora Mirta Eisa Rubini -
Palavras do Sr. Presidente- Encerramento- Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- 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 - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dimas Rodrigues - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio A velar- Glycon Terra Pinto- lrani Barbosa- Ivo José- João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique - José 
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria 
Olivia -Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho-
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira -Wanderley À vila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 15h15min, 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. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os 

Exmos. Srs. Henrique Hargreaves, Secretário de Estado da Casa Civil, 
representando o Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Desembargador 
Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Senadora 

~~--------------------------------------------------------_J 
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Mirta Eisa Rubini, Presidente da Comissão do MERCOSUL e Políticas de 
Integração Regional do Senado da Província de Buenos Aires; Márcio Decai 
de Moura, Procurador-Geral de Justiça do Estado; Conselheiro José Ferraz, 
ex-Presidente desta Casa, representando o Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado, Dr. Sylo da Silva Costa; Major Gilberto Aguiar de Campos, 
representando o Cel. Silva Lobo, Comandante do Centro de Instrução e 
Adaptação da Aeronáutica; e Deputados Dilzon Melo e Gil Pereira, 
respectivamente, 1° e 2°-Secretário desta Casa. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à instalação da 2• Sessão 

Legislativa Ordinária da 143 Legislatura. 
Execução do Hino Nacional 

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

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Declaração de Instalação 

O Sr. Presidente - Convido os presentes a assistir, de pé, o ato solene de 
instalação da 23 Sessão Legislativa Ordinária da 143 Legislatura. Declaro 
instalada a 23 Sessão Legislativa Ordinária da 143 Legislatura. 

Leitura da Mensagem Governamental 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da 

Casa Civil, para proceder à leitura da mensagem governamental, por 
delegação do Governador do Estado. 

O Secretário Henrique Hargreaves - Exmos. Srs. Deputado Anderson 
Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado; Desembargador 
Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Senadora 
Provincial Mirta Eisa Rubini, Presidente da Comissão do MERCOSUL e 
Política de Integração Regional da Província de Buenos Aires; Márcio Decai 
de Moura, Procurador-Geral de Justiça do Estado; Conselheiro José Ferraz, 
representante do Presidente do Tribunal de Contas e ex-Presidente desta 
Casa; Major Gilberto Aguiar de Campos, representante do Cel. Silva Lobo, 
Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica; Deputado 
Dilzon Melo, 1 °-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado; Deputado Gil 
Pereira, 2°-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado; Deputados; 
senhores membros da imprensa; meus senhores e minhas senhoras.(- Lê:) 

"Em cumprimento ao que determina o art. 90, § 10°, da Constituição do 
Estado de Minas Gerais, tenho a honra de encaminhar a esta egrégia 
Assembléia Legislativa, na abertura da sessão legislativa ordinária, a 
presente mensagem. 
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Tenho assumido o Governo de Minas num momento de fortes 

preocupações, marcado pela desestruturação do aparelho público estadual, 
com uma divida pública astronômica que consumia recursos indispensáveis 
ao atendimento do serviço público, arrecadação em declínio, desemprego 
crescente e empresas acuadas pela recessão, e procurei imprimir outro rumo 
ao Estado. radicalmente diverso do que vínhamos trilhando ao longo dos 
últimos anos. 

O Governo estadual foi dotado de uma estratégia nova, em conformidade 
com a decisão de construir alternativas ao caminho imposto pelas políticas 
macroeconômicas federais em vigor e por formas de governo que tendem a 
esgarçar o tecido da Federação brasileira, a submeter os poderes 
independentes, a concentrar autoritariamente as decisões e a entregar a 
soberania do Pais aos grandes centros do interesse privado internacional, 
notadamente os financeiros. 

O Estado de Tiradentes, por sua tradição histórica de luta em prol da 
liberdade, não podia assistir passivamente ao esvaziamento da 
nacionalidade. Ao não aceitar a submissão ao capital financeiro internacional, 
Minas paga o preço dos pioneiros e abre caminhos para o Brasil de amanhã. 

O primeiro foco das ações do Governo de Minas Gerais é a retomada da 
prioridade social, a garantia da efetividade dos serviços públicos, enfim, o 
atendimento das necessidades coletivas que só o Estado pode prover. A 
administração vem se empenhando em incentivar a participação da 
sociedade civil no processo decisório, na convicção de que a democracia 
autêntica só se constrói com a ativa e permanente atuação da cidadania. 

Em Minas Gerais, a tradição e o compromisso com a liberdade e a 
autonomia política incita ao sistema federativo. O progresso e o 
desenvolvimento estão a exigir dos governantes uma postura critica em face 
de um modelo econômico, adotado pelas autoridades federais, que 
empobrece o povo e enfraquece a Nação. 

Minas é um importante elo da federação brasileira, não só por sua tradição 
histórica de lutas e de lideranças políticas, mas também pelo marcante papel 
que desempenha na economia nacional. 

As ações e iniciativas adotadas pelo Governo contemplam a 
democratização do processo decisório, seja com a adoção do planejamento 
regionalizado, governo participativo ou a construção de mecanismos para 
manter um permanente diálogo com os segmentos sociais destinatários da 
ação do Estado. 

Tem sido permanente a preocupação em combater criativamente o 
obstáculo representado pela fragilidade financeira de Minas Gerais, legada 

<~--------------------------------------------------------_J 
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pela administração passada. 

A capacidade de poupar e investir é fator determinante do comportamento 
da economia. Além do efeito específico do aumento da capacidade de 
produção instalada, há que se considerar seus efeitos multiplicadores. No 
caso do investimento público, especialmente nas áreas de infra-estrutura, 
educação e saúde, é particularmente relevante o papel indutor por ele 
exercido sobre os investimentos privados e sobre o crescimento econômico. 
Na raiz dos baixos níveis de crescimento da economia mineira, encontra-se a 
fragilidade financeira do setor público, mergulhado em grandes desequilíbrios 
de fluxos e sufocado pelo crescimento explosivo de seu estoque de dívidas, 
alimentado, predominantemente, por seus elevados encargos financeiros. 

Se a questão do desemprego em Minas Gerais é grave - assim como no 
Brasil - e, não bastassem os problemas sociais que provoca, somados seus 
efeitos ao declínio dos rendimentos médios da população trabalhadora, o 
resultado inelutável diz respeito à deterioração da estrutura da distribuição de 
renda e à contração da base de consumo. O mercado consumidor sofreu 
contração em virtude da política recessiva adotada pelas autoridades 
federais, com conseqüências danosas para o povo. 

Pródiga em debilitar o organismo econômico e aumentar a vulnerabilidade 
das políticas sociais, escudada no argumento da necessidade de realização 
de um ajuste severo e do fortalecimento do modelo neoliberal, a política 
econômica federal, pelo seu conteúdo e pelos vários expedientes e 
casuísmos criados e utilizados, conseguiu também liquidar as finanças das 
esferas estadual e municipal, tornando-as extremamente dependentes do 
poder central. 

Com suas receitas crescendo vegetativamente, quando o crescimento 
anual médio do seu principal imposto, o ICMS, atingiu apenas 2,6% na 
década de 90; com suas despesas ampliando-se, como conseqüência dos 
aumentos dos encargos que lhe foram sendo transferidos; e com o estoque 
de sua dívida crescendo explosivamente, em virtude da política de elevadas 
taxas de juros praticadas pelo Governo Federal, o Estado defrontou-se 
rapidamente com uma situação de semi-insolvência, tanto em termos de 
fluxos como de estoque. 

Com sacrifício para todos os segmentos da governança, o Governo de 
Minas Gerais, à moda mineira, pôde realizar um dos mais fortes ajustes 
fiscais da sua história. Os resultados surpreendem, dentro do cenário de 
limitações, principalmente daquelas provindas das retaliações ao desejo 
mineiro de manter a liberdade crítica de pensamento e soberania. 

Em razão da nossa atitude firme e corajosa, conseguimos encetar, ainda no 
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ano passado, a renegociação da dívida contratada com a União em 
condições vantajosas para o Estado, processo que foi concluído neste ano. 
Com o novo acordo, mantivemos a soberania sobre o BDMG; financiamos a 
longo prazo as parcelas vencidas e a vencer do eurobõnus; liberamos para 
monetização ativos de propriedade do Estado, anteriormente vinculados à 
amortização da conta gráfica; prorrogamos em até 36 meses o prazo de 
pagamento da conta gráfica; conseguimos a federalização do CEASA e da 
CASEMG em lugar de sua simples privatização; e, finalmente, acertamos a 
compensação dos créditos que o Estado detém com a União nas parcelas de 
amortização da divida, o que deverá trazer alivio adicional ao nosso fluxo de 
caixa. 

Merece destaque especial o comportamento solidário do funcionalismo 
público. Um agradecimento especial deve ser estendido a cada família, cuja 
sobrevivência depende do salário público, pela atitude positiva no 
enfrentamento dos desafios e das limitações impostos pelo ajuste fiscal 
necessário. A expectativa de um futuro mais promissor é um grande 
compromisso para uma gestão pública mais eficaz. 

Minas Gerais caminha, silenciosamente, no sentido de alcançar uma forma 
mais justa de governança, sem se curvar à imposição de uma lógica de 
resultados imediatistas que implique sacrificar a sua população. O profundo 
compromisso com os sentimentos de cidadania tem inspirado o processo 
criativo de reconstrução das finanças públicas. 

Há que se destacar que dificilmente alcançaríamos esses objetivos, não 
fosse a compreensão e a efetiva presença da Assembléia Legislativa, que 
não faltou com a sua participação. 

O terceiro foco das ações do Governo de Minas Gerais é a retomada de um 
processo de desenvolvimento justo e equilibrado. 

Para fundamentar esse propósito, buscou-se o conceito de sustentabilidade 
do desenvolvimento, cujo primeiro requisito é a subordinação da economia 
aos objetivos de mudança social e à construção de uma sociedade mais 
justa. 

A dimensão territorial do Estado, a abundância e a qualidade de seus 
recursos naturais, a grande expressão de seus recursos hídricos - elemento 
estratégico do ecossistema global -, a dimensão de sua população, a 
diversidade de seus sistemas produtivos, bem como a extensão de sua malha 
viária, colocam Minas Gerais como ator fundamental no desenvolvimento 
brasileiro. 

Minas experimentou, ao longo do tempo, ciclos de crescimento e 
estagnação, orientados por estilos de desenvolvimento que produziram o 
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quadro atual, caracterizado por forte concentração do patrimônio e da renda, 
deterioração dos recursos naturais, sistemas produtivos que utilizam 
tecnologias poluentes e de baixa eficiência energética e acentuados 
desequilíbrios intra e inter-regionais. 

Mantidos a direção e o sentido do desenvolvimento predominante, produtor 
de passivos sociais e ambientais crescentes, estarão comprometidas as 
possibilidades de vida das futuras gerações de mineiros. 

Essa situação aponta, ao lado da forte exposição da economia de Minas 
aos impactos de uma globalização sem controle e da relevância crescente da 
lógica de resultados financeiros imediatistas, o imperativo de se promoverem 
grandes transformações no que diz respeito à ação do Estado. 

O poder público deve retomar a sua função de principal orientador do 
desenvolvimento em direção à sustentabilidade, incorporando essa 
orientação aos conteúdos dos programas e projetos em formulação, em 
termos econômicos, sociais, políticos e ambientais. 

São totalmente insustentáveis os processos econômicos que produzem 
exclusão social, desemprego e miséria crescentes, concentram decisões 
políticas, reforçam o autoritarismo e destroem o meio ambiente, 
comprometendo o presente e as futuras gerações. 

O respeito ao novo rumo de desenvolvimento inspirou a elaboração de 
métodos para incorporar todas as iniciativas e orientações do Governo de 
Minas Gerais. O Orçamento Participativo envolveu a comunidade em todas as 
regiões de Minas, na determinação das ações prioritárias do Governo; 
retomamos o planejamento racional do desenvolvimento econômico e social, 
por meio do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e do Plano 
Plurianual de Ação Governamental, e lançamos as bases para a reforma das 
instituições do poder público. Incentivamos a criação de vários Conselhos, 
como os de Segurança Alimentar e do Grupo Executivo de Acesso à Terra, 
assim como o desenho de meios para a garantia de um diálogo permanente, 
da participação e do comprometimento dos segmentos da iniciativa privada. 

Dessa forma, Minas caminha positivamente rumo a um novo futuro. Estou 
convicto de estar traduzindo em ações o sentimento mineiro de brasilidade, 
de corações e mentes que jamais se deixam abater pelas dificuldades e que 
sabem honrar os desafios do entendimento na promoção e preservação do 
bem-estar social do povo desta terra. 

A harmonia entre Executivo e Legislativo é uma condição necessária para 
traduzir o sentimento cidadão e a ordenação eficaz das ações públicas, 
dentro dos princípios de autonomia e da independência dos Poderes. 

Agradeço a V. Exa. e aos Deputados pela atitude cidadã e pela preservação 
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do espírito de Minas, marcantes nesse ano de sã convivência e intenso 
trabalho. 

Itamar Franco". 
Palavras da Senadora Mirta Eisa Rubini 

Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Henrique Heargreaves, 
Secretário da Casa Civil e Comunicação Social, representando o Sr. 
Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Exmo. Sr. Desembargador Sérgio 
Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Exmo. Sr. Dr. 
Márcio Decai de Moura, Procurador-Geral de Justiça do Estado; Exmo. Sr. 
Conselheiro José Ferraz, ex-Presidente desta Casa, representando o 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Exmo. Sr. Major Gilberto Aguiar 
de Campos, representando o Cel. Silva Lobo, Comandante do Centro de 
Instrução e Adaptação da Aeronáutica; Exmo. Sr. Deputado Dilzon Melo, 1°-
Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. 
Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais.(- Lê:) "Província de Buenos Aires 

Augusta Câmara de Senadores 
Mensagem da Senadora Mirta Eisa Rubini, Presidente da Comissão do 

MERCOSUL e Políticas de Integração Regional do Augusto Senado da 
Província de Buenos Aires, por ocasião da cerimônia de abertura da segunda 
sessão legislativa ordinária da 14" legislatura da Assembléia do Estado de 
Minas Gerais, Brasil. 

15 de Fevereiro de 2000". 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Srs. Deputados, autoridades 

presentes, senhoras e senhores, devo começar minha mensagem 
agradecendo e manifestando a esta Casa legislativa o enorme prazer que tive 
ao ser recebida neste Estado de Minas Gerais, terra de Tiradentes, e 
ressaltar a cordialidade demonstrada por todas as autoridades e pessoas com 
quem tive a oportunidade de entrar em contato. 

Agradeço imensamente, ainda, o convite que me foi feito para assistir a este 
solene evento, de abertura da segunda sessão legislativa ordinária da 14• 
legislatura desta augusta Assembléia. 

Como legisladora da Província de Buenos Aires, o Estado Provincial mais 
importante de meu país, a República Argentina, e como Presidente da 
Comissão do MERCOSUL e Políticas de Integração Regional do augusto 
Senado da Província de Buenos Aires, cujo corpo deliberativo designou-me 
para representá-la neste evento, sinto-me orgulhosa por aqui estar e desejo 
expressar-lhes a responsabilidade que me cabe, dada a função que exerço. 

~----------------------------------------~ 
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Consciente da importância, neste mundo globalizado, de que se reveste o 

MERCOSUL, e do processo de integração dos Estados que o compõem, 
torna-se imprescindível promover e intensificar a cooperação nos mais 
diversos campos que são parte da vida em comum dos povos, como 
educação, saúde, regime e garantia jurídicos, justiça social. Além disso, dada 
a nossa condição de legisladores, é imperativo contribuir com projetos de lei 
em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa que sirvam para o 
desenvolvimento das relações de integração com os países membros, com 
base nos princípios de respeito à soberania nacional e à igualdade de direitos 
e interesses recíprocos. 

Temos que estar convencidos, como legisladores, da importância e da 
necessidade de oferecer ao povo de cada um de nossos países um marco de 
segurança jurídica que garanta o verdadeiro exercício do direito; de que o 
intercâmbio e a cooperação entre as instituições regidas por nossas 
respectivas Cartas Magnas é o caminho ideal para melhorar a formação e a 
capacitação científica, tecnológica e cultural e também para modernizar os 
Estados integrantes, para nos nivelar com os países mais adiantados do 
mundo. Temos que nos conscientizar de que isso é um verdadeiro desafio 
imposto pela nova realidade econômica e social do continente. 

Senhores legisladores, torna-se imprescindível, também, tomar consciência 
de que nossa América do Sul é o continente mais rico do mundo. E em 
nossas mãos se encontra a possibilidade de, mediante a real integração do 
MERCOSUL, utilizar o enorme potencial que temos, fazer o mais eficaz 
aproveitamento dos recursos disponíveis, preservar o meio ambiente, 
melhorar as interconexões físicas, coordenar as políticas macroeconômicas 
para complementação dos diferentes setores, com base nos princípios de 
gradação, flexibilidade e equilíbrio, sem perder de vista a evolução dos 
acontecimentos internacionais e logrando alcançar uma adequada inserção 
internacional para nosso MERCOSUL. 

Desejo externar-lhes, ainda, que esse processo de integração constitui uma 
resposta adequada para o esforço que visa ao desenvolvimento de uma 
América Latina em conformidade com os objetivos que fundamentaram o 
MERCOSUL e a ele deram origem. Esse é um compromisso por mim 
assumido. Convido-os a me acompanhar, somando esforços e abrindo os 
caminhos necessários, alcançando uma verdadeira integração que venha a 
transformar o MERCOSUL ein um participante ativo e respeitado no concerto 
das nações em nosso mundo. 

A história da luta dos povos ensina que nada se consegue sem esforço, 
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sem sacrificios, sem renúncias. Essa desafiante aventura da integração dos 
povos da América Latina, irmanada por duas línguas românicas, o espanhol e 
o português, com os mesmos valores humanos e cristãos e idênticas 
aspirações e ilusões, convoca-nos, a todos os latino-americanos, a lutar com 
lucidez e com verdadeira tenacidade. Cada um de seu posto de luta, cada um 
de seu lugar de militância, por essa grande pátria latino-americana, que 
ganhou seu nome próprio: Comunidade Latino-Americana de Nações. 

Vocês sabem, eu sei, que os covardes não têm história. Dizia uma grande 
mulher do meu pais, que transcendeu as fronteiras da Argentina e do mundo, 
Eva Perón, e que talvez tenha sido a propulsora da instalação desse tipo de 
politica na República Argentina e responsável pela inserção da mulher na 
política: " Nenhum sacrificio importa muito quando está em jogo erradicar o 
sofrimento das entranhas do povo". E isso foi dito por essa mulher, que aos 
33 anos entregou o mais precioso, o mais são, o mais puro, o mais dificil que 
um ser humano tem para entregar: entregou sua própria vida para a felicidade 
de seu povo. 

Por isso, exmos. srs. legisladores, amigos legisladores, estou convencida 
de que os momentos mais difíceis são os que virão e estou convencida 
também de que essa página em branco da história, nós vamos escrevê-la 
todos juntos, porque temos o mesmo ideal, o mesmo objetivo: alcançar uma 
sociedade mais culta, uma sociedade mais participativa, uma sociedade que 
não sofra, uma sociedade feliz. E em definitivo, juntos, vamos alcançar uma 
sociedade que mereça ser vivida. Muitissimo obrigada. 

Palavras do Sr. Presidente 
Exmos. Srs. Henrique Hargreaves, Secretário de Estado da Casa Civil e 

Comunicação Social, representando neste ato o Governador do Estado, Dr. 
Itamar Franco; Desembargador Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado; Senadora Mirta Eisa Rubini, Presidente da Comissão 
do MERCOSUL e Politicas de Integração Regional do Senado da Provincia 
de Buenos Aires; Márcio Decai de Moura, Procurador-Geral de Justiça do 
Estado; Conselheiro José Ferraz, nosso ex-Presidente, representando neste 
ato o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, é um prazer recebê-lo 
novamente na Mesa de nossos trabalhos; Major Gilberto Aguiar de Campos, 
representando o Cel. Silva Lobo, Comandante do Centro de Instrução e 
Adaptação da Aeronáutica; Deputados Dilzon Melo e Gil Pereira, 1° e 2°-
Secretários desta Casa; Srs. Deputados, ao abrirmos a 2• Sessão Legislativa 
da 14• Legislatura, apresentamos nossa mensagem de boas-vindas aos 
caros colegas parlamentares, aos servidores da Casa, aos órgãos de 
imprensa que nos acompanham e ao povo mineiro que aqui representamos . 

~------------------------------------------~ 
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Queremos agradecer também a presença de membros de outros Poderes, 

em especial, do Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Léllis Santiago, e de 
outras instituições mineiras que também se encontram presentes, em 
especial, a Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa do Procurador-Geral, 
Dr. Márcio Decai, e, em especial, endereçamos cumprimentos á Senadora 
Mirta Eisa Rubini, Presidente da Comissão do MERCOSUL e de Políticas de 
Integração Regional do Senado da Província de Buenos Aires, a qual nos 
honra com sua presença - e mais do que com a sua presença, com as suas 
palavras. 

No ano passado, encerramos a 1" Sessão Legislativa com saldo substancial 
de realizações. Esta Assembléia, fiel à tradição dos mineiros, muito contribuiu 
para que Minas Gerais - em meio à crise generalizada que marcou o 
panorama brasileiro, muito bem colocado aqui pelo representante do 
Governador, na mensagem enviada a esta Casa pelo Exmo. Sr. Governador-
consignasse alguns resultados positivos. Nossa afirmação é comprovada por 
indicadores econômicos levantados em base preliminar, a que pedimos vênia 
para fazer referência. 

Assim é que, no balanço de 1999, a arrecadação tributária em Minas 
apresentou incremento de, aproximadamente, 13%; apenas o recolhimento 
do ICMS aumentou em 14,3%; foi obtida uma eficiência de 9,1% na folha de 
pagamento do funcionalismo, caindo o respectivo comprometimento da 
receita de 73,39% para 65,51%, isso sem apelar para demissões e corte de 
vencimentos; o pagamento do 13° salário dos servidores está sendo colocado 
em dia, inclusive o de 1998, não quitado pelo Governo anterior; o déficit 
público estadual caiu de R$130.000.000,00 - cifra registrada em janeiro do 
ano findo - para os atuais R$25.000.000,00 por mês, sendo que esta Casa 
marcou também presença ao reduzir seus gastos em cerca de 5% do nosso 
orçamento; nosso Estado também apresentou relativo crescimento da 
indústria, contrastando com o índice nacional, que decresceu em termos 
absolutos; na qualidade de segundo maior exportador brasileiro, fomos 
superavitários, tendo esse desempenho influído para que o déficit nacional 
não fosse ainda maior. 

Merece destaque, por outro lado, a ação desenvolvida contra o programa 
federal de privatizações e contra a política econômica vigente, na qual essa 
Assembléia assumiu papel de liderança. Foram iniciativas múltiplas estas 
encabeçadas pelo Legislativo mineiro, e que começam a dar frutos: a venda 
de Furnas não se concretizou, não havendo, atualmente, unanimidade a 
respeito nem mesmo nos escalões de Brasília. Quanto à globalização 
descontrolada e às práticas neoliberais, essas encontram cada vez menos 
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defensores em Minas, no Brasil e em todo o mundo, graças a Deus. 

O fato é que Minas Gerais se fez ouvir e se agigantou no respeito e 
admiração da Nação brasileira. Para tanto, repetimos, foi fundamental 
também o esforço desenvolvido no Palácio da Inconfidência: em Plenário e 
nas comissões, os dois blocos atuantes na Casa - Situação e Oposição -
cumpriram seu papel ao votar, de forma consensual, os grandes e relevantes 
projetos enviados a esta Casa pelo Executivo e aqueles de iniciativa dos 
Deputados. 

Iniciamos agora nova sessão, que será de muitos desafios. Estamos certos 
de que os companheiros Deputados - independentemente de credo partidário 
- irão pautar-se pelo mesmo comportamento equilibrado e isento que os 
caracterizou anteriormente. 

O fato é que são muitas as prioridades, e não menores as preocupações à 
nossa espera neste ano. Tomemos, por exemplo, a questão da "Lei de 
Responsabilidade Fiscal", ora em andamento no Congresso. Ela é, no 
mínimo, preocupante, em vista de suas implicações em relação ao pacto 
federativo e à autonomia de Estados e municípios. A persistir o processo de 
enfraquecimento das unidades federadas - e retirar -lhes a autonomia 
financeira, que é, para tal, o instrumento mais eficaz -. estamos abrindo 
caminho para a legalização do Estado unitário, oposto à descentralização 
democrática. 

Por outro lado, reduzir os orçamentos dos parlamentos e das Câmaras de 
Vereadores ao patamar que o projeto de lei original determina resultará na 
virtual inoperância do Legislativo nos Estados e municípios. 

Por essa razão, chamamos a atenção dos colegas parlamentares e do povo 
mineiro para que, de nossa parte, nos esforcemos para fazer do texto 
definitivo da "Lei de Responsabilidade Fiscal" aquela legislação justa, idônea 
e, principalmente, em harmonia com o sistema democrático e com a unidade 
federativa. 

Da mesma forma que nós, mineiros, temos reagido e protestado contra os 
desmandos e as injustiças, não nos podemos omitir quanto à matéria lida 
anteriormente. O momento é oportuno também para conclamação dos 
companheiros parlamentares a um esforço concentrado durante o primeiro 
semestre. 

Não podemos nos esquecer de que este é um ano eleitoral, e, no segundo 
semestre, vamos dedicar parte de nosso tempo ao processo sucessório nos 
respectivos municípios mineiros. Questiona-se, em alguns setores, o papel do 
Deputado nas eleições, argumentando-se que as obrigações no parlamento 
ficam relegadas a segundo plano, em virtude da atividade junto às bases. 

<~----------------------------------------------------------------~ 
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A tese não se sustenta, porém, porque só podemos manifestar nesta Casa 

o pensamento de nossos constituintes se privamos do seu convívio. No caso 
das eleições, nossa função também é a de articular, de conciliar, de colaborar 
para que a vontade coletiva seja respeitada. A tarefa, ademais, cresce de 
importância, porque alguns dos colegas aqui presentes serão candidatos, 
carreando para os seus municípios a experiência valiosa que auferiram no 
Legislativo. 

Amanhã, 16 de fevereiro, já estaremos reunidos com o Colégio de Líderes e 
com os Presidentes das comissões permanentes da Casa, dentro do 
calendário especial que elaboramos para este ano. Quer isso dizer que 
pretendemos, sem demora, partir para a nova fase. Nela, tentaremos buscar 
o consenso: a Situação irá agir com a humildade e a transparência exigidas 
por suas responsabilidades de Maioria, enquanto a Oposição será ouvida e 
acatada em tudo aquilo que corresponder aos anseios do povo mineiro. 

É assim pensando que encerramos nossas palavras, agradecendo a todos 
e convidando-os para dar início aos trabalhos. 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 
ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A 
ordem do dia anunciada é a publicada na edição de 16/2/2000.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 10ga REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 16/2/2000 
Presidência dos Deputados José Braga, Maria José Haueisen e Luiz Tadeu 

Leite 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 • Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagens n°s 93, 94, 95 e 96/2000 (encaminham, 
respectivamente, os Projetos de Lei n°s 785, 786 e 787/2000 e a solicitação 
de retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 453/99), do Governador do 
Estado - Oficios - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei Complementar n° 22/2000 - Projetos de Lei n°s 
788 a 809/2000 - Requerimentos n°s 1.038 a 1.071/2000 - Requerimentos dos 
Deputados Anderson Adauto, Pastor George, Anderson Adauto e outros, 
Chico Rafael (2) e Edson Rezende - Proposições Não Recebidas: 
Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Eduardo Brandão, Hely Tarqüínio (2), Márcio 
Cunha, Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro Silva, Jorge Eduardo de Oliveira, Mauri 
Torres, Dimas Rodrigues, José Milton, Wanderley Ávila, Gil Pereira, Marcelo 
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Gonçalves (2), Alberto Pinto Coelho e Maria Olivia e da Bancada do PDT -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gil Pereira, José Milton, Amilcar 
Martins, João Leite e Sargento Rodrigues- 2• Parte (Ordem do Dia): 1• Fase: 
Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Decisão da Presidência; 
questão de ordem - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Chico Rafael e Anderson Adauto e outros; 
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento contido na 
Mensagem n° 96/2000; aprovação - Requerimentos dos Deputados Chico 
Rafael e Edson Rezende; aprovação - Requerimento n° 769/99; aprovação 
com a Emenda n° 1 - Requerimentos n°s 803 e 821/99; aprovação -
Requerimento n° 867/99; aprovação na forma do Substitutivo no 1 -
Requerimento n° 896/99; aprovação - 2" Fase: Questões de ordem; chamada 
para recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
José Braga - Durval Ângelo - Gil Pereira - Adelíno de Carvalho - Adelmo 

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto 
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Dímas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo 
Daladier - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio A velar- Glycon Terra Pinto- lrani Barbosa- Ivo José- João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Mílton - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueísen -
Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Maurí Torres- Mauro Lobo- Miguel Martíni 
- Olínto Godinho -Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Ás 14h13mín, a lista de 

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

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

<~--------------------------------------------------------_/ 
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Ata 

- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede á leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Glycon Terra Pinto, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
"MENSAGEM N° g3J2000* 

Belo Horizonte, 2 de fevereiro de 2000. 
Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência, para a necessária tramitação e aprovação 

legislativa, projeto de lei que cria o Escritório de Representação do Estado de 
Minas Gerais no Exterior. 

Como é de conhecimento de todos, o nosso Estado se encontra cerceado 
pela ação deliberada do Governo da União, que lhe nega o tratamento 
igualitário que a Constituição Federal assegura, e procura impedir o seu 
acesso aos órgãos internacionais de financiamento. 

Em atitude insólita na história republicana e em afronta aos princ1p1os 
federativos, em si mesmos evidentes, o Ministério da Fazenda se dirigiu a 
esses órgãos, solicitando-lhes a interrupção dos contratos de financiamento 
dos projetos de infra-estrutura em curso, entre eles os de saneamento básico. 
Mais ainda: falando a investidores norte-americanos, outro alto funcionário da 
administração econômica, o Presidente do Banco Central, aconselhou-os a 
evitar aplicações de seu capital em Minas Gerais, com o silêncio do Sr. 
Presidente da República. 

Tenta o Governo Federal dar ao mundo uma imagem xenófoba dos 
mineiros - o que não corresponde á verdade. O que Minas sempre exigiu e 
sempre exigirá é o respeito à sua dignidade e aos seus direitos, assegurados 
pela razão e pelas leis. 

Dentro dessas circunstâncias políticas, que os fatos expressam, não 
podemos contar com os serviços diplomáticos formais na defesa de nossos 
interesses no exterior. 

Em recente viagem à Itália e à França, mantive contato com autoridades e 
homens de negócios que desejam intensificar as suas relações diretas com o 
povo mineiro. Desses contatos surgiram os entendimentos com o "Forum 
Francophone des Affaires", que tem a sua sede oficial no Vale d'Aosta e seus 
escritórios de trabalho em Paris. Essa instituição - um dos instrumentos de 
ação da Comunidade dos Povos de Expressão Francesa - já mantém 
relações formais com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 
iniciativa de minha administração, a conselho do Embaixador José Aparecido 
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de Oliveira, quando exerci a Presidência da República. Do "Forum 
Francophone des Affaires" são membros empresários de todos os países e 
comunidades de expressão francesa no mundo inteiro. 

O "Forum Francophone des Affaires" ofereceu-nos toda a cooperação 
necessária para uma representação formal na União Européia e, na 
demonstração mais clara de seu interesse, propôs-nos também a criação de 
escritório de sua representação formal em Belo Horizonte. Da mesma forma, 
a Câmara de Comércio Luso-Brasileira ofereceu-nos todo o apoio para 
instalar a representação em Lisboa. Essa representação recíproca dinamizará 
os entendimentos diretos entre empreendedores de Minas Gerais e os 
investidores europeus, para que possamos assegurar o desenvolvimento 
econômico e, com ele, o bem-estar de nosso povo. 

Ao encaminhar a essa augusta Assembléia o projeto de lei, tomo a 
liberdade de a ela comunicar que, obtendo a aprovação do projeto, convidarei 
para assumir a Representação do Estado de Minas Gerais no Exterior o 
Embaixador José Aparecido de Oliveira. Não preciso relembrar, nesta 
mensagem, a trajetória do homem público, tão conhecida é de todos os 
mineiros. Jornalista, parlamentar, Secretário de Estado, Governador do 
Distrito Federal, Ministro de Estado, Embaixador, José Aparecido de Oliveira 
tem sido, acima de tudo, um homem de Minas, fiel aos seus valores históricos 
e aos seus compromissos permanentes com a Nação. 

O Embaixador José Aparecido de Oliveira está disposto a submeter-se à 
aprovação parlamentar de seu nome, em audiência pública nessa Casa, se 
assim se dispuser. 

Asseguro a essa egrégia Assembléia o meu profundo respeito político e 
constitucional, e a Vossa Excelência, Sr. Presidente, a mais elevada estima. 

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

PROJETO DE LEI N° 785/2000 
Cria o Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais 

no Exterior e dá outras providências. 
Art. 1° - Fica criado o Escritório de Representação do Governo do Estado 

de Minas Gerais no Exterior, subordinado diretamente ao Governador do 
Estado. 

Art. zo - O Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas 
Gerais no Exterior tem por finalidade representar e defender os interesses do 
Estado em sua área de atuação, competindo-lhe ainda: 

I - representar e defender os interesses do Governo de Minas Gerais na 
União Européia; 

<~--------------------------------------------------------_J 
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11 - exercer a coordenação, a articulação e a integração de esforços visando 

à solução de demandas do Estado encaminhadas aos órgãos e às entidades 
públicas e privadas sediadas em sua área de atuação; 

111 - exercer atividades de intercâmbio cultural, cooperação técnica, 
científica e tecnológica; 

IV - promover a divulgação das potencialidades econômicas, comerciais, 
culturais, científicas e turísticas do Estado de Minas Gerais, em sua área de 
atuação; 

V- exercer outras atividades delegadas pelo Governador. 
Art. 3° - Fica criado, no Quadro Especial de Pessoal constante no Anexo I 

desta Lei, 1 (um) cargo de Chefe de Representação do Governo no Exterior, 
código MG-59, símbolo AS-59, com vencimento mensal fixado de acordo com 
o § 2° do artigo 5° da Lei n° 11.728, de 30 de dezembro de 1994, com fator de 
ajustamento 5,5517, de recrutamento amplo. 

Parágrafo único - São atribuídos ao Chefe de Representação do Governo 
no Exterior os direitos, as vantagens e prerrogativas de Secretário de Estado. 

Art. 4° - Fica incluído, nos quadros constantes no Anexo I da Lei n° 13.341 
de 28 de outubro de 1999, o Quadro Especial de Pessoal constante no Anexo 
I desta lei. 

Art. 5° - Para atender ao disposto no artigo 4 ° desta lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$81.120,00 (oitenta 
e um mil cento e vinte reais) observado o disposto na Lei Federal n° 4.320, de 
17 de março de 1964. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 3° da Lei n° ...... , de .......... de .................. de 2000) 

Quadro Especial de Pessoal do Escritório de Representação do Governo do 
Estado de Minas Gerais no Exterior 

Denomi Código Símbol Número 
nação o de 

da cargos 
classe 
Chefe MG-59 AS-59 01 

de 
Repres 
entação 

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

• - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 94/2000* 

Belo Horizonte, 2 de fevereiro de 2000. 
Senhor Presidente, 
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., para o obséquio de sua atenção e 

apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, em regime de urgência, o 
anexo projeto de lei, que autoriza o Estado a contratar colaboração financeira 
para o fim que menciona e dá outras providências, conforme exposição de 
motivos de autoria do Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação 
Geral e da Fazenda. 

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

PROJETO DE LEI N° 786/2000 
Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar colaboração financeira para 

os fins que menciona e dá outras providências. 
Art. 1°- Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a contratar colaboração 

financeira com o Banco KfW - Kreditanstalt fur Wiederaufbau até o limite de 
DM15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), destinados à 
implementação do Projeto de Proteção da Mata Atlántica em Minas Gerais -
PROMATAJMG. 

Parágrafo único - O projeto deverá ser implementado em 4 (quatro) anos. 
Art. 2°- A contrapartida do Estado corresponde a DM13.950.000,00 (treze 

milhões novecentos e cinqüenta mil marcos alemães), se efetivará com 
recursos próprios do Instituto Estadual de Florestas- IEF. 

Art. 3° - Os recursos obtidos por meio da colaboração financeira de que 
trata esta lei serão objeto de contrato com o Banco KfW - Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau e serão depositados em instituições financeiras que 
centralizem a receita do Estado, em conta especial aberta para esta 
finalidade, cuja identificação será comunicada pelo Poder Executivo à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia 
Legislativa no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua abertura. 

Art. 4° - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa cópia do 
contrato celebrado com o Banco KfW- Kreditanstalt fur Wiederaufbau. 

<~--------------------------------------------------------_j 
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Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder garantia para a 

realização da colaboração financeira prevista nesta lei, mediante vinculação 
de quotas do Fundo de Participação dos Estados - FPE - de que trata o art. 
159, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. yo- Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 208, 
do Regimento Interno. 

*- Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N" 95/2000* 

Belo Horizonte, 9 de fevereiro de 2000. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao 

exame e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que altera a redação do artigo 2° da Lei n° 13.456, de 12 de janeiro 
de 2000. 

A modificação ora proposta se faz necessária, uma vez que o dispositivo 
vigente atribui à Superintendência de Material da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração competência para proceder ao 
levantamento de áreas urbanas ociosas de domínio do Estado, com vistas ao 
seu aproveitamento no cultivo de hortas comunitárias. Ora, como se sabe, 
essa atividade é atribuída, corretamente, à Superintendência Central de 
Transportes, Imóveis e Serviços. 

Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto o prazo de tramitação 
a que se refere o artigo 69 da Constituição do Estado, sirvo-me da 
oportunidade de renovar-lhe a manifestação de meu alto apreço e especial 
consideração. 

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 787/2000 

Altera a redação do artigo 2° da Lei n° 13.456, de 12 de janeiro de 2000, 
que dispõe sobre a utilização de áreas urbanas ociosas de domínio do Estado 
para o cultivo de hortas comunitárias. 

Art. 1°- O artigo 2° da Lei n° 13.456, de 12 de janeiro de 2000, passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 2° - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração 
fará o levantamento das áreas a que se refere o artigo 1 ° desta lei e o 
remeterá à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento." 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de Política Agropecuária 

e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
208, do Regimento Interno. 

•- Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 96/2000* 

Belo Horizonte, 9 de fevereiro de 2000. 
Senhor Presidente, 
Dirijo-me a V. Exa., para solicitar a retirada do Projeto de Lei n° 453/99, que 

altera dispositivos da Lei n° 11.539, de 22 de julho de 1994, que dispõe sobre 
a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e dá outras 
providências. 

Atenciosamente, 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. lshaya EI-Khoury, Embaixador do Líbano no Brasil, solicitando lista 

dos membros desta Assembléia que sejam descendentes de libaneses. 
Do Sr. lvair Nogueira, Secretário de Esportes {2), encaminhando relação 

dos convênios de cooperação financeira firmados por essa Pasta no exercício 
de 1999 e nos meses de janeiro e fevereiro de 2000, até o dia 7 do corrente. 
(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da 
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Mauricio Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas (2), em atenção aos Requerimentos n°s 843 a 846/99, da Comissão 
de Transporte (informações sobre aeroportos dos municípios que menciona), 
encaminhando notas técnicas da Diretoria de Transportes Aeroviários, dessa 
Pasta, a respeito do assunto, e, em atenção ao Requerimento n° 279/99, do 
Deputado João Pinto Ribeiro (asfaltamento do trecho da Rodovia Benedito 
Xavier que liga Cachoeira do Campo a Ouro Branco), encaminhando cópia 
das informações prestadas pelo DER-MG sobre o assunto. 

Do Sr. Frederico Nitão, Diretor Substituto de Medicamentos e Produtos, do 
Ministério da Saúde, em atenção a requerimento da Comissão de Saúde, 
informando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está implantando 
estrutura de fiscalização no que se refere a propaganda de medicamentos e 
solicitando deste Legislativo o envio de criticas e sugestões para a 
regulamentação da matéria.(- Anexe-se ao Requerimento n° 874/99.) 

Do Sr. José Alves Soares, Prefeito Municipal de Monte Formoso, prestando 
informações sobre barramentos construídos nesse município, em atenção a 

<~ ________________________________________________________ _J 
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requerimento da CPI das Barragens. (-À CPI das Barragens.) 

Do Sr. Paulo Antônio Scarpelli, Prefeito Municipal de Barbacena, 
encaminhando documentação relativa à operação de financiamento 
envolvendo esse município e recursos do Fundo SOMMA, em atenção à 
requerimento da Comissão Especial do Fundo SOMMA. (- À Comissão 
Especial do Fundo SOMMA.) 

Do Sr. Marcelo Chaves Garcia, Presidente da Câmara Municipal de Três 
Pontas, solicitando que a Comarca de Três Pontas não volte a ser de 
entrância inicial, e sim que passe à categoria de entrância intermediâria. 
(Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 17/99.) 

Do Sr. Luiz Carlos Martins, Presidente da Câmara Municipal de Caeté, 
solicitando, em virtude de aprovação de requerimento apresentado pelos 
Vereadores Zezé Oliveira e Antônio Carlos Gonçalves, implantação de projeto 
nos moldes do Projeto Memória do Parlamento, desenvolvido pela 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 

Da Câmara Municipal de Patos de Minas, encaminhando boletim informativo 
desse Poder. 

Do Sr. Marcello Siqueira, Presidente da COPASA-MG, prestando 
informações acerca da ligação de rede de esgoto na Rua Clorita, n°s 64 e 
100, no Bairro Santa Teresa, em atenção à requerimento da Comissão de 
Direitos Humanos. 

Do Sr. Antônio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, prestando 
informações a respeito de pavimentação asfáltica do trecho que liga 
Barbacena a Alto Rio Doce, na BR-132; do trecho que liga Alto Rio Doce a 
Divinésia, na BR-280; e do trecho que liga Divínésia a Ubá, na MG-124, em 
atenção a pedido do Deputado Edson Rezende. 

Do Sr. Antônio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, informando que 
não há recursos disponíveis par asfaltar o trecho que liga a sede de Dores do 
lndaiá ao Distrito de Engenho do Ribeiro e para recuperar a ponte sobre o rio 
São Francisco no trecho Bom Despacho-Dores do lndaiá, obras solicitadas 
em requerimentos do Deputado Eduardo Daladier. 

Do Cel. PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior da PMMG, 
comunicando, em atenção a requerimento do Deputado João Leite, que, após 
procedimento de apuração, verificou-se que a prisão do Sr. Marcelo Pinto de 
Alcântara foi efetuada na forma da lei. 

Da Comissão Extraordinária Permanente de Direitos Humanos da Câmara 
Municipal de São Paulo, encaminhando cópia do relatório de sua visita a 
Chiapas, no México.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

Da Sra. Maria de Lourdes Carvalho, Diretora da Superintendência de 
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Administração de Pessoal da Secretaria da Educação, informando, com 
referência a assunto objeto de requerimento do Deputado lrani Barbosa 
(exigência do registro profissional anteriormente expedido pelo MEC para 
promoção por acesso de servidor do magistério), que foi formulada consulta a 
respeito à Procuradoria-Geral do Estado. 

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silvera, Chefe da UCECON/DA da 
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA -, encaminhando cópia de termo de 
convênio entre esse órgão e a Secretaria da Saúde. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o 
art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Márcio Pedrosa dos Santos, Assessor de Planejamentos, Projetos e 
Controle Interno da Prefeitura Municipal de Nova Ponte, solicitando o envio de 
exemplares da Constituição Estadual e do Código de Defesa do Consumidor 
e de cópia da lei eleitoral. 

Do Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Diretor Presidente do Sindicato 
dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de 
Minas Gerais, solicitando o empenho desta Casa junto aos Deputados 
Federais a fim de que rejeitem a redução da idade mínima para 
imputabilidade penal.(- À Comissão de Justiça.) 

Da Executiva da Central Única dos Trabalhadores - CUT - em Minas 
Gerais, solicitando um pronunciamento formal desta Casa com relação às 
invasões promovidas por fazendeiros no assentamento de trabalhadores sem 
terra na Fazenda Olhos d'Água, em Pompéu, e sobre o atentado sofrido por 
Ivo de Castro Machado, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Pompéu, e pelos assentados Otávio Guimarães de Oliveira, Nagib Santana 
de Souza e Júlia Marilda Ferreira.(- À Comissão de Política Agropecuária.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - A Mesa passa a 
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o 
Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 22/2000 

Acrescenta dispositivos ao art. 117 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 117 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, fica acrescido dos 

seguintes§§ 1°, 2" e 3°: 
"Art. 117- ........................................................... . 

~~--------------------------------------------------------_J 
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§ 1° - Ao servidor público que requerer aposentadoria serão oferecidos 

cursos, seminários e treinamentos preparatórios, que terão como objetivo: 
I - a preparação psicológica do servidor, mediante sua participação em 

terapias e seminários ministrados por psicológicos; 
11 - a orientação ao servidor sobre os cuidados com a qualidade de vida, a 

alimentação e a saúde, mediante a sua participação em cursos e seminários 
ministrados por médicos; 

111 - a orientação ao servidor sobre a ordem física, a prática de esportes e 
tratamentos fisioterápicos, por meio de cursos e treinamento ministrados por 
fisioterapeutas. 

§ 2° - Será facultada a participação do servidor público aposentado na 
formulação, no acompanhamento e na avaliação dos cursos, seminários e 
treinamentos previstos no§ 1°_ 

§ 3° - Durante o processo de sua preparação para a aposentadoria será 
incentivada a participação do servidor em atividades destinadas á 
transmissão de informações e da experiência adquirida aos servidores mais 
jovens, como meio de promover a continua otimização do servidor público." 

Art. ZO - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 3° - Revogam-se as disposições em contrário_ 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Pastor George 
Justificação: O projeto de lei complementar em tela tem por finalidade o 

reconhecimento dos serviços prestados pelo servidor público ao Estado. 
Ao propormos alteração no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 

Estado, abordando os servidores que se encontram em período de pré-
aposentadoria, na realidade, nós o estamos adequando aos padrões 
modernos do comportamento humano. A expectativa de vida tem aumentado 
consideravelmente, por um lado, devido, em boa parte, ás novas técnicas, 
consciência e evolução da medicina preventiva_ Por outro, a visão do 
aposentado como ser humano excluído e defasado está mudando a passos 
largos. O mercado, em geral, está cada vez mais atento e sedento desta 
população, já que tem um potencial de consumo de enormes proporções_ 

O servidor público, ao encerrar sua carreira, que, muitas vezes, foi sofrida, 
com salário, em alguns momentos, defasado, terá, ao sair, uma possibilidade 
de o Poder Executivo reconhecê-lo e contribuir para sua inserção mais firme e 
dinãmica na nova etapa da existência_ 

É imprescindível e oportuno dizer que este projeto de lei complementar não 
trará nenhum custo ou despesa adicional para o Governo EstaduaL 
Acreditamos que trará respeito e orgulho do povo mineiro por tal iniciativa_ 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

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

PROJETO DE LEI N° 788/2000 
Dispõe sobre operações que envolvam a troca de telefone celular. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as operadoras de telefonia celular móvel prestadoras de 

serviços no Estado de Minas Gerais obrigadas a somente habilitar telefone 
celular, nos casos de troca, mediante a apresentação da nota fiscal do 
aparelho usado ou a comprovação da propriedade do aparelho. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Márcio Cunha 
Justificação: A popularização da telefonia celular móvel exige a criação de 

mecanismos de controle visando à defesa do cidadão e do usuário. 
A existência de mais de 1 milhão de aparelhos no Estado e a facilidade na 

habilitação tem estimulado o crime em Belo Horizonte. A grande oferta de 
aparelhos tem motivado o aumento do roubo e da comercialização ilegal dos 
referidos aparelhos - que viraram moeda de troca dos assaltantes. 

A finalidade deste projeto é identificar o comprador e o número do aparelho, 
para evitar prejuízo aos usuários. Isso se torna necessário em razão da 
precariedade do controle das operadoras, que não exigem nenhum 
documento de quem vai habilitar um telefone celular. 

- Publicado, 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° 789/2000 
Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal do professor 

da rede estadual de ensino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica obrigado o Poder Executivo a implantar, no prazo de noventa 

dias, 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° inclui a assistência preventiva, por 
meio da rede pública de saúde, com a realização de um curso teórico e 
prático anual, orientando 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, sendo a 
coordenação do curso da competência de um fonoaudiólogo . 

~~--------------------------------------------------------_J 
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Art. 4° - Esta lei, apesar de seu caráter fundamentalmente preventivo, 

garante ao professor com disfonia acesso a tratamento fonoaudiológico e 
médico. 

Art. 5° - Serão dotados em orçamento próprio os recursos necessários á 
implantação do programa criado por esta lei. 

Art. 6° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de trinta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. yo- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Agostinho Silveira 
Justificação: O projeto de lei tem como principal objetivo prevenir eventuais 

problemas de disfonia em professores da rede estadual de ensino, problemas 
tão comuns a profissionais dessa área, devido a complicações nas cordas 
vocais. Com a orientação de fonoaudiólogos e o acesso ao tratamento, 
acredita-se na melhoria da qualidade de vida e de rendimento profissional, 
beneficiando também aos alunos. 

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira para parecer. nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02. 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 790/2000 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao 

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

propriedade do Estado ao Município de ltamonte, constituído de terreno com 
área de 600m2 (seiscentos metros quadrados), situado no lugar denominado 
Vargem dos Caetanos, no perímetro urbano daquele município, registrado 
sob o n° 3.939, a fls. 48 do livro 3-B do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de ltanhandu. 

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. 
Agostinho Patrús 
Justificação: O imóvel descrito no art. 1 o do projeto de lei foi doado ao 

Estado para que ali fosse construído um posto de saúde, uma vez que sua 
localização é privilegiada: defronte o antigo hospital do município. 

Antes que se efetivasse a construção do referido posto de saúde, o hospital 
foi desativado. Dessa forma, o terreno encontra-se ocioso, sem serventia 
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para a administração pública estadual. Já para o municipio, é de grande 
importância, uma vez que a construção de uma escola municipal é 
imprescindível para suprir a crescente demanda. 

Por se tratar de iniciativa de relevância e interesse social, espero contar 
com o indispensável apoio dos nobres pares nesta Casa para que ela seja 
aprovada. 

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

PROJETO DE LEI N° 791/2000 

Declara de utilidade pública o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont, 
com sede nesse município. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hospital de Misericórdia de 

Santos Dumont, com sede nesse municipio. 
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: Em Santos Dumont, para alegria e orgulho dos seus 

moradores, existe um dos mais antigos hospitais do interior de Minas Gerais, 
que agora, por intermédio deste projeto de lei , postula a sua declaração de 
utilidade pública. 

Fundado em 1902, sempre levou avante seus objetivos estatutários: 
oferecer atendimento médico, medicamentos e intervenções cirúrgicas, 
preferencialmente a pacientes pobres fixados naquele municipio. 

Por meio de pequenas modificações em seu estatuto, o Hospital de 
Misericórdia de Santos Dumont passou a atender às exigências necessárias 
para sua declaração de utilidade pública. 

Dessa mane1ra, assumem nova redação as duas cláusulas transcritas a 
seguir: 

"Art. 2°- ....................................................................... . 
§ 3° - O hospital não visa à distribuição de lucros ou dividendos a dirigentes 

e associados, devendo aplicar integralmente os seus recursos na 
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais. 

Art. 42- .......................................................................... . 
Parágrafo único- Em caso de dissolução ou extinção, o eventual patrimônio 

remanescente será destinado a instituição registrada no Conselho Nacional 
de Assistência Social ou a entidade pública, a critério da instituição." . 

~------------------------------------------~ 
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Examinando os demais documentos integrantes dos autos, constatamos 

que tudo está conforme estabelece a Lei n° 12.972, de 27/7/98, disciplinadora 
das declarações de utilidade pública. 

Em virtude das informações apresentadas, não podemos negar que o 
Hospital de Misericórdia de Santos Dumont está perfeitamente habilitado ao 
titulo declaratório proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 792/2000 
Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal da Microrregião de 

Caxambu, com sede no Município de Baependi. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal da 

Microrregião de Caxambu, com sede no Município de Baependi. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Bilac Pinto 
Justificação: O Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Caxambu é 

uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade contratar 
médicos, paramédicos e odontólogos, bem como entidades da área de saúde, 
para atender ás necessidades dos municípios consorciados. 

Além disso, constitui seu objetivo a promoção e a execução de programas 
de educação sanitária, bem como a ampliação do seu programa de 
desenvolvimento comunitário, firmando parcerias com órgãos do governo. 

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres pares á aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 793/2000 
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Padre Vitor, com sede 

no Município de Baependi. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente Padre 

Vitor, com sede no Município de Baependi. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: A Sociedade Beneficente Padre Vitor foi instituída com a 
finalidade de bem servir à comunidade. prestando socorro e asilo aos idosos 
carentes. 

Estribada nos princípios cristãos de amor ao próximo, trabalha 
incessantemente pela assistência aos anciãos desamparados. buscando 
confortá-los espiritualmente e amenizar suas dificuldades materiais. 

Sendo uma entidade que norteia seu trabalho pela solidariedade humana. 
por certo terá o reconhecimento dos nobres colegas. por meio da declaração 
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° 794/2000 
Declara de utilidade pública a Cooperativa Interdisciplinar de Prestação de 

Serviços ao Adolescente Especial - DIADIA. com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Cooperativa Interdisciplinar de 

Prestação de Serviços ao Adolescente Especial - DIADIA -. com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões. 22 de novembro de 1999. 
Rogério Correia 
Justificação: A Cooperativa de Prestação de Serviços ao Adolescente 

Especial - DIADIA- é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. que 
tem como objetivo prestar assistência ao portador de deficiência, defasagem 
de desvio no desenvolvimento mental, psicológico e psicomotor, contribuindo 
para sua interação no meio social. Além disso. concebe. planeja. desenvolve. 
executa. implanta e acompanha projetos e realizações que favoreçam a 
qualidade de vida e o bem-estar do portador de deficiência. 

- 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° 795/2000 
Dispõe sobre o Programa de Regularização e Controle das Ilhas Fluviais e 

Lacustres do Estado de Minas Gerais . 

<~--------------------------------------------------------_J 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - As áreas de preservação pertencentes às ilhas fluviais e lacustres 

de domínio do Estado de Minas Gerais serão regularizadas quanto à sua 
ocupação. 

Parágrafo único- Para definição dos limites das áreas de que trata o "caput" 
deste artigo, a Superintendência Central de Bens Imóveis da Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração, fará o levantamento das ilhas 
fluviais e lacustres existentes no Estado e o remeterá à Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Art. 2• - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e seus órgãos vinculados, formarão uma comissão para 
avaliação técnica. 

Parágrafo único - A avaliação técnica tem por objetivo definir as 
potencialidades de ocupação e o impacto ambiental. 

Art. 3• - Toda a ocupação das ilhas fluviais e lacustres será regularizada 
junto à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, de 
acordo com a legislação vigente e conforme dispõe esta lei. 

Art. 4• -As ilhas que tiverem potencial de ocupação, conforme o parágrafo 
único do art. 2° desta lei, a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração com a interveniência da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável poderá delegar responsabilidade e 
controle às Prefeituras Municipais em sua jurisdição. 

Art. 5• - O art. 2° desta lei aplica-se às ilhas fluviais e lacustres que estejam 
ocupadas. 

Art. 5• - Para o custeio do Programa, fica o Poder Executivo autorizado a: 
I -abrir crédito especial no orçamento do Estado; 
li -firmar convênios com os municípios. 
Art. 7" - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração 

fiscalizará o cumprimento desta lei. 
Art. a• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. g• - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Pastor George 
Justificação: Segundo a Constituição Federal, Titulo 111, Capítulo 11, art. 20, 

item IV: "São bens da União: as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas 
destas, as áreas referidas no art. 26, li." 

Art. 26- Incluem-se entre os bens dos Estados: 
11 - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu 

domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros. 
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De acordo com a Constituição Estadual, Título 111, Capítulo I, Seção 111, art. 

12, item 11: "incluem-se entre os bens do Estado: as ilhas fluviais e lacustres 
não pertencentes à União". 

Conforme instituem as doutrinas, inexiste o direito de usucapião sobre as 
ilhas, tanto no âmbito federal como na estadual. 

A alegação de posse do imóvel, sem prova plena, não enseja o direito 
adquirido de permanência no local, mesmo tendo sido edificada casa para 
moradia ou lazer. 

De acordo com o art. 20 da Constituição Federal, a ocupação de ilha 
costeira de propriedade da União depende de autorização da 
Superintendência do Patrimônio da União - SPU - e quanto à ilha costeira de 
propriedade do Estado, sua ocupação depende de autorização do Governo 
do Estado, representado pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração. 

Sabemos que o Estado de Minas Gerais, possui muitas ilhas e entendemos 
que ninguém poderá lançar mão delas, por tratar-se de terras vinculadas aos 
rios estaduais. 

No entanto, por ser nosso Estado de grande dimensão e difícil a 
fiscalização de suas terras, as ilhas podem estar sendo utilizadas 
irregularmente. 

Assim, entendemos que a utilização das ilhas fluviais e lacustres do Estado 
deve ser regularizada, por meio de levantamento, pela Secretaria de Estado 
de Recursos Humanos e Administração, e avaliada tecnicamente pela 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

A proposta de regularização do uso das ilhas visa a impedir a poluição e os 
estragos ocorridos em nossos rios. A urbanização sem critérios e os 
fenômenos naturais modificados pela ação humana sobre o meio ambiente 
são fatores que agravam a trágica realidade, ocasionando, por exemplo as 
enchentes. 

Conforme o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -. o 
desmatamento, os incêndios, os esgotos a céu aberto e os resíduos 
siderúrgicos concorrem para a retenção das águas das chuvas, causando, 
conseqüentemente, graves problemas. 

Em seu folheto publicado no jornal "CREDIMINAS" esclarece aquele 
Instituto: 

"a) Todos os setores tem igual acesso ao uso dos recursos hídricos; 
b) a água é um bem finito; 
c) a água tem valor econômico; 
d) a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e participativa; 

~~------------------------------------------------------J 
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e) quarenta mil crianças morrem a cada dia no mundo, vítimas de diarréias 

e outras doenças veiculadas pela água. 
Baseamos nossos estudos na legislação vigente como: A Política Nacional 

de Recursos Hídricos; a Política Estadual de Recursos Hídricos; o novo 
Código Florestal; e a Organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e seus órgãos vinculados. 

De posse de tantos fatos comprovados entende-se que o uso das ilhas 
fluviais e lacustres devem ser regularizadas em beneficio da preservação da 
natureza. 

As ilhas devem voltar as suas origens, com suas matas e florestas, 
protegendo as águas em sua volta, sem a poluição acarretada pelo uso 
impróprio. Vamos deixar que as águas sigam seu curso normalmente, para 
salvar nossos rios. Por tudo isso, conto com a aprovação desta proposição 
pelos nobres pares. 

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

PROJETO DE LEI N° 796/2000 
Altera a redação do art. 1° da Lei n° 13.415, de 23 de dezembro de 1999, e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 1 ° da Lei n° 13.415, de 23 de dezembro de 1999, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1° - O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

acrescido do seguinte§ 16: 
'§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 18% (dezoito por 
cento) a carga tributária nas operações internas com vinhos de produção 
nacional'.". 

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 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A proposição autoriza o Poder Executivo a reduzir dos atuais 

25% para 18% a alíquota do ICMS incidente nas operações internas com 
vinhos de produção nacional. 

Como a redução pretendida não está abaixo da alíquota genérica do ICMS 
no Estado de Minas Gerais, que é de 18%, nem tampouco da alíquota 
interestadual de 12%, a proposição atende ao disposto no art. 155, inciso VI, 
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da Constituição Federal, sem a necessidade de prev1a deliberação dos 
Estados e do Distrito Federal no âmbito do Conselho Nacional de Política 
Fazendária- CONFAZ. 

Vale ressaltar que os vinhos produzidos na região de Andradas, Caldas e 
Santa Rita de Caldas são produtos naturais, ocorrendo apenas a fermentação 
da uva; a indústria do vinho encontra-se incluída como Indústria de 
Alimentação, nos termos do art. 577 da CLT, enquanto outras bebidas com 
maior teor alcoólico já foram excluídas. Além do mais, novas e modernas 
descobertas vêm sendo feitas, e, a cada dia, mais se acredita que o vinho, 
por suas propriedades intrínsecas, é um verdadeiro alimento, colaborando 
para a maior vitalidade e melhor saúde de seus usuários; o Estado do Rio 
Grande do Sul, outro grande produtor de vinho, já o excluiu dessa tributação 
de 30%, sendo tributado à razão de 17% dentro do Estado e de 12% fora. O 
Estado de São Paulo o mantém tributado em 25%. 

É certo que a redução da carga tributária, em qualquer setor, amplia a 
possibilidade de maior consumo e, em conseqüência, há maior arrecadação. 
Ademais, as indústrias mineiras são de pequeno porte, e a alíquota de 25% 
vem inviabilizando o setor, que Juta com dificuldades para sua manutenção. A 
redução pleiteada não trará ao Estado queda de receita significativa e estará 
representando a sobrevivência das industrias do vinho, em Minas Gerais. 

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação deste projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 797/2000 
Institui atendimento especial a deficiente visual em instituições bancárias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica obrigatório que as instituições bancárias instalem em suas 

agências todos os mecanismos disponíveis, necessários ao atendimento a 
pessoas portadoras de deficiência visual. 

Art. 2° - O Poder Executivo tem o prazo de sessenta dias a contar a partir 
desta lei para fixar a diretriz a que se refere o 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, 4 de fevereiro de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Este projeto visa a obrigar as instituições bancárias a manter 

em suas agências mecanismos adequados ao atendimento dos portadores de 
deficiência visual, a fim de que lhes seja possibilitada a autonomia para 
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manter com o Banco um relacionamento comercial, independentemente da 
presença de um procurador. 

Alguns estabelecimentos têm-lhes negado esse direito, não aceitando 
pedidos de abertura de contas por parte dos interessados. 

Para sanar tal discriminação, as agências poderão disponibilizar o contrato 
impresso em braile, bem como pela informática, por meio do programa 
Dosvox. 

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação do projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para 

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI N° 798/2000 

Estabelece condição para o funcionamento de câmaras de bronzeamento 
artificial. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os estabelecimentos que oferecerem serviços de bronzeamento 

artificial deverão afixar em suas dependências, de forma destacada, a 
expressão "A Secretaria de Estado da Saúde adverte: o bronzeamento 
artificial pode causar câncer de pele". 

Parágrafo único - O Poder Executivo, por seu órgão competente, fiscalizará 
a aplicação do disposto no "caput" deste artigo. 

Art. ZO - Os estabelecimentos deverão adequar-se ao disposto no artigo 
anterior no prazo de trinta dias contados da data de publicação desta lei. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Recente matéria veiculada pela imprensa nacional informa os 

malefícios provocados pelo bronzeamento artificial, oferecido em larga escala 
a nossa população. 

Os usuários precisam ter conhecimento das conseqüências da reiterada 
utilização do referido serviço. Acredito que a advertência sugerida neste 
projeto de lei será o passo inicial para maior conscientização quanto aos 
riscos que a prática do bronzeamento artificial oferece à saúde. 

Aguardo, por essas razões, o apoio de meus nobres pares à aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 799/2000 
Dispõe sobre a política de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo 
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sustentável no Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Poder Executivo, em parceria com as Prefeituras Municipais em 

cujo território haja recursos naturais e patrimônio cultural que sejam objeto de 
visitação e turismo, são responsáveis pela elaboração de uma politica de 
desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável. 

§ 1 o - Entende-se por politica de desenvolvimento do ecoturismo os 
programas voltados para a implementação de visitação controlada e 
responsável às áreas naturais e culturais, visando à preservação da 
biodiversidade. 

§ 2° - Entende-se por politica de desenvolvimento do turismo sustentável os 
programas voltados para a implementação de visitação controlada e 
responsável às áreas naturais e culturais, visando à interação entre o 
crescimento sócio-econômico e a preservação do ecossistema. 

Art. 2° - A politica de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo 
sustentável deve estabelecer regras, instrumentos de gestão e recursos, a 
serem definidos com os diversos setores sociais, econom1cos e 
governamentais, para garantir a preservação da biodiversidade, traçando 
limites, organizando e dirigindo açôes logisticas. 

Art. 3° - A implementação da politica de desenvolvimento do ecoturismo e 
do turismo sustentável deve definir diretrizes e normas para: 

I - a compatibilização das atividades de ecoturismo e do turismo 
sustentável, com a preservação da biodiversidade, como: 

a) uso sustentável dos recursos naturais, evitando seu esgotamento; 
b) redução de resíduos gerados, bem como seu tratamento e sua 

destinação final; 
c) manutenção da diversidade natural e cultural; 
d) capacidade de carga, que se traduz pelo nível que um sítio pode 

suportar, sem provocar degradação do ecossistema, com estudos voltados 
para a circulação de pessoas na área e sistemas de rodízio de trilhas. 

11 - a parceria entre os segmentos sociais, como: 
a) iniciativa privada, compreendendo os serviços turísticos em geral e o 

comércio; 
b) comunidade, compreendendo população local e flutuante; 
c) poder público; 
d) instituiçôes nacionais e internacionais (ONGs). 
111- a conscientização, a capacitação e o estímulo à população local para a 

atividade de ecoturismo e do turismo sustentável. 
Art. 4° - A politica de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo 
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sustentável deve contemplar a preservação das características da paisagem, 
prevenindo a poluição sonora, visual e atmosférica na localidade. 

Art. 5° - A gestão da política de desenvolvimento do ecoturismo e do 
turismo sustentável observará as seguintes etapas: 

I - prevenção da degradação do ecossistema: 
a) ambientais: extensão da área e do espaço utilizável, fragilidade do 

ambiente, sensibilidade de espécies animais em relação à presença humana 
e recursos da biodiversidade; 

b) sociais: desenvolvimento da visitação e preservação das tradições locais; 
c) administrativos: implantação de trilhas ou caminhos em sistema de 

rodízio e de administração dos visitantes, controle sobre o uso inadequado 
dos recursos ou serviços. 

11 - preservação da biodiversidade. 
Art. 6° - O Poder Executivo deverá criar programas específicos por meio de 

seus órgãos competentes, os quais incentivem a implantação e ampliação, 
por parte do poder público municipal, da política de desenvolvimento do 
ecoturismo e do turismo sustentável. 

Art. 7° - Poderão ser concedidos incentivos fiscais e financeiros às 
instituições públicas e privadas que comprovem, por meio de documentação 
especifica, que: 

I - direcionam investimentos ao desenvolvimento da região, promovendo a 
política de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável; 

11 - estimulem, mediante programas específicos, a implantação da política 
de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável. 

111- incentivem a pesquisa e a implementação de processos que utilizem as 
chamadas tecnologias limpas. 

§ 1° - Os instrumentos de que trata este artigo serão concedidos sob a 
forma de créditos especiais, deduções, isenção total ou parcial de impostos, 
tarifas diferenciadas, prémios, empréstimos e as demais modalidades 
especificamente estabelecidas. 

§ 2° - Os instrumentos de que trata este artigo serão concedidos após a 
análise dos documentos submetidos à aprovação do órgão estadual 
competente. 

Art. 8°- Os municípios deverão apresentar planos de gestão para a política 
de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável, devidamente 
aprovados pelos órgãos estaduais competentes, quando da solicitação de 
financiamento às instituições oficiais. 

Art. go - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
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Justificação: A globalização suscita, mundialmente, discussões quanto ao 
crescente índice de desemprego, aprofundando as desigualdades sociais e 
regionais, com a conseqüente degradação do meio ambiente e da qualidade 
de vida do homem. 

O turismo é a indústria de maior crescimento na atualidade, movimentando 
recursos vultosos, e o nosso Estado, com recursos naturais em abundância, 
tem vocação para o ramo do ecoturismo. Dados informam que, para cada 
emprego direto na indústria do turismo, criam-se nove empregos indiretos, o 
que traduz o seu efeito multiplicador de empregos, permitindo a geração e 
uma melhor distribuição de renda. 

Por essas razões, torna-se necessária a implementação de ações do poder 
público, mormente o municipal, viabilizando investimentos públicos e 
privados, formulando sua política de ecoturismo e de turismo sustentável, a 
fim de acelerar seu acesso ao desenvolvimento, obter harmonia entre o 
crescimento econõmico e o social, equilibar os recursos entre a oferta e a 
procura e a promoção da qualidade de vida aliada à preservação do 
ecossistema. Assim, espero de meus pares apoio à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 800/2000 
Incentiva a instrução e a educação escoteira nas escolas públicas estaduais 

por meio do Projeto Escotismo Escola. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado de Minas Gerais incentivará a instrução e a educação 

escoteira por meio do Projeto Escotismo Escola, estimulando a criação de 
grupos de escoteiros nas escolas públicas estaduais, com estrutura e 
organização da União dos Escoteiros do Brasil- Região de Minas Gerais. 

§ 1 ° - Os grupos de escoteiros adotarão "slogan" e distintivo conforme 
definido no regimento próprio e no da União dos Escoteiros do Brasil. 

§2° - A formação dos grupos de escoteiros será iniciada no prazo de 12 
meses e deverá ter a sua implantação concluída no Estado no prazo de 60 
meses. 

Art. 2° - A instalação dos grupos de escoteiros será acompanhada por 
servidores indicados pela Secretaria de Estado da Educação e será 

<~--------------------------------------------------------_J 



incentivada por meio da divulgação do Projeto Escotismo Escola. 
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva 
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Justificação: O escotismo, ao longo dos 93 anos de sua criação, vem 
contribuindo na formação social de muitos brasileiros, tendo como base a 
família e a vida em comunidade, preparando o jovem para os desafios de uma 
vida melhor, com mais humanidade e respeito ao meio ambiente. 

Vale registrar que, em razão desse importante trabalho desempenhado, a 
União dos Escoteiros do Brasil é reconhecida como instituição destinada à 
educação extra-escolar desde 1946, por meio do Decreto-Lei n° 8.828, de 
24/1/46. 

Este projeto, de incentivo à instrução e à educação nas escolas públicas 
estaduais, deverá contribuir com os trabalhos de prevenção do uso de 
substâncias entorpecentes, fumo e álcool e da delinqüência juvenil, 
permitindo a escolha pela vida e valorizando o ser humano e seu reencontro 
com a esperança num mundo conturbado. 

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação deste projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para 

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI N° 801/2000 

Dispõe sobre a realização, nos hospitais da rede pública estadual, do 
exame denominado Emissões Evocadas Otoacústicas e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os hospitais da rede pública do Estado de Minas Gerais ficam 

obrigados a proceder, gratuitamente, ao exame denominado Emissões 
Evocadas Otoacústicas (teste de ouvidinho ), em todas as crianças nascidas 
nas suas dependências. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Dados da Organização Mundial de Saúde atestam que existem 

de quatro a seis, em cada grupo de mil, crianças com problemas auditivos. 
Considerando que o diagnóstico precoce é fundamental para evitar danos 

irreversíveis ao indivíduo e que a cobertura vacina! que previne algumas das 
causas de deficiência auditiva ainda não é rotina em nosso Estado, a 
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proposição, ao instituir a obrigatoriedade do teste do ouvidinho nos hospitais 
da rede pública estadual, visa a garantir que este diagnóstico seja feito, 
amenizando um sério problema social, que não deixa de resultar em elevadas 
despesas com a aquisição de próteses auditivas. 

Cabe ressaltar, ademais, que cabe ao poder público investir em políticas de 
saúde preventiva, atacando no nascedouro as causas da enfermidade. 

Por estas razões, espero de meus pares apoio à aprovação deste projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 

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

PROJETO DE LEI N° 802/2000 
Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado de 

Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

TÍTULO I 
Capítulo I 

Das disposições gerais 
Art. 1 o - Esta lei contém o Código Estadual de Proteção aos Animais, 

estabelecendo normas para a proteção dos animais no Estado do Minas 
Gerais, visando a compatibilizar o desenvolvimento sócio-econômico com a 
preservação ambiental. 

Art. 2° - É vedado: 
I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo 

de experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as que criem 
condições inaceitáveis de existência; 

11 - manter animais em local completamente desprovido de asseio ou que 
lhes impeça a movimentação, o descanso ou os prive de ar e luminosidade; 

111 -obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua força; 
IV - não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja 

necessário para consumo; 
V exercer a venda ambulante de animais para menores 

desacompanhados por responsável legal; 
VI -enclausurar animais com outros que o molestem ou aterrorizem; 
VIl - sacrificar animais com venenos ou outros métodos não preconizados 

pela Organização Mundial da Saúde - OMS - nos programas de profilaxia da 
raiva. 

Art. 3° - Consideram-se espécies da fauna nativa do Estado de Minas 
Gerais as que são originárias deste Estado e vivam de forma selvagem, 
inclusive as que estão em migração, incluindo-se as espécies de peixes. 

~~--------------------------------------------------------_j 
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Art. 4° - Os animais silvestres de qualquer espécie, em qualquer fase de 

seu desenvolvimento, bem como os seus ninhos, ovos e abrigos são 
considerados bens de interesse comum do Estado de Minas Gerais, 
exercendo-se este direito respeitados os limites que a legislação estabelece. 

Seção 11 
Fauna exótica 

Art. 5°- A fauna exótica compreende as espécies animais não originárias do 
Estado de Minas Gerais que vivam em estado selvagem. 

Art. 6° - Nenhuma espécie poderá ser introduzida no Estado de Minas 
Gerais sem prévia autorização do órgão competente. 

Art. 7° - Todo vendedor de animais pertencentes á fauna exótica deverá 
possuir certificado de origem e licença de importação fornecida pela 
autoridade responsável. 

Parágrafo único - No caso de o vendedor ou possuidor não apresentar a 
licença de importação, será confiscado o animal e encaminhado a local 
apropriado até que a autoridade competente adote as providências 
necessárias. 

Seção 111 
Da pesca 

Art. 8°- São de domínio público todos os animais e toda a vegetação que se 
encontram nas águas dominiais. 

Art. go - Toda alteração no regime dos cursos de água devido a obras 
implicará medidas de proteção que serão orientadas e fiscalizadas por 
entidade estadual competente. 

Capítulo 111 
Dos animais domésticos 

Seção I 
Dos animais de carga 

Art. 10 - Será permitida a tração animal de veículos ou instrumentos 
agrícolas e industriais somente pelas espécies bovinas, eqüinas ou muares. 

Art. 11 - É vedado: 
I -atrelar animais de diferentes espécies no mesmo veículo; 
li - utilizar animal cego, enfermo, extenuado ou desterrado em serviço, bem 

como castigá-lo; 
111 - fazer viajar animal a pé por mais de dez quilômetros sem lhe dar 

descanso; 
IV - fazer o animal trabalhar por mais de seis horas seguidas, sem lhe dar 

água e alimento. 
Seção 11 
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Do transporte de animais 

Art. 12 - Todo veículo de transporte de animais deverá estar em condições 
de oferecer proteção e conforto adequado. 

Art. 13 - É vedado: 
I - transportar em via terrestre por mais de doze horas seguidas, sem o 

devido descanso; 
11 - transportar sem a documentação exigida por lei; 
111 - transportar animal fraco, doente, ferido ou em adiantado estado de 

gestação, exceto para atendimento de urgência. 
Capítulo IV 

Dos sistemas intensivos de economia agropecuária 
Art. 14 - Consideram-se sistemas intensivos de economia agropecuária os 

métodos cuja característica seja a criação de animais em confinamento, 
usando para tal fim um alto grau de tecnologia que permita economia de 
espaço e trabalho e rápido ganho de peso. 

Art. 15 - Será passível de punição toda empresa que utilizar o sistema 
intensivo de economia agropecuária que não cumprir os seguintes requisitos: 

I - os animais deverão receber água e alimento, atendendo-se, também, 
suas necessidades psicológicas, de acordo com a evolução da ciência, 
observadas as exigências peculiares de cada espécie; 

11 - os animais devem ter liberdade de movimento de acordo com as suas 
características morfológicas e biológicas; 

111 - as instalações devem atender a condições ambientais de higiene, 
circulação de ar e temperatura. 

Parágrafo único - Não será permitida, em nenhuma hipótese, a engorda de 
aves, suínos e outros animais por processos mecânicos, químicos e outros 
métodos que sejam considerados cruéis. 

Capítulo V 
Do abate de animais 

Art. 16 - Todo frigorífico, matadouro e abatedouro no Estado de Minas 
Gerais tem a obrigatoriedade do uso de métodos científicos e modernos de 
insensibilização, aplicados antes da sangria, por instrumentos de percussão 
mecamca, processamento químico, elétrico ou decorrentes do 
desenvolvimento tecnológico. 

Art. 17 - É vedado: 
I - empregar marreta, picada no bulbo (choupa), facada no coração, bem 

como mutilação ou qualquer método considerado cruel para o abate; 
11 - abater fêmeas em período de gestação e de nascituros até a idade de 

três meses de vida, exceto em caso de doença, a fim de evitar o sofrimento 
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TÍTULO 11 
Capitulo I 

Dos animais de laboratório 
Da vivissecção 
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Art. 18 - Considera-se vivissecção os experimentos realizados com animais 
vivos em centros de pesquisas. 

Art. 19 - Os centros de pesquisas deverão ser devidamente registrados no 
órgão competente e supervisionados por profissionais de nível superior, nas 
áreas afins. 

Art. 20 - O Diretor do centro de pesquisa, antes de proceder a qualquer 
experimento com animal vivo, deverá relatar ao órgão competente a natureza 
do experimento, a quantidade, a espécie de animal e o nível de dor que ele 
sofrerá. 

Art. 21 - É proibida a prática de vivissecção sem uso de anestésico, bem 
como a sua realização em estabelecimentos escolares de ensino fundamental 
e médio. 

§ 1 o - Os relaxantes musculares parciais ou totais não serão considerados 
anestésicos. 

§ 2° - É obrigatória a presença de anestesista quando da realização do 
experimento de vivissecção. 

Art. 22 - Com relação ao experimento de vivissecção, é proibido: 
I - realizar experiências cujos resultados já são conhecidos anteriormente 

ou aqueles destinados à demonstração didática que já tenham sido filmadas 
ou ilustradas; 

11 - realizar experimentos que visem a demonstrar os efeitos de drogas 
venenosas ou tóxicas, como também aqueles que conduzem o animal ao 
estresse, à inanição ou à perda da vontade de viver; 

111 -realizar experiências com fins comerciais, de propaganda armamentista 
e outros que não sejam de cunho cientifico humanitário; 

IV - utilizar animal já submetido a outro experimento ou realizar experiência 
prolongada com o mesmo animal. 

Art. 23 - É proibido importar ou exportar animal para pesquisas cientificas e 
médicas. 

Art. 24 - Nos locais onde está autorizada a vivissecção, deverá constituir-se 
uma comissão de ética, composta por, no mínimo, três membros, sendo: 

I -um representante da entidade autorizada; 
li - um veterinário; 
111 - um representante da sociedade protetora dos animais. 
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Art. 25- Compete à comissão de ética fiscalizar: 
I - a habilitação e a capacidade do pessoal encarregado de prestar 

assistência aos animais; 
I I - verificar se estão sendo adotados os procedimentos para prevenir a dor 

e o sofrimento do animal, tais como aplicação de anestésico ou analgésico; 
111- denunciar ao órgão competente qualquer desobediência a esta lei. 
Art. 26 - Todos os centros de pesquisas deverão possuir os recursos 

humanos e materiais necessários a fim de zelar pela saúde e bem-estar dos 
animais. 

Art. 27 - Somente os animais criados nos centros de pesquisas poderão ser 
empregados em experimentos. 

Art. 28 - As penalidades e multas referentes às infrações definidas nesta lei 
serão estabelecidas pelo Poder Executivo, em espécie. 

Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias a 
contar da data de sua publicação e deverá dispor quanto ao órgão estadual 
encarregado de fiscalizar o cumprimento das disposições desta lei. 

Art. 30- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais, na qual reconhece o seguinte: "Todos os animais nascem iguais 
diante da vida e têm o mesmo direito à existência". Todavia, parece ter-se 
esquecido de aplicar esse princípio no âmbito de seu território. 

A cada dia, milhares de denúncias sobre maus-tratos a animais chegam ao 
conhecimento público. A crueldade humana parece não ter limites, 
carregando, de forma inexorável, nossa raça para o extermínio. Extermínio 
sim, já que o homem não pode viver sem a fauna e a fiora, verdadeiras 
dádivas de Deus. É preciso urgentemente disciplinar a ação indiscriminada da 
caça, da pesca predatória, entre outros tantos malefícios que têm sido 
aplicados ao bioma do nosso Estado. É chegado o momento de frearmos a 
fúria devastadora e cega, que legará às gerações vindouras listas 
intermináveis de animais extintos. 

Por isso, a apresentação de um projeto contendo o Código de Proteção aos 
Animais e, por conseqüência, ao meio ambiente vem ao encontro dos anseios 
da população, a qual clama por um basta a essa carnificina. Este projeto de 
lei tem fundamento jurídico no art. 24, VI, da Constituição Federal, que 
explicita, clara e objetivamente, ser concorrente a competência dos Estados 
para legislar sobre a fauna, competência essa que possui caráter de 

~~------------------------------------------------~ 
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supletividade, só encontrando limite nas normas gerais da União, uma vez 
que ambas visem a atingir ou, pelo menos, busquem os mesmos objetivos. 
Reza o art. 24, VI, que a competência para legislar sobre florestas, caça, 
pesca, fauna e proteção ao meio ambiente é concorrente entre União, 
Estados membros e Distrito Federal. 

Assim sendo, pode-se concluir que a União estabelecerá apenas regras 
gerais aplicáveis em todo o território nacional, podendo os Estados legislar de 
forma supletiva sobre a matéria, segundo suas peculiaridades regionais. Isto 
está cristalino quando da leitura do art. 2°, § 2°, da lei de introdução ao 
Código Civil. É basilar o conhecimento deste tipo legal, do qual se pode 
extrair um princípio do direito que diz: "A lei nova que estabelece disposições 
gerais ou especiais a partir das já existentes não revoga nem modifica a lei 
anterior". 

Por estas razões, conclamo meus nobres a que aprovem um código que 
proteja os animais nativos do Estado, para que se preservem a flora e a fauna 
dos homens ávidos de destruição, capazes de tornar este Estado num imenso 
deserto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 803/2000 
Institui o Conselho Estadual de Política Urbana e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Conselho Estadual de Política Urbana, 

subordinado à Secretaria de Estado do Planejamento. 
Art. 2° - Ao Conselho Estadual de Política Urbana, visando à integração e 

ao controle social das políticas estaduais de desenvolvimento urbano, 
compete: 

I assegurar a compatibilização das políticas e diretrizes de 
desenvolvimento urbano no Estado, contemplando as seguintes funções 
públicas, de interesse comum dos municípios: 

a) transporte e sistema viário intermunicipal; 
b) preservação e proteção ambiental; 
c) aproveitamento de recursos hídricos; 
d) saneamento básico; 
e) habitação; 
f) desenvolvimento socioeconômico; 
g) segurança pública; 
11 - opinar sobre a compatibilidade de propostas de abrangência 
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intermunicipal; 

111 - monitorar a implementação de políticas, planos e programas de 
interesse inter-municipal; 

IV - assistir os municípios e os Conselhos Municipais de Política Urbana 
sempre que solicitado; 

V - decidir sobre recursos dos municípios nas questões relativas ao 
desenvolvimento urbano; 

VI - discutir e propor as diretrizes para os planos intermunicipais de 
desenvolvimento urbano, inclusive planos diretores metropolitanos; 

VIl- realizar, quadrienalmente, a Conferência Estadual de Política Urbana; 
VIII- elaborar seu regimento interno. 
Art. 3°- O Conselho Estadual de Política Urbana é constituído por : 
I - nove representantes da sociedade civil, sendo: 
a) oito de entidades de movimentos populares, ligados à política urbana; 
b) um de central sindical ou sindicato de trabalhadores; 
11 -dois representantes de entidades vinculadas à política urbana, sendo: 
a) um de entidade empresarial; 
b) um de entidade de ensino superior; 
111 - dois representantes do Poder Legislativo indicados pela Assembléia 

Legislativa; 
IV - nove representantes do Poder Executivo, sendo: 
a) o Secretário do Planejamento, que será seu Presidente; 
b) o Secretário de Habitação; 
c) o Secretário de Meio Ambiente e Recursos Naturais; 
d) um representante do Conselho Estadual de Habitação; 
e) um representante do Conselho Estadual de Política Ambiental; 
f) um representante do Conselho Rodoviário do Estado; 
g) um representante do Conselho Estadual de Saneamento Básico; 
h) um representante do Conselho de Desenvolvimento Econõmico e Social; 
i) o Presidente da COPASA-MG. 
Parágrafo único - O mandato dos membros do Conselho Estadual de 

Política Urbana será de dois anos, permitida uma recondução, ficando vedada 
a concessão de qualquer remuneração, vantagem ou benefícios de natureza 
pecuniária pelo exercício do mandato. 

Art. 4° - A Secretaria do Planejamento realizará o cadastramento das 
entidades mencionadas no art. 3°, no prazo máximo de sessenta dias a 
contar da publicação desta lei. 

Parágrafo único - A plenária convocada para constituição do Conselho 
Estadual de Política Urbana será realizada no prazo máximo de noventa dias 
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a contar da data de publicação desta lei. 

Art. 5° - O Conselho Estadual de Política Urbana elaborará seu regimento 
interno no prazo máximo de sessenta dias a partir da data de sua instalação. 

Art. 6° - O Conselho Estadual de Política Urbana convocará, no prazo 
máximo de cento e oitenta dias, após a sua posse, a I Conferência Estadual 
de Política Urbana. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 1999. 
Rogério Correia 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

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

PROJETO DE LEI N° 804/2000 
Autoriza o poder executivo a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel 

que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o poder executivo autorizado a doar ao Município de Belo 

Horizonte o imóvel situado na Rua Uberaba, n° 270, no Barro Preto, em Belo 
Horizonte. 

Art. ~ - O imóvel referido no artigo anterior será destinado ao 
funcionamento do Centro de Saúde Oswaldo Cruz. 

Art. 3° - O imóvel objeto da doação reverterá ao patrimônio do Estado se, 
no prazo de três anos contado da data da doação, não lhe for dada a 
destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário 
Sala das Reuniões, 13 de janeiro de 2000. 
Rogério Correia 
Justificação: O imóvel objeto deste projeto se encontra sob a administração 

do município onde funciona o Centro de Saúde Oswaldo Cruz, que 
atualmente oferece à população serviços nas áreas de clínica médica, 
pediatria, ginecologia, vacinação, coleta de material para exames 
laboratoriais, controle de pacientes diabéticos, hipertensos, controle da saúde 
de crianças até um ano de idade e consultas de rotina, para controle pré-
natal, de climatério, planejamento familiar e tuberculose. A transferência de 
propriedade busca dar segurança à população e aos usuários do centro de 
saúde quanto a sua manutenção neste imóvel e, também, por se tratar de um 
centro de saúde histórico nesta região da cidade. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

PROJETO DE LEI N" 805/2000 
Dispõe sobre a política estadual de incentivo à criação e implantação de 

consórcio intermunicipal para a prestação de serviços públicos de interesse 
comum e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado adotará política de incentivo à criação e implantação de 

consórcio intermunicipal para a prestação de serviços públicos de interesse 
comum nas funções, áreas e setores especificados por esta lei. 

Parágrafo único - A política de incentivo a que se refere esta lei dar-se-á 
sob a forma de cooperação técnica e orientação à organização de consórcio 
intermunicipal, sua implantação e análise das condições adequadas para 
avaliação de investimentos. 

Art. 2° - Considera-se consórcio intermunicipal, para os efeitos desta lei, a 
sociedade de municípios integrantes de um mesmo aglomerado urbano ou 
microrregional, previamente autorizada por lei de sua respectiva cãmara de 
Vereadores, por proposta do Prefeito Municipal, com a finalidade de executar 
serviço público de interesse comum, obra, aquisição de bens, produtos e 
equipamentos e realizar evento de competência municipaL 

§ 1 o - O consórcio intermunicipal será reconhecido pelo Estado desde que 
legalmente constituído, com personalidade jurídica de direito privado e 
revestido das exigências das normas jurídicas pertinentes. 

§ 2o - O consórcio intermunicipal terá direção executiva única, prevista em 
seus atos constitutivos e será regido por estatuto aprovado por um conselho 
diretor. 

§ 3° - O consórcio intermunicipal, na condição de ente de cooperação, 
reportar-se-á ao gabinete do Prefeito ou seu respectivo órgão de 
planejamento e coordenação geral de município que o integre e à Secretaria 
de Estado a cuja função, área ou setor corresponder convênio que vier a 
celebrar com o Estado, a fim de desempenhar ações e atividades em regime 
de mútuo interesse. 

§ 4°- Equipara-se ao consórcio intermunicipal a associação de municípios 
que atenda às finalidades previstas nesta lei. 

§ 5° - O consórcio intermunicipal poderá articular-se com a associação de 
municípios com vistas ao intercãmbio de informações e ao aperfeiçoamento 
das finalidades e dos objetivos de esforço comum para o desenvolvimento do 
Estado. 
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Art. 3° - Constituem serviços de interesse comum dos municípios possíveis 

de serem executados por meio de consórcio intermunicipal: 
I - os decorrentes da competência do Estado, em comum com a União ou o 

município; 
11 -os decorrentes da competência do município; 
111- as funções, áreas ou setores relacionados com: 
a) política urbana; 
b) política agrícola e agrária; 
c) meio ambiente e recursos naturais; 
d) seguridade social; 
e) saúde; 
f) assistência social; 
g) educação, cultura e desporto; 
h) ciência e tecnologia; 
i) saneamento; 
j) habitação. 
IV- prestação de serviços, execução de obras, aquisição de bens, produtos 

e equipamentos objeto de plano, programa ou projeto mantido por fundo 
especial criado por lei estadual, notadamente os relacionados com o 
desenvolvimento urbano no Estado. 

Art. 4 o - A direção executiva de consórcio intermunicipal será exercida por 
um conselho diretor, composto: 

I - pelo Prefeito de cada município consorciado; 
11 - por um representante técnico e respectivo suplente de cada município, 

de livre escolha do Prefeito, que reúna conhecimentos específicos 
compatíveis com matéria relacionada à administração municipal; 

111 - por um representante do Conselho Estadual de Política Urbana. 
§ 1 o - Os membros do conselho diretor terão mandato de dois anos, 

permitida uma recondução por igual período. 
§ 2o- A função de membro do conselho diretor não será remunerada, sendo 

considerada de relevante mérito público. 
§ 3" - O consórcio intermunicipal disporá de Secretário Executivo, 

incumbido das ações e atividades de gerenciamento técnico e administrativo, 
recrutado mediante seleção competitiva pública e remunerado pelo plano de 
salários e benefícios do consórcio. 

Art. 5° -Compete ao conselho diretor elaborar o Plano de Ação Conjunta de 
Interesse Comum - PLACIC -, para execução de serviço público previsto 
nesta lei, de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a relevância, 
prioridade e disponibilidade material e imaterial do consórcio intermunicipal, 
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assim como para a realização de obra, aqu1s1çao de bens, produtos e 
equipamentos, observados os seguintes requisitos para sua elaboração: 

I - referência individualizada do programa, projeto, ação e atividade inerente 
ao serviço público de interesse comum dos municípios consorciados com a 
cooperação do Estado, se for o caso, obedecida a inscrição na lista indicativa 
constante no art. 3• desta lei; 

11 - observância e compatibilidade com o plano, programa, projeto, ação e 
atividade formulados pelos municípios consorciados, de acordo com sua lei 
orgânica e legislação complementar; 

111 - cumprimento das exigências contidas nas normas federais, estaduais 
ou municipais relacionadas com a função, área ou setor indicado no art. 3• 
desta lei; 

IV - levantamento pormenorizado dos recursos humanos, financeiros, 
materiais e imateriais a serem utilizados no PLACIC, visando à eficiência e 
eficácia da execução consorciada; 

V - realização de estudos técnicos visando ao dimensionamento e 
justificação dos investimentos; 

VI - detalhamento objetivo e pormenorizado das obrigações e 
compromissos a cargo do órgão, entidade ou fundo especial integrante da 
administração pública estadual; 

VIl - inclusão do programa, projeto, ação e atividade previstos nos planos 
plurianuais do município consorciado e do Estado, quando participe, no que 
concerne às despesas relacionadas aos programas e projetos de duração 
continuada; 

VIII - aprovação prévia do conselho municipal ou órgão colegiado de 
deliberação municipal, compatível com a função, área ou setor objeto de 
execução consorciada, para inclusão no PLACIC. 

§ 1 • - Os recursos financeiros para a elaboração e execução do PLACIC 
serão previstos nas dotações orçamentárias do município consorciado e no 
orçamento do Estado. 

§ 2• - Os municípios consorciados poderão oferecer em garantia, nas 
operações de financiamentos que se fizerem necessários para repasse ao 
consórcio intermunicipal, parcela de recursos próprios ou originários de sua 
participação no ICMS e FPM, observada a legislação vigente e prévia 
autorização mediante lei municipal. 

§ 3•- O consórcio intermunicipal poderá propor aos órgãos e entidades 
municipais e estaduais o remanejamento de parcelas de recursos destinados 
aos investimentos em programa ou projeto do PLACIC, especialmente no que 
se refere à saúde, nos termos do que dispõe a Lei Federal n• 8.142, de 28 de 
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dezembro de 1990. 

Art. 6° - Compete ao consorc1o intermunicipal a execução do PlACIC, 
compreendendo respectivamente: 

I - a agregação de programa, projeto, ação, atividade, obra e aquisição de 
bens, produtos e equipamentos indispensáveis à execução consorciada; 

li - a menção do programa, projeto, ação e atividade relativas ao serviço 
público a ser executado com a participação de órgão, entidade ou fundo 
especial integrante da administração pública estadual. 

Parágrafo único - O consórcio intermunicipal poderá atuar em casos e 
situações específicas, na prestação de serviços, execução de obra ou compra 
de bens e equipamentos de interesse individual do município consorciado, 
atendidas suas normas estatutárias. 

Art. 7o - O consórcio intermunicipal prestará contas aos órgãos próprios dos 
municípios consorciados e ao Estado quanto à aplicação dos recursos a ele 
repassados, cumpridas as exigências constitucionais e legais de fiscalização 
e controle interno e externo. 

Art. 8° - O Estado poderá celebrar convênio com consórcio intermunicipal, 
visando participar de esforço conjunto de interesse comum ou para cumprir 
execução descentralizada de função, serviço, obra ou evento de sua 
competência, observadas as disposições regulamentares a serem baixadas 
pelo Poder Executivo. 

§ 1 o- O convênio de que trata este artigo é instrumento jurídico que 
disciplina a transferência de recursos públicos estaduais e tem como partícipe 
órgão da administração pública direta ou indireta, fundo especial ou serviço 
social autônomo que gerencie recursos financeiros estaduais, com vistas à 
execução descentralizada de função, serviço, trabalho, ação, obra, aquisição 
de bens, produtos e equipamentos ou à realização de evento de interesse 
recíproco, em regime de mútua colaboração. 

§ 2°- O convênio poderá ser aditado observando-se o interesse , 
conveniência ou necessidade previstos no PLACIC, no que couber. 

§ 3° - O recebimento de recursos para execução de convênio firmado por 
órgão ou entidade estatal, independentemente de expressa estipulação no 
respectivo termo, obriga os convenentes a manter registros contábeis 
próprios e ao cumprimento das normas gerais de direito financeiro a que 
estejam sujeitos. 

§ 4 o - Os documentos comprobatórios das receitas e despesas realizadas 
serão conservados em boa ordem no local em que tenham sido 
contabilizadas as operações e colocados à disposição dos agentes 
incumbidos do controle interno e externo do órgão ou entidade convenente. 
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§ 5"- Quando o convênio compreender aqu1s1çao de bens, produtos e 

equipamentos permanentes, será obrigatória a estipulação do destino a ser 
dado aos remanescentes na data de sua extinção. 

Art. 9" - O consórcio intermunicipal e a associação municipal a ele 
equiparado deverão se pautar pela observância dos princi pios da 
administração pública previstos nas Constituições Federal e Estadual e na 
legislação pertinente, observando, ainda, o seguinte: 

I - a adoção das formalidades legais e requisitos aplicáveis aos convênios e 
contratos celebrados com órgão e entidade pública ou privada; 

11 - a seleção competitiva pública para admissão de seu pessoal técnico e 
administrativo; 

111 -a adoção da licitação na prática de seus atos; 
IV - a organização de seu orçamento e escrita contábil, nos termos da Lei 

Federal n" 4.320, de 17 de março de 1964, e legislação complementar; 
V - a submissão a controle externo quanto aos recursos financeiros 

públicos. 
Art. 1 O - O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias contados da 

publicação desta lei, baixará instruções normativas e minuta básica de ajuste 
com vistas a possibilitar ao município interessado participar da constituição de 
consórcio intermunicipal para execução de serviço público, obra, aquisição de 
bens e equipamentos de interesse comum, conforme previsto no art. 3" desta 
lei. 

Parágrafo único - A minuta a que se refere este artigo deverá prever o 
seguinte: 

I -a participação no conselho diretor do Prefeito Municipal, do representante 
técnico e seu suplente e do representante do Conselho Estadual de Política 
Urbana em cada município consorciado; 

11 - a paridade de representação, assegurando-se ao município o direito a 
voz e voto; 

111- a distribuição de responsabilidade e encargo e a forma de contribuição; 
IV - a gestão dos recursos sob a supervisão do Presidente do Conselho 

Diretor de Consórcio Intermunicipal e a participação dos membros da direção 
executiva, nos termos do estatuto; 

V - a inclusão de um município que reúna condições de infra-estrutura 
orgânica de apoio e gerência ao atendimento da demanda microrregional da 
totalidade dos municípios consorciados; 

VI -a aplicação de penalidades e vedações pelo descumprimento desta lei; 
Vil - matérias de natureza similar ou complementar às definidas nos incisos 

anteriores. 
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Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 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. 
Sala das Reuniões, 10 de janeiro de 2000. 
Rogério Correia 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

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

PROJETO DE LEI N° 806/2000 
Dispõe sobre a inclusão de dispositivos ao art. 5° da Lei n° 11.176, de 1993. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Inclua o seguinte inciso e parágrafo ao art. 5° da Lei n° 11.176, de 

1993. 
"Art. 5°- ........................................................ . 
Vil - três membros e seus respectivos suplentes, indicados pelas 

federações ligadas aos esportes olímpicos. 
§ 3° - Os membros titulares e suplentes que trata o inciso Vil deste artigo 

serão escolhidos em assembléia específica com um representante por 
federação olímpica inscrita previamente na sede da ADEMG.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões, 13 de janeiro de 2000. 
Rogério Correia 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

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

PROJETO DE LEI N° 807/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Metodista de Promoção Humana. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Metodista de 

Promoção Humana- AMPROH -, 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, 13 de janeiro de 2000. 
Rogério Correia 
Justificação: A Associação Metodista de Promoção Humana é sociedade 

civil, sem fins lucrativos. Vem cumprindo seus objetivos estatutários mediante 
a prestação dos seguintes serviços: programa de reforço escolar para 
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crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 14 anos; repasse de material 
escolar; desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e 
comemorativas, com vistas a estimular o processo de integração entre a 
comunidade, a família e a escola; programa de merenda; encaminhamento de 
pessoas a postos de saúde; orientação na área de alimentação alternativa e 
ações básicas de saúde. 

- 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 DO LEI N° 808/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Estadual de Equoterapia, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Estadual de 

Equoterapia, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 1999. 
Rogério Correia 
Justificação: A Associação Estadual de Equoterapia é uma entidade voltada 

para o atendimento filantrópico a portadores de deficiência física. Usa a 
prática da equoterapia como forma de reabilitação, física e psíquica, e tem 
obtido resultados bastante positivos com o trabalho que realiza. A Associação 
luta também pela recuperação e ressocialização dos deficientes, 
proporcionando-lhes uma vida digna e melhorando sua interação social. 

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

PROJETO DE LEI N° 809/2000 
Declara de utilidade pública a Creche Peixinho Vermelho, com sede no 

Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 c- Fica declarado de utilidade pública a Creche Peixinho Vermelho, 

com sede no Município de Contagem. 
Art. 2 °- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 c- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1999. 
Rogério Correia 
Justificação: A Creche Peixinho Vermelho, com sede em Contagem, tem 
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por finalidade o atendimento filantrópico a crianças carentes da região, 
desenvolvendo na comunidade, atividades de caráter educativo para as 
crianças e suas famílias, sem distinção de etnia, condição social, credo 
político ou religioso. 

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

REQUERIMENTOS 
- Os Requerimentos n°s 1.038 a 1.043/2000 foram publicados na edição 

anterior. 
N° 1.044/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 

remetido oficio ao Diretor-Geral do IMA com vistas à realização de 
campanhas de vacinação do gado e de combate ao morcego transmissor da 
raiva bovina no Município de Paracatu. 

N° 1.045/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
remetido oficio ao Secretário de Agricultura com vistas à realização de 
campanhas de vacinação do gado e de combate ao morcego transmissor da 
raiva bovina no Município de Paracatu. (-Distribuídos à Comissão de Política 
Agropecuária.) 

N° 1.046/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
remetido ofício ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à elaboração de 
um plano de revitalização do rio das Velhas. (- À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

N° 1.047/2000, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Diretoria do jornal "Hoje em 
Dia" pela passagem do aniversário de sua fundação. (- À Comissão de 
Transporte.) 

N< 1.048/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Sociedade de 
Educação e Cultura Infanto-Juvenil Favo de Mel pela passagem de seu 10° 
aniversário. (-À Comissão de Educação.) 

N° 1.049/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de 
Ouro Fino pela passagem de seu 251° aniversário. 

N° 1.050/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de 
Monte Sião pela passagem de seu 151° aniversário. 

N< 1.051/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de 
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Inconfidentes pela passagem de seu 37° aniversário de emancipação político-
administrativa. 

N° 1.052/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Comarca de 
Monte Sião pela passagem de seu cinqüentenário de instalação oficial. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.053/2000, do Deputado Marco Régis, solicitando seja consignado nos 
anais desta Casa voto de congratulações com o semanário "A Folha 
Regional" pela passagem de seu 10° aniversário de fundação. 

N° 1.054/2000, do Deputado Marco Régis, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o jornal "Tribunal da Imprensa" 
pela passagem de seus 50 anos de fundação. (- Distribuídos à Comissão de 
Transporte.) 

N° 1.055/2000, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que se providencie extensão de 
rede elétrica para o Conjunto Mariquinhas, localizado na região Norte de Belo 
Horizonte. (- À Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 1.056/2000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que proíba a 
implantação de bilhetagem eletrônica nos coletivos da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, por 20 anos.(- À Comissão de Transporte.) 

N° 1.057/2000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do 
Município do Serro pela passagem dos 286 anos desse município. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.058/2000, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Santa Casa de Montes 
Claros pela passagem dos 122 anos de fundação dessa entidade, em 
17/1/2000. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 1.059/2000, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente do IMA com vistas à instalação de uma superintendência 
desse órgão no Município de Janaúba. (- À Comissão de Política 
Agropecuária.) 

N° 1.060/2000, do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Educação com vistas a 
que seja construída uma quadra poliesportiva na Escola Estadual Deputado 
Álvaro Salles, nesta Capital. (-Á Comissão de Educação.) 

N° 1.061/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que se submeta ao CONFAZ 
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proposta de regime especial de tributação que permita a utilização dos 
créditos acumulados de ICMS nas operações tributáveis de transporte de 
combustíveis e derivados de petróleo realizadas por estabelecimentos 
varejistas por meio de empresas transportadoras terceirizadas ou por 
empresa do mesmo grupo econômico, bem como que se baixe decreto 
estadual que altere o Anexo XXI, a que se refere o art. 79 do Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto n° 38.104, de 1996. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

N° 1.062/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Doresópolis pela passagem dos 37 anos de emancipação político-
administrativa desse município. 

N° 1.063/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Ritápolis pela passagem dos 37 anos de emancipação político-administrativa 
desse município. 

N° 1.064/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa votos de congratulações com a comunidade do Município de 
Aguanil pela passagem dos 37 anos de emancipação político-administrativa 
desse município. 

N° 1.065/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
T urvolândia pela passagem dos 37 anos de emancipação político-
administrativa desse município. 

N° 1.066/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Simão Pereira pela passagem dos 37 anos de emancipação político-
administrativa desse município. 

N° 1.067/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
São Sebastião do Oeste pela passagem dos 37 anos de emancipação 
político-administrativa desse município. 

N° 1.068/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Santa Rosa da Serra pela passagem dos 37 anos de emancipação político-
administrativa desse município. 

N° 1.069/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Gonçalves pela passagem dos 37 anos de emancipação político-
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administrativa desse município. 

N° 1.070/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Aracitaba pela passagem dos 37 anos de emancipação político-administrativa 
desse município. 

N° 1.071/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Conceição das Pedras pela passagem dos 37 anos de emancipação político-
administrativa desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja realizado um ciclo de 
debates para se discutir, com Juizes e Promotores que atuam na área cível e 
criminal, com os comandos das Polícias Civil e Militar, com as Corregedorias 
da Justiça e do Ministério Público e com a OAB, a necessidade de se evitar o 
problema social que poderá se originar dos possíveis conflitos decorrentes 
das ocupações e desocupações coletivas de imóveis rurais. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

Do Deputado Pastor George, em que solicita seja realizada reunião para se 
debaterem as estratégias e os planos de prevenção e ação de combate às 
enchentes e à seca.(- À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Anderson Adauto e outros, Chico Rafael (2) e Edson Rezende. 

Proposições Não Recebidas 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo à 
Secretaria de Estado da Segurança Pública, com vistas à construção da sede 
da Delegacia Regional de Segurança Pública de Montes Claros. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Gil 
Pereira. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Eduardo Brandão, Hely Tarqüinio (2), Márcio Cunha, Antõnio Júlio, Dalmo 
Ribeiro Silva, Jorge Eduardo de Oliveira, Mauri Torres, Dimas Rodrigues, 
José Milton, Wanderley Ávila, Gil Pereira, Marcelo Gonçalves (2), Alberto 
Pinto Coelho e Maria Olívia e da Bancada do PDT. 

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

<~--------------------------------------------------------_J 
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O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Deputado José Braga, Srs. e Sras. 

Deputadas, membros da imprensa, público presente, inicialmente quero 
saudar lodos os companheiros que hoje reiniciam, de fato e de direito, os 
trabalhos desta Casa, desejando a todos que este seja um ano profícuo, de 
muito trabalho e de muita parceria com o Governo do Estado, para que 
possamos realizar os anseios da população. Inicialmente, Sr. Presidente, 
gostaria de aplaudir a iniciativa do Governo do Estado, do Governo itinerante 
que esteve na nossa cidade do norte de Minas, Montes Claros, na última 
quinta e sexta-feira, quando as lideranças, os Prefeitos, os Vice-Prefeitos, 
Vereadores, toda a comunidade pôde estar perto do Governador, do Vice-
Governador e de toda a equipe do Governo, para levar suas reivindicações. 
Considero a idéia desse Governo itinerante muito boa, porque a equipe pode 
sentir e ver "in loco" as dificuldades da nossa região e logicamente levar os 
benefícios pelos quais a região tanto clama. No pronunciamento que lá 
fizemos, pedimos ao Governador Itamar Franco que invista prioritariamente 
na nossa universidade - UNIMONTES. Naquela ocasião, falei que nossa 
universidade é propulsora do desenvolvimento do Norte de Minas e do vale 
do Jequitinhonha, porque lá são formadas pessoas qualificadas, para ir aos 
municípios menores e sem estrutura. Logicamente, essa universidade fornece 
um aporte muito grande para toda a região. Hoje temos mais de nove mil 
alunos na UNI MONTES, e espero que dentro de pouco tempo o Governo do 
Estado possa injetar mais recursos e possamos ter 20 ou 30 mil estudantes 
na UNIMONTES, para que nossa Montes Claros possa ser uma cidade 
universitária. E não só Montes Claros, mas todas as cidades possam ser 
beneficiadas pelos cursos. 

Também naquela ocasião solicitamos apoio do Governo para um projeto tão 
sonhado pela nossa região, que é a barragem de !rapé, um projeto 
macroeconômico de desenvolvimento da nossa região do Norte de Minas e 
do vale do Jequitinhonha. Pedi, também, apoio para a construção da 
barragem do Jequitaí, um projeto tão importante quanto o Projeto do Jaíba, 
que pode irrigar mais de 40.000ha, mais próximo da região centro-sudeste. 
Pedimos o apoio para a duplicação da BR-135 até a BR-040, que hoje se faz 
necessária, porque, com a ligação da BR-251 à Rio-Bahia, o trânsito está 
muito congestionado e infelizmente têm acontecido muitos acidentes e muitas 
vidas se perdem naquela estrada. Portanto, essa duplicação é urgente, seja 
por intermédio do Governo do Estado ou pela concessão que o Governo já 
estuda para a duplicação daquela BR. Solicitei, também, ao Governador, que 
de pronto nos atendeu, um helicóptero para ajudar na segurança pública 
daquela região, que é a maior área territorial de Minas Gerais, onde fica o 
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Comando do Batalhão. Hoje, todo o trânsito do Nordeste passa pelo Norte de 
Minas, e as Polícias Militar e Civil contam com poucos carros para dar a 
cobertura que se faz necessária, devido à segurança debilitada naquela 
região. 

Solicitamos a construção de pequenas barragens, para perenizar os rios do 
Norte de Minas, que são mais de 400 e estão praticamente secos. O rio 
Verde Grande, que passa dentro de Montes Claros e é fundamental para o 
desenvolvimento da nossa região, está praticamente seco. A perenização 
desse rio é muito importante. Pedimos poços artesianos para os municípios 
que estão com falta de água. Solicitamos isso ao Presidente da COPASA, Dr. 
Marcelo Siqueira. Pedimos, na oportunidade, a eletrificação, principalmente 
da Zona Rural, ou seja, nos municípios que não tiveram a oportunidade de ter 
esse benefício; e pedimos o asfaltamento de vias de algumas cidades, 
principalmente para os municípios recém-emancipados, que ainda não 
tiveram esse benefício. O Governador deixou alguns benefícios, como um 
cheque de R$500.000,00, que foi a primeira parcela de um total de 
R$6.000.000,00, para o Prefeito de Montes Claros, Jairo Ataíde, para que 
terminasse uma importante obra, que é a da Av. Sanitária 111. Esse benefício é 
muito importante para Montes Claros. Pedimos também o apoio para as 
Prefeituras que passam por momentos difíceis. Tenho certeza de que este 
ano será mais produtivo em relação às obras e benefícios, principalmente 
para o Norte de Minas e para o vale do Jequitinhonha, porque, no ano de 
1999, o Governo do Estado teve de acertar as contas, pagando as dívidas e o 
13° salário dos funcionários públicos do Estado, não sobrando recursos para 
investimentos. O Governador Itamar Franco, o Vice-Governador Newton 
Cardoso e toda a equipe de Governo saíram sensibilizados com as 
necessidades da região. Assim, acreditamos que uma grande parte dos 
pedidos deverá ser atendida. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Gostaria de dizer que foi de 
grande valia a ida do Governador a Montes Claros, juntamente com o Vice-
Governador e seus assessores. Reunimo-nos ali com diversas Lideranças do 
Norte de Minas, ou seja, com Prefeitos e Vereadores. Fizemos diversas 
reivindicações nessa oportunidade. Temos certeza de que o ano 2000 será 
melhor. Esperamos que o Governador Itamar Franco e o Vice-Governador 
Newton Cardoso venham priorizar o Norte de Minas, que é um região muito 
carente. Confiamos bastante no Governo e esperamos que nossas 
reivindicações sejam atendidas. 

O Deputado Gil Pereira- Agradeço o aparte de V. Exa. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

~--------------------------------------------------_J 
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O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado José Milton. 
O Deputado José Milton - Boa tarde a lodos. Sr. Presidente, membros da 

Mesa, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, inicialmente, gostaríamos de 
manifestar o nosso voto de pesar com a família do nosso companheiro, 
Presidente do PL de Minas Gerais, Deputado Agostinho Silveira, pelo 
falecimento de sua mãe, O. lrene de Magalhães Silveira. Tivemos, 
infelizmente, a tristeza de participar, nessa segunda-feira, do seu 
sepultamento. Estamos aqui, em nosso nome e em nome de toda a família 
Liberal de Minas Gerais, manifestando o nosso sincero pesar por esse fato 
tão triste ocorrido na família do nosso Deputado Agostinho Silveira. Deus deu 
a D. lrene a graça de viver por 93 anos, deixando uma ilustre família com 12 
filhos, sendo que 11 ainda estão vivos, com 62 netos e com 70 bisnetos. Fica 
aqui a nossa manifestação sincera de condolência ao nosso amigo, Deputado 
Agostinho Silveira . 

Mas queremos também cumprimentar o PT pelo seu aniversário de 20 
anos. Cumprimentamos todos os Deputados da Bancada do PT, a Presidente 
do partido, Deputada Maria do Carmo Lara, o Líder do PT nesta Casa, 
Deputado Rogério Correia, e os demais Deputados da Bancada Estadual do 
PT. Testemunhamos a importância do trabalho do PT no nosso País nos 
últimos 20 anos, em favor da democracia e dos trabalhadores. Fica aqui o 
nosso reconhecimento e os nossos parabéns ao PT. 

Queremos também, Sr. Presidente, cumprimentar todos os repórteres do 
País, especialmente os de Minas Gerais, os que cobrem diariamente os 
acontecimentos na Assembléia Legislativa, porque o dia 16 de fevereiro é o 
Dia do Repórter. Ficam aqui os nossos parabéns a todos os repórteres. 

Sr. Presidente, queremos ainda solicitar o apoio de V. Exa., de toda a Mesa 
Diretora e de todos os colegas, principalmente daqueles que vierem a fazer 
parte dela, para a comissão parlamentar de inquérito que vai apurar as 
irregularidades cometidas no FUNDEF. Entrei com um requerimento, há 
poucos dias, apoiado por mais 26 Deputados, aos quais agradeço o apoio. 
Essa importante CPI vai apurar as irregularidades cometidas pelas Prefeituras 
e pelo nosso Governo, no que diz respeito à aplicação dos recursos do 
FUNDEF. Sabemos que eles vêm hoje sendo desviados, não tendo a 
destinação prevista pela lei, que é o investimento e a aplicação no ensino 
fundamental. Sabemos também quanto é importante apurarmos essas 
irregularidades. 

Vemos os jornais e a imprensa em geral, diariamente, em suas publicações, 
denunciar à sociedade mineira os desvios das verbas do FUNDEF. Hoje 
mesmo o "Estado de Minas" publica, na coluna "Em Dia com a Política", o 
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desvio de verbas do Estado de Sergipe, no valor de R$22.000.000,00. Esse 
valor parece alto, mas não é. Sabemos que existem desvios de milhões e 
bilhões de reais por todo o País, do programa do FUNDEF. Conhecemos a 
importância do FUNDE F e sabemos que, se os recursos forem bem utilizados 
e bem aplicados, haverá ganhos na qualidade da educação dos municípios e 
melhoria nos salários dos professores. Temos certeza de que esta Casa dará 
uma importante contribuição para que venha a ser moralizada a aplicação 
desses recursos. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Em primeiro lugar, Deputado 
José Milton, quero agradecer a referência de V. Exa. aos 20 anos do PT. 
Independentemente de posições políticas e ideológicas distintas, certamente 
o PT, nesses 20 anos, deu uma grande contribuição à luta democrática deste 
País, seja no combate à ditadura militar, seja na campanha das Diretas Já, 
seja no "impeachment" do Presidente Fernando Collor e, agora, com relação 
à denúncia do projeto neoliberal e conservador incurso no País. 

Gostaria de agradecer a V. Exa. por ter parabenizado o PT e, ao mesmo 
tempo, de solidarizar-me com V. Exa. com relação à sua proposta para a CPI 
do FUNDEF. Temos visto uma tentativa de estabelecer a mesma CPI no 
Congresso Nacional. pois vários municípios já têm denunciado desvios de 
verba. O Deputado Gil mar Machado, que foi nosso colega nesta Assembléia 
e hoje é Deputado Federal, é um dos que se preocupa com essa situação em 
nível nacional, e nada é mais justo do que fazermos o mesmo aqui. 

Reitero que a CPI dos Fundos, realizada nesta Assembléia no ano passado, 
concluiu que, no Governo do Sr. Eduardo Azeredo, houve um desvio de 
R$1 04.000.000,00 para outros interesses que não a educação, sendo que a 
lei que criou o FUNDEF não permite tal ação. Inclusive, aproveito a 
oportunidade para solicitar da Mesa que agilize o processo, já que não houve 
recursos contra o relatório apresentado pela CPI, e, portanto, é considerado 
aprovado pela Assembléia Legislativa, embora até hoje não o tenhamos 
entregue ao Ministério Público, para as providências legais, e ao Governador 
do Estado. Já conversei com o Presidente da CPI, Deputado Dinis Pinheiro, e 
concluímos pela necessidade de agilizarmos o processo, para que os 
responsáveis pelo desvio de R$104.000.000,00 não saiam impunes desta 
arbitrariedade que cometeram com um dinheiro público tão importante, para 
uma área fundamental como a da educação. Quero solidarizar-me com V . 
Exa., pois estou de pleno acordo com a formação desta CPI. 

O Deputado José Milton - Agradeço a participação do Deputado Rogério 
Correia. Quando citei a expressão "também para apurar fatos lesivos à 
aplicação dos recursos do FUNDEF", referia-me ao Governo passado. Fui 
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também membro suplente da CPl dos Fundos, e participei, na ausência do 
titular - Deputado Pastor George - do relatório final. Lembro-me perfeitamente 
de que ele deixava a situação bem clara, comprovando plenamente o desvio 
de cerca de R$104.000.000,00 do FUNDEF. Para onde foram, só Deus sabe! 
Mas cabe-nos dar continuidade àquela CPl, através de um trabalho detalhado 
na CPl do FUNDEF, a fim de descobrirmos em que foram feitos esses 
investimentos. A Casa deve fazer um trabalho com total isenção e 
imparcialidade, a fim de encontrar os responsáveis por esses desvios. 

Devemos salientar que o Governo Federal também tem dado a sua 
contribuição negativa ao FUNDEF. Sabemos que os recursos do Fundo de 
Desenvolvimento da Educação Fundamental e Valorização do Magistério 
repassados aos municípios fazem parte do montante do FEF. O Governo 
Federal recolhe-os sob sua administração, e muitos recursos não chegam ao 
destino. Sendo assim, o Governo Federal tem uma quota de 
responsabilidade, e temos que cobrá-la. O Deputado Gilmar Machado tem 
que fazer um trabalho com o objetivo de apurar em que está sendo feita a 
aplicação dessa verba, já que não estão chegando aos municípios, seu 
destino correto. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Agradeço a sua gentileza e 
gostaria de esclarecer que, efetivamente, na administração do Governador 
Eduardo Azeredo, não houve desvio, de espécie alguma, de nenhum recurso 
do Fundo, muito menos do FUNDEF. Todos sabemos- e isso foi amplamente 
esclarecido à população de Minas Gerais - que, além dos recursos do 
FUNDEF, repassados às administrações públicas municipais, o Governo do 
Estado criou um incentivo adicional de recursos próprios do Tesouro do 
Estado, que, por dificuldade de caixa, teve problemas para repassá-los nos 
prazos acertados. Esse foi o problema ocorrido com os recursos da área da 
educação no Governo Azeredo. Estamos dispostos a aprofundar esse debate 
e, mais uma vez, esclarecer a questão de forma definitiva. Tenho certeza de 
que V. Exa., homem bem-intencionado e correto, ficará satisfeito com essa 
proposta de aprofundamento do processo de esclarecimento, a fim de que 
não reste nenhuma dúvida para nenhum cidadão de Minas Gerais com 
relação ao fato de não ter havido nenhum desvio de recursos do FUNDEF na 
administração Eduardo Azeredo. 

O Deputado José Milton - Perfeitamente, Deputado Amilcar Martins. 
Concedo aparte ao Deputado Sargento Rodrigues, do nosso PL. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria somente de 
ressaltar para os telespectadores, os demais Deputados e toda a imprensa 
que, além da questão do FUNDEF, citada por V. Exa., temos também a da 
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previdência do Estado. O Governo anterior deixou um rombo de 
R$739.000,00 no IPSM, iniciado exatamente em seu Governo e finalizado por 
meio de um acordo ao apagar das luzes, em 18/12/98, após haver perdido as 
eleições para o Governador Itamar Franco. 

Sabemos também que foi realizada a CPI do IPSEMG, que constatou um 
desvio da contribuição dos servidores e das obrigações patronais de cerca de 
R$1.500.000.000,00. Esse tipo de desvio ocorreu. Não sabemos ainda se 
falamos em retenção, desvio ou apropriação indébita. No entanto, ocorreu no 
Governo anterior, exatamente naquele período. Isso foi constatado na CPI do 
IPSEMG. Estamos concluindo os trabalhos da CPI do IPSM. Contribui 
durante quase 15 anos para essa instituição e vi aquele dinheiro ser desviado 
por um administrador público. Portanto, gostaria somente de reforçar as 
palavras de V. Exa. e refrescar a memória dos mineiros. Muito obrigado. 

O Deputado José Milton - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. 
Encerrando, Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar os Diretores da 
Organizações Agostinho Campos Neto, com sede em Conselheiro Lafaiete, 
que tem como carro-chefe a Rádio Carijós, que completou, no dia 12/2/2000, 
40 anos de atividades no Alto Paraopeba. É um importante veiculo de 
comunicação para aquela região, sendo responsável pela integração do Alto 
Paraopeba. 

Portanto, queremos cumprimentar a Rádio Carijós, que teve como 
proprietário e Diretor o ex-Deputado Estadual, por dois mandatos, Agostinho 
Campos Neto. Hoje, á frente dessa grande emissora de rádio, está o seu filho 
Agostinho de Rezende Campos. Gostaríamos de cumprimentar a família da 
Rádio Carijós, D. Célia, enfim, a família do Dr. Agostinho Campos Neto pelos 
40 anos de atuação desse veículo de comunicação. Muito obrigado. 

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

Deputadas, inicio a minha fala cumprimentando a todos nesse retorno dos 
trabalhos legislativos, desejando que esta Assembléia continue cumprindo o 
seu papel, procurando enfrentar os problemas do povo de Minas Gerais, 
fiscalizando com rigor, seriedade e competência os atos do Poder Executivo, 
na esperança e expectativa de que, a partir de agora, o Poder Legislativo 
possa merecer, por parte do Poder Executivo, um pouco mais de respeito. 
Começo a minha fala respondendo rapidamente à intervenção do Deputado 
Sargento Rodrigues. 

Não é verdade que, em relação ao IPSM, tenha havido desvio no Governo 
anterior. São do conhecimento do Deputado Sargento Rodrigues todos os 

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



78 
dados a esse respeito. Só mesmo pela intenção, talvez, de agradar a este 
Governo, de distorcer a realidade dos fatos, isso pode ser afirmado. O que 
aconteceu foi dificuldade no repasse desses recursos, mas foi feita uma 
negociação clara, transparente, com o IPSM, negociando, num prazo longo, o 
pagamento dessa divida. Essa é a realidade dos fatos. 

Estou nesta tribuna para retomar o trabalho de fiscalização do Poder 
Executivo. Penso que agora, passado um ano de administração pública 
estadual, não há razão para mais nenhum tipo de condescendência. O que 
teria de acontecer já deveria estar acontecendo neste Estado. Infelizmente, 
para nossa grande decepção, o que vemos é a continuação de práticas 
políticas equivocadas, de graves erros administrativos, de atitude autoritária 
por parte do Governador Itamar Franco. Quero me referir, de maneira 
especial, à nova prática desse Governo: fazer ações sem processo licitatório, 
que dá transparência à administração pública e estabelece, de forma 
democrática, o uso dos recursos públicos. Quero me referir, de maneira 
especifica e especial, ao anúncio feito pelo Governador Itamar Franco sobre o 
fim da moratória, no horário nobre da Rede Globo de Televisão, no horário do 
"Fantástico", quando gastou 2min15s para, num gesto evidente de 
autopromoção, falar mentiras à população de Minas Gerais e do Brasil. No 
entanto, essa segunda parte, a análise do conteúdo da fala do Governador 
sobre o significado do fim da moratória, deixarei para uma análise minuciosa 
em outro momento. 

O que quero dizer, neste momento, aos Deputados e à população de Minas 
Gerais é que dei entrada hoje, no Ministério Público, de uma representação 
solicitando que seja feita uma apuração rigorosa dos seguintes fatos: em 
primeiro lugar, quero saber qual o valor gasto pelo Governo de Minas Gerais, 
gasto com o dinheiro da população de Minas Gerais, cobrado através dos 
impostos, para pagar os anúncios sobre o fim da moratória. Existe uma 
estimativa, uma pressuposição de que tenha custado, pelo menos, 
R$513.000,00 só o anúncio feito pelo Governador Itamar Franco, fora os 
demais custos. Solicito ao Ministério Público que investigue o valor pago, 
porque a Secretaria da Casa Civil se recusa a dizer, a agência de publicidade 
se recusa a dizer, ninguém fala sobre isso. 

Em segundo lugar, quero saber se não constitui flagrante crime o fato de o 
Governador, pessoalmente, fazer esse anúncio, num gesto de promoção 
pessoal. Se havia necessidade do anúncio, e duvido que houvesse, poderia 
ter sido feito por um locutor, ou por um processo de "lettering". Na verdade, 
deveria ter sido feito por meio de uma entrevista à imprensa, o que não 
custaria nada, nem um centavo aos cofres públicos nem ao bolso do cidadão 
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de Minas Gerais. 

Quero saber também, e solicito ao Ministério Público que o apure, por que 
foi considerada ·a necessidade de urgência e não foi feito nenhum processo 
licitatório, nem uma tomada de preços para a execução desses anúncios. Por 
qual razão? Qual era a urgência? Havia alguma calamidade pública, alguma 
enchente? O que justifica a alegação do Governo do Estado de que havia 
necessidade de urgência, permitindo, assim, a dispensa, a inexigibilidade de 
licitação? 

Evidentemente, a população de Minas Gerais tem que ficar atenta. Não 
somos bobos nem trouxas. O Governador Itamar Franco não vai continuar 
enganando a população de Minas Gerais. Por que alegar que havia 
necessidade de urgência? Esse processo de negociação da moratória já se 
arrastava por muito tempo. O representante do Governo Federal já estava em 
Belo Horizonte para fazer esse anúncio. Não havia nenhuma urgência. É uma 
mentira do Governador Itamar Franco dizer que havia urgência. 

Finalmente, é preciso argüir, com seriedade, as publicações feitas no 
"Minas Gerais" do dia 12/2/2000, em que o Governador tenta encobrir um 
gesto de falta de transparência, de mau uso, de malversação do dinheiro 
público, e publica, em primeiro lugar, um decreto que transfere a 
responsabilidade da dispensa de licitação. Retira a responsabilidade do 
Secretário de Administração e a transfere para o próprio Governador. Isso foi 
feito no dia 12, passando a valer retroativamente, a partir do dia 4/2/2000, 
uma sexta-feira. O pronunciamento do Governador foi feito no domingo, dia 6. 
Ele faz um decreto que retroage a validade disso para o dia 4. Nesse mesmo 
"Minas Gerais", logo abaixo do Decreto n° 40.922, de 11/2/2000, vem um ato 
da Secretaria da Casa Civil, estabelecendo dispensa de licitação para o 
anúncio do fim da moratória, fazendo retroagir essa dispensa para o dia 
4/2/2000: um flagrante desrespeito à lei, um flagrante desrespeito à 
população de Minas Gerais, a cada cidadão mineiro, a cada contribuinte. É 
desta forma que age o Governo de Minas Gerais. Fazendo isto, comete uma 
ilegalidade e depois faz um remendo, publicando retroativamente. Estão aqui, 
no "Minas Gerais" do dia 12/2/2000, os dois atos do Governador. São uma 
confissão de culpa do Governador Itamar Franco. Primeiro ele muda a 
responsabilidade e a legislação sobre a dispensa de licitação, sobre a 
inexigibilidade de licitação, e joga isso retroativamente para o dia 4/2/2000, 
uma sexta-feira; no dia 6, domingo, faz pronunciamento em rede nacional, na 
Rede Globo de Televisão, pagando, pelo menos, R$513.000,00 para 
aparecer na televisão como candidato à Presidência da República. Em 
seguida, um ato de dispensa de licitação. E chamo a atenção dos senhores 
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para o fato de que a Secretaria da Casa Civil não tinha agência de 
propaganda licitada. O procedimento legal a ser cumprido seria, no minimo, 
fazer uma tomada de preços. Mas ele alega urgência. Qual a urgência que se 
caracteriza para o anúncio do fim da moratória? E volto a dizer que não estou 
entrando, ainda, no mérito da mentirada do pronunciamento do Governador, 
que foi enfiada goela abaixo da população de Minas Gerais. Estou 
denunciando, e por isso entrei hoje com uma ação no Ministério Público e 
apresentei um requerimento à Mesa desta Casa para, mais uma vez, solicitar 
que o Secretário da Casa Civil nos responda: quanto custou a campanha para 
o anúncio do fim da moratória? 

Quanto custou isso para a população, para os cofres de Minas Gerais? 
Quanto foi usado? Quinhentos mil, já tenho certeza. Mas não foi só isso. 
Quero saber quanto foi gasto nesse sentido. É por isso que faço essa 
solicitação à Mesa. 

Faço apelo ao Presidente em exercício, para que a Mesa respeite-me e 
deixe de indeferir os meus requerimentos solicitando informações do Poder 
Executivo. Nem isso tenho conseguido no exercício do meu mandato. A Mesa 
tem indeferido, sistematicamente, meus requerimentos solicitando 
informações aquele Poder. Por exemplo: solicitei que o Comando da Polícia 
Militar nos informasse quanto se gastou naquela palhaçada da operação de 
Furnas. Esse requerimento foi indeferido pela Mesa, cerceando um mandato 
que me foi conferido pelo povo. E, mais uma vez, solicito à Mesa que 
encaminhe ao Secretário da Casa Civil e que ele nos responda quanto se 
gastou nessa campanha de anúncio do fim da moratória. Por que foi 
dispensada a licitação? Por que foi caracterizado como urgência? E faço 
também uma solicitação formal, já entregue ao Ministério Público de Minas 
Gerais, que tem agido com enorme independência, para que averigúe. E essa 
é a sua função constitucional, junto com o Poder Legislativo, averiguar se não 
constituiu crime o Governador ir pessoalmente à televisão fazer sua 
promoção. O fato de ter sido dispensada a licitação caracteriza regime de 
urgência. 

Finalmente, se esse arremedo de ilegalidade, esses atos publicados no dia 
12/2/2000, retroativos ao dia 4, dão legalidade a todo esse absurdo que foi o 
anúncio feito pelo Governador Itamar Franco. A população está farta, precisa 
se aprofundar nesta investigação, e cabe a nós, desta Assembléia Legislativa, 
com altivez, autonomia e soberania, fiscalizar o Poder Executivo, acabar com 
esses desmandos. 

O Governador Itamar Franco tem o direito de gastar quanto quiser para 
fazer proselitismo político na televisão em rede nacional, no "Fantástico"? 
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Essa é a pergunta que deixo ao povo de Minas Gerais. O Governador Itamar 
Franco tem o direito de rasgar toda a legislação e simular uma necessidade 
de urgência para fazer esse anúncio e justificar a dispensa de licitação? A 
pergunta permanece. E vamos persegui-la até o fim, exigindo que o Governo 
nos responda; se ficar comprovado que foi usado indevidamente o dinheiro 
público, se tiver havido abuso de autoridade, que o Governador seja obrigado 
a ressarcir aos cofres públicos o dinheiro que usou para fazer proselitismo 
politico. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Estava apenas tentando 
aguardar que V. Exa. completasse o fôlego, só que terminou, ao que me 
parece, depois do tempo disponível. Gostaria de dizer que V. Exa. está no 
seu papel, ao levantar essa questão. Entretanto, precisamos aprender a não 
fazer como V. Exa.: apresentou o libelo acusatório, apresentou as provas e já 
está condenando o Governador, antes mesmo de apresentar a solicitação ao 
Ministério Público. V. Exa., inclusive, já determinou até o valor da publicação 
e já condenou o Governador a devolvê-lo aos cofres públicos. 

A todo cidadão se deve julgar inocente, até prova em contrário. V. Exa. não 
trouxe nenhuma prova, está apenas levantando acusações que têm que ser 
mais bem analisadas e aprofundadas, para que, apenas no final, sendo 
condenado, aconteça aquilo que V. Exa. já está antecipando. Mas, de 
antemão, é o seu papel de Oposição, e agora estaremos mais atentos nesta 
Casa. Provas precisam ser encaminhadas ao Ministério Público, ao Poder 
Judiciário, para que, somente após, possamos ter a ousadia de condenar um 
cidadão como, antecipadamente, está fazendo V. Exa. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte de V. Exa., nobre 
Deputado Luiz Tadeu Leite. Mas, na verdade, as provas são muito claras. A 
população de Minas Gerais assistiu ao Governador na televisão. S. Exa. falou 
durante 2min15s no horário mais caro da Rede Globo de Televisão. O preço 
de tabela da Rede Globo, para fazer anúncios nesse horário, no domingo, é 
de, aproximadamente, R$513.000,00. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)- Nobre Deputado, pode não ter 
sido matéria paga, pode ter sido uma concessão da emissora_ Eu não sei, e 
vocês também não sabem. Não se pode condenar antes de julgar. 

O Deputado Amilcar Martins* - Nós também estamos discutindo se Papai 
Noel existe. Mas é preciso dizer que a licença de licitação e o decreto 
transformando em outro estão publicados no "Minas Gerais". Já temos 
evidências suficientes e já entrei com recurso no Ministério Público solicitando 
essa apuração. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. 

•- Sem revisão do orador . 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sra. Presidente, Srs. Deputados, público presente 

nas galerias, telespectadores da TV Assembléia, membros da imprensa, 
tivemos o cuidado, nesses dias, de retirar o que consideramos uma proposta, 
não apenas dos direitos humanos, mas, sob a ótica dos direitos humanos, de 
reformulação da segurança pública em Minas Gerais. Tivemos agora, paralelo 
à Comissão de Direitos Humanos, um grupo que se reuniu para levar 
propostas ao Governador do Estado. Não concordamos com as propostas 
que foram levadas e gostaríamos de aqui, rapidamente, trazer a público o 
texto do que consideramos uma reformulação real da segurança pública em 
Minas Gerais sob a ótica dos direitos humanos. Ao trazer a público este texto, 
não pretendemos oferecer uma política de segurança pública alternativa à do 
Governo do Estado, mas, tão somente, apontar aspectos, a nosso ver 
centrais, na questão dos direitos humanos e da segurança pública: 

"1° - Preliminarmente, acreditamos que uma política de segurança pública 
consistente, que resulte tanto na redução da criminalidade do Estado quanto 
na garantia dos direitos constitucionais dos cidadãos, não pode ser construída 
entre quatro paredes, nos gabinetes palacianos ou exclusivamente por 
parlamentares que se imaginam especialistas na questão. A nosso ver, os 
grandes especialistas na discussão da segurança pública e dos direitos 
humanos são os grupos organizados da sociedade civil, as organizações não 
governamentais de defesa dos direitos humanos, os quadros técnicos de 
instituições universitárias e de pesquisas que se dedicam a teorizar sobre o 
tema e, sem dúvida, as agências governamentais que atuam na área. Sem 
pretender enveredar pelo campo da teoria pura, não podemos, no entanto, 
deixar de reportar a discussão sobre a origem da criminalidade violenta nas 
sociedades modernas. Para tanto, valemo-nos da análise do Prof. Cláudio 
Beato, do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMG. Em seu 
texto "Políticas Públicas de Segurança: Eqüidade, Eficiência e 
'Accountability"', o estudioso aponta o equívoco de se ver a criminalidade no 
Brasil apenas como um resultado da pobreza, da miséria, da marginalidade 
dos centros urbanos e dos processos migratórios. Para ele a associação 
direta entre criminalidade e miséria não se sustenta enquanto explicação 
sociológica e não tem amparo nos dados estatísticos. Afirma o professor: 

"Da mesma forma que a inflação deve ser abatida com um tiro apenas, o 
analfabetismo com uns trocados a mais nos bolsos dos professores, a 
distribuição de renda com alguns golpes de caneta, ou o problema da saúde 
com um pouco mais de recursos, a criminalidade seria combatida mediante 
políticas de combate à pobreza, à miséria e de geração de empregos. 
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Trata-se de um argumento moralmente ambíguo, pois procura combater a 

pobreza, desigualdade e miséria não pela sua própria existência (que em si 
mesma é injustificável), mas associando-a a uma espécie de ameaça à 
tranqüilidade das classes média e alta. Além disso, ele deveria prestar conta 
de alguns dados desconcertantes tais como o fato de a criminalidade e a 
violência não estarem associadas ao crescimento do desemprego no Brasil 
durante a década de 80 (Coelho, 1988). Ou então, que o crescimento 
vertiginoso da criminalidade nos anos 60 nos Estados Unidos coincida 
justamente com um período de investimentos maciços em políticas 
assistenciais pelo governo americano (Wilson, 1983). Ou, ainda, o resultado 
de uma pesquisa sobre a população prisional no Estado de São Paulo, 
mostrando que mais da metade dos prisioneiros trabalhava na época de sua 
prisão, sendo em sua maioria nascidos e criados em São Paulo (Caldeira 
Brant, 1986)". 

Maior clareza, impossível. Reduzir a criminalidade a uma mera 
conseqüência direta do desemprego é tratar a questão de um ponto de vista 
limitado e - acrescentaríamos - preconceituoso, que vê em cada 
desempregado um bandido em potencial. A criminalidade, especialmente a 
criminalidade violenta, encontra sim um campo fértil para crescer em quadros 
sociais perversos como o que vivemos hoje no Brasil, onde os índices de 
desemprego e de concentração de renda atingem níveis insuportáveis. Mas 
tratá-la apenas como um resultado dessa conjuntura econômica e social é 
apequenar o debate. Se assim fosse, países como a Índia, com indicadores 
sociais muito mais perversos que os do Brasil, estariam enfrentando ondas de 
criminalidade inimagináveis, o que não é verdade. Ou, para nos 
aproximarmos do Estado de Minas Gerais, foco deste debate, regiões como o 
vale do Jequitinhonha, das mais pobres do mundo, sofreriam com um grau de 
criminalidade proporcional e conseqüentemente sem limite - e o que ocorre é 
exatamente o inverso: o vale é uma das regiões menos violentas do Estado. 
Tendo o Triângulo Mineiro como uma das regiões mais violentas do Estado. 
Estamos acompanhando como está se dando a criminalidade nessa região, 
como a situação de Uberaba com os taxistas ameaçados a cada dia que 
saem para trabalhar. 

2° - Se a explicação das causas é fraca, mais ainda o são as propostas 
operacionais de redução da criminalidade no Estado. Aumentar o número de 
viaturas policiais, criar mais postos de policiamento, melhorar o nível salarial 
do corpo funcional dos órgãos de segurança são ações tópicas que, 
arriscaríamos mesmo afirmar, pouco ou nenhum efeito têm sobre a prática 
criminosa como um todo. Enfrentamos hoje, no País, além da criminalidade 
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comum, mais ou menos rotineira em países de grandes contradições sociais 
como o Brasil, a força do crime organizado e da corrupção e da arbitrariedade 
dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Há fortes evidências de que 
as máfias modernas, especialmente as do tráfico de drogas, do roubo de 
automóveis e de cargas, dos assaltos a Bancos e da prostituição infanto-
juvenil infiltraram-se nas polícias, corromperam agentes e Delegados e 
tornaram-se uma marca indelével, inegável, dos corpos policiais brasileiros. 
Num quadro como este, poder-se-ia perguntar: basta apenas aumentar os 
salários de policiais? Basta apenas aumentar os equipamentos de que 
dispõem os órgãos de segurança? 

3° - Reafirmamos a nossa convicção de que existem bons policiais, que se 
pautam pela ética, pelo respeito à cidadania e pelas Constituições da 
República e do Estado. Mas estão isolados na estrutura burocrática dos 
órgãos de segurança, bloqueados em sua ação positiva por uma mentalidade 
generalizada de corrupção e desrespeito aos direitos humanos, que grassa 
em todo o corpo funcional das duas polícias. 

Atos como o cerco e a agressão de policiais civis a Promotores do 
Ministério Público, ocorrido quando estes visitavam, no ano passado, as 
dependências prisionais da Delegacia de Furtos e Roubos, em Belo 
Horizonte, vêm confirmar que estamos às voltas com um sistema policial que 
desrespeita a tudo e a todos; que não reconhece a Constituição e as leis; que 
age sem limites, sem preparo técnico e sem ética humana e profissional; que 
afirma a todo tempo, como teria feito um policial civil para um dos Promotores 
durante essa agressão: "Você é Promotor, mas não é mais macho do que eu. 
Respeite a minha casa!". 

A frase, seguida de horas de tensão e ameaças, em que os membros do 
Ministério Público foram intimidados pelos policiais, alguns de armas na mão, 
traz um conteúdo atroz. Mais do que significar a apropriação privada e 
pessoal de um espaço público, revela o estado de completo descontrole e 
insubordinação em que se encontram os órgãos policiais. 

Pasmos, perguntamo-nos: quantos anos de exercício indevido de um poder 
discricionário, arbitrário e intimidador terão sido necessários para produzir 
uma mentalidade "profissional" como a desses policiais? A que grau terá 
chegado a corrupção e a violência ilegítima no interior das corporações 
policiais para que um agente público chegue a praticar esses atos contra 
membros do órgão constitucionalmente investido da função fiscalizadora e 
moralizadora? 

Não se pode, como vêm fazendo as Polícias Civil e Militar do Estado, 
invadir lares sem mandado judicial, intimidar cidadãos sem motivo, ameaçar 
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pessoas apenas por suspeita. Quando um policial mata por asfixia e 
espancamento um passageiro no saguão do aeroporto de Belo Horizonte, ou 
quando se executa sumariamente um suspeito de furto nas dependências de 
um batalhão policial, ou, ainda, quando torcedores são espancados por 
policiais descontrolados numa partida de futebol no Estádio Independência, 
chegamos a duvidar que estamos num estado de direito. 

4° - Trata-se, antes de tudo, da necessidade de uma mudança de 
mentalidade. O policial, civil ou militar, deve portar, ao lado da arma de fogo e 
do cassetete, também os elementos que qualificam a ação legítima, ética e 
responsável. São eles as Constituições da República e do Estado, as leis, os 
mandados judiciais e, principalmente, a filosofia de respeito aos direitos 
humanos dos cidadãos. Ninguém pode ser considerado culpado de crime ou 
delito sem que haja prova nesse sentido. 

Não duvidamos de que é necessária a energia. Não negamos que a ação 
policial já traz, de "per si", um conteúdo de violência legítima e, muitas vezes, 
necessária. Mas deploramos que se transforme essa violência em ato sem 
limite e sem controle, que de agressão em agressão se chegue à execução 
sumária, ao seqüestro com aparência de prisão para averiguação, à tortura 
como forma de obtenção de confissões. 

Para corrigir esse quadro, pouco ou nada têm feito as corporações policiais. 
A Corregedoria da Polícia Civil revela-se inoperante, agindo muitas vezes 
com uma brandura que mais lembra as relações entre pai e filho do que entre 
um órgão de controle e os profissionais que lhe cabe fiscalizar. A Polícia 
Militar, por seu turno, leva para as sindicâncias internas os delitos dos seus 
membros, negando-se a esclarecê-los publicamente e tratando, muitas vezes, 
com maior rigor uma farda desalinhada do que uma agressão arbitrária contra 
um cidadão. 

5° - Aqui entramos no terreno da necessidade da revisão dos regimentos e 
regulamentos que organizam as duas polícias. Sabemos bem que os nossos 
bons policiais, aqueles que vivem exclusivamente do fruto do trabalho digno 
nas corporações, são vítimas de um conjunto de normas e regras arcaicas e 
autoritárias, muitas delas fruto de um passado de ditadura militar e 
desmandos políticos. É imprescindível rever essas normas. O Governo do 
Estado, no entanto, permanece imóvel na busca de uma proposta consensual 
que possa produzir novas formas de convivência nos quartéis e nas 
delegacias de polícia. A demora em iniciar o debate sobre as modificações 
substanciais a serem feitas nos regimentos e regulamentos policiais faz-nos 
crer que não há interesse do Governo na questão. E não nos esqueçamos 
que o movimento grevista de 1997, que rapidamente tomou largas fileiras de 
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policiais militares, tinha não somente um conteúdo salarial: buscava-se 
também a revisão das normas draconianas que ainda regem a atividade 
profissional desses trabalhadores. 

6°- À guisa de solução da questão dos policiais militares punidos no bojo do 
movimento, preferiu o atual Governo enviar à Assembléia Legislativa um 
projeto de anistia indiscriminada, que beneficiou não só aqueles que 
legitimamente se manifestaram nas ruas e praças, mas também os que 
tinham as fichas maculadas por acusação de desmandos, arbitrariedades e 
falhas de conduta. No afã de resolver às pressas uma questão delicada, 
preferiu o Governo, com a participação ativa da bancada governista na 
Assembléia, colocar lodos no mesmo saco - policiais de bem que se 
manifestaram no livre exercício de seus direitos constitucionais e maus 
policiais, que vinham de punições graves provocadas por atos que nada 
tinham a ver com o movimento grevista. A esse respeito, lembramos que os 
crimes contra os direitos humanos, do qual eram acusadas essas pessoas, 
são imprescritíveis. Nunca se poderia ter feito, como se fez, a anulação 
sumária dos registros e das punições por crimes e delitos cometidos. 

7° - Há real intenção de mudança? Trata-se esta nossa manifestação 
apenas de discordância partidária? Vejamos, então, os vetos encaminhados à 
Assembléia Legislativa pelo Governador do Estado no início deste ano: 

a) veto total à proposição de lei que dispõe sobre o livre acesso de 
autoridades aos estabelecimentos policiais e carcerários. 

Na sua mensagem, na sua justificação, o Governador diz que essa 
proposta aprovada pela Assembléia Legislativa se confronta com a lei, que 
trata justamente do acesso dos advogados. Ora, o acesso dos advogados às 
unidades penais é para terem contato com seus clientes. O acesso das 
autoridades é para conhecerem a situação da unidade penal. 

Tivemos recentemente, na Rua Carangola com a Avenida do Contorno, em 
Belo Horizonte, a fuga de 1g presos. Como está aquela situação? Um 
Deputado não pode conhecer a insegurança em que os moradores do Bairro 
Santo Antônio estão vivendo, apenas os advogados? 

Estou endereçando uma correspondência ao Presidente da OAB para que 
explique a este Deputado e à Assembléia Legislativa em que momento essa 
proposta de legislação confronta-se com aquela que trata do acesso dos 
advogados às unidades penais. 

b) veto total à proposição de lei que institui o programa de proteção a 
vítimas e testemunhas de infrações penais. 

Trata-se de um importante instrumento para o combate do crime 
organizado. A lei de proteção a vítimas e testemunhas dos Estados Unidos da 
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América data do ano de 1789. O Governador do Estado de Minas vetou a lei, 
dispondo outros Estados, como Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo, 
desse dispositivo legal. E, agora. conseguimos, junto à Secretaria Nacional de 
Direitos Humanos, que o Sr. Oracy Rodrigues, principal testemunha da CPI 
da Carteira de Habilitação, fosse inscrito, juntamente com sua família, no 
Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas. Ele irá para outro Estado da 
Federação que disponha do referido programa. Já temos outras pessoas 
inscritas no programa. 

Em nosso Estado, não dispomos do programa de proteção a testemunhas, 
e pergunto qual o cidadão de Minas Gerais que irá testemunhar contra o 
crime organizado. Está em curso a CPI do Narcotráfico, e qual o cidadão 
mineiro irá testemunhar se não dispõe da devida proteção? 

c) veto total à proposição de lei sobre o fornecimento de informação para a 
defesa de direitos e o esclarecimento de situações. 

d) veto parcial à proposição de lei que acrescenta parágrafos ao art. 1° da 
Lei n° 1.515, de 15/12/56, que dispõe sobre declaração de bens de cidadãos 
que exerçam cargo e função pública. 

Incidem esses vetos sobre matérias de fundamental importância numa 
política de segurança pública que se paute pela defesa dos direitos 
fundamentais da pessoa. O livre acesso de autoridades aos estabelecimentos 
policiais e carcerários permitiria a fiscalização e o controle dos atos praticados 
no interior desses estabelecimentos, atos esses muitas vezes atentatórios 
contra os direitos dos presos. A proposição de lei sobre o fornecimento de 
informação para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações busca 
agilizar e fazer fluir de maneira eficaz a prestação de informações constantes 
em registros públicos para o cidadão. A exigência de declaração de bens 
periódica de membros da Polícia Civil seria uma forma de coibir a corrupção 
no setor. E, especialmente, a proposição que institui o programa de proteção 
a vítimas e testemunhas de crimes configuraria avanço considerável no 
combate ao crime organizado e à corrupção policial. Trata-se de proposta 
consoante com as tendências modernas de combate às infrações penais, 
defendida sobejamente pelo Governo Federal, através da sua Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos, e por várias entidades não governamentais e 
implantada com relativo sucesso no âmbito federal e em alguns Estados. 
Discutida exaustivamente por grupo de estudo formado por assessores das 
Secretarias da Segurança Pública da Justiça e Direitos Humanos, foi 
inexplicavelmente vetada a matéria no início do corrente ano. Mesmo 
confrontado com casos como o do despachante Oracy Rodrigues, ameaçado 
por seu papel-chave como testemunha na CPI do DETRAN, o Governo 
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preferiu bloquear o avanço que representaria a instituição de um programa 
estadual de proteção a vitimas e testemunhas de crimes. 

A oposição desses vetos leva-nos a duvidar da intenção de real mudança 
propalada pelo Governo Estadual. 

Enquanto veta matérias de suma importância no combate ao crime 
organizado, à corrupção policial e às agressões aos direitos humanos, o 
Governo projeta medidas insignificantes e polêmicas como a construção de 
quatro cadeias, sem licitação pública, que abrigariam no máximo 680 presos, 
quando se sabe que o número de mandados judiciais de prisão a serem 
cumpridos oscila entre 20 mil, segundo dados do Ministério Público, e 50 mil, 
segundo dados da Polícia Civil. 

A transferência dos presos da Secretaria da Segurança Pública para a 
Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, medida que retiraria dos policiais 
civis uma função que nunca foi sua, a da guarda de presos, continua, não 
obstante, a ser uma ficção para o Governo Estadual. 

À inoperância do Governo, a sociedade responde como pode. As classes 
abastadas contratam a segurança privada, solução duvidosa encontrada para 
suprir a carência do serviço público, que na realidade significa a privatização 
da segurança pública. Para 8.200 policiais civis, temos hoje em Minas Gerais 
12 mil agentes de segurança privada. Os pobres, por seu turno, assistem e 
sofrem impotentes a escalada da criminalidade nos bairros de periferia, nas 
favelas e nos centros das grandes cidades. 

8° - Não podemos reconhecer qualquer iniciativa governamental de 
discussão da política de segurança pública que passe ao largo das 
conclusões do Seminário Legislativo Direitos Humanos e Cidadania. Esse 
evento, realizado entre 17 e 20/8/98, contou com a participação de 171 
entidades públicas e privadas ligadas à causa dos direitos humanos e teve 
558 pessoas inscritas. Como resultado desse amplo momento de reflexão e 
debate. produziu-se um documento final. contendo 589 propostas de ação 
governamental. Elegeu-se ainda comissão de representação dos 
participantes do seminário, encarregada de acompanhar os seus 
desdobramentos. 

A realização do seminário emanou da concepção filosófica de que o direito 
à segurança e as medidas governamentais na área da segurança pública 
estão alocados no âmbito da concepção maior dos direitos humanos. Não 
concebemos política de segurança pública que desconheça a defesa dos 
direitos fundamentais da pessoa e que se esqueça de que, antes de tudo, 
estamos a tratar com cidadãos, na mais lídima concepção da palavra. Sejam 
pessoas corretas ou criminosos, os homens e as mulheres para os quais se 
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destina a política de segurança são pessoas com direitos constitucionais 
assegurados. 

Das propostas aprovadas, pelo menos 66 dizem diretamente respeito à 
segurança pública. Abrangem a responsabilidade dos poderes públicos 
federal, estadual e municipal, o papel do Ministério Público e do Judiciário, o 
controle da sociedade civil, a violência institucional, a violência policial, a 
violência urbana, rural e grupos de extermínio, o sistema prisional, a 
ressocialização e penas alternativas, a reforma do sistema de segurança 
pública, a desmilitarização, integração e unificação das Polícias Civil e Militar, 
a democratização da instituição policial, os direitos e as garantias de policiais 
e a segurança privada. 

Não obstante a representatividade do Seminário e a consistência das 
propostas levadas ao Poder Executivo, nenhuma ação governamental 
concreta produziu-se a partir dele. O documento final, com as 589 propostas 
de ação, deve permanecer esquecido em algum fundo de gaveta da 
burocracia palaciana. 

9° - Não nos apresentamos vaidosamente como especialistas na matéria. 
Somos apenas os arautos daquela parcela da sociedade que clama por 
justiça social, combate legítimo e legalmente amparado à criminalidade e 
proteção aos direitos humanos. 

A nossa experiência na matéria nasceu do contato diário com as denúncias 
de crimes e arbitrariedades cometidos por policiais, de desmandos da 
burocracia estatal, de ameaças, de corrupção e favorecimento, de 
prevaricação ou desvios no trato com o bem público. Enfim, de um quadro a 
que chamaríamos de rompimento da cidadania, no qual infelizmente tem 
participação ativa o Poder Executivo Estadual. Vimos ainda de duas CPis, a 
primeira, que lidou com a caótica situação do sistema penitenciário estadual, 
que permanece inalterada, e a segunda, que foi de encontro ao explosivo 
quadro de corrupção generalizada em que está imerso o órgão de controle 
estadual do trânsito. Em ambas não faltaram propostas concretas e objetivas 
para que se modificasse este estado de coisas. Não fizemos só denunciar, 
função básica da atividade parlamentar. Trouxemos propostas, discutimos 
idéias, alavancamos debates. A CPI do Sistema Penitenciário foi concluída 
com dez propostas de alteração da legislação, sempre no sentido de 
moralizar a administração pública e de aliviar o sofrimento dos que cumprem 
pena e, tratando de ressocializá-los, contribuir para a redução da 
criminalidade. A CPI do DETRAN foi concluída com a proposta moderna e 
democrática de se retirar da Polícia Civil todas as atividades relacionadas ao 
trânsito, o que teria o efeito de atacar na raiz o problema da corrupção na 
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emissão das carteiras nacionais de habilitação e na cobrança de multas e de 
concentrar a corporação na sua finalidade precípua- de polícia judiciária. 

É nossa a emenda que visava conceder gratificação para os policiais de 
rua, na forma de um 14• salário, compensando-os por desempenharem uma 
função em si mesma estressante e perigosa. Apresentamos também a 
proposta de indenização para policiais mortos ou feridos em serviço. 

A tudo isto o Governo Estadual sempre respondeu, seja diretamente, seja 
através da sua bancada governista na Assembléia Legislativa, com um 
sonoro "não". 

1 O - São essas as reflexões que trazemos ao debate sobre segurança 
pública. Como afirmamos no início, não pretendemos trazer respostas 
acabadas, gestadas pelo desejo personalista de destaque aos olhos do 
Governo ou pelo açodamento na defesa de interesses privados e de grupos. 
Somos pela discussão democrática e aberta do problema da criminalidade. 
Não fabricamos propostas. Pretendemos, antes, que elas nasçam vigorosas 
do confronto saudável de idéias e opiniões e daí cresçam em direção ao 
consenso democrático." 

Lamentavelmente, teríamos muito mais a acrescentar, mas concluo dizendo 
que. da CPI da Carteira de Habilitação, o único resultado foi a retirada pelo 
Governo do Diretor do DETRAN e a subseqüente colocação do Dr. Otto 
Teixeira. Um dos melhores policiais foi retirado de sua função, onde deveria 
ser promovido, e colocado no DETRAN para conceder carteira de habilitação. 
A polícia enfronhou no DETRAN, na guarda de presos, e a população 
encontra-se abandonada. Muito obrigado. 

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

presente nas galerias, senhores telespectadores, gostaríamos de aqui deixar 
nossa contribuição. Pudemos fazer várias observações pelo interior do 
Estado, em nossa viagem, durante o recesso parlamentar, quando visitamos 
diversas cidades nas regiões Norte, Noroeste, Triângulo Mineiro e Zona da 
Mata. Infelizmente, quanto à questão de segurança pública, gostaríamos de 
enfatizar que, hoje, existem 684 policiais civis aguardando nomeação, sendo 
que o concurso foi realizado no Governo Eduardo Azeredo. Estivemos em 
delegacias, visitamos quartéis de polícia pelo interior do Estado, onde 
encontramos aspirantes a Detetives, Carcereiros, Escrivães e Delegados à 
disposição, trabalhando sem estar recebendo um centavo do Estado. 
Entendemos que se trata de um desrespeito para com o Cidadão que, 
quando prestou concurso para Delegado, abandonou seu escritório de 
advocacia. Demais profissionais aqui vieram fazer o curso para Detetives, 
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Escrivães e Peritos. O Estado tem que nomeá-los o mais rápido possível. 

Na cidade de Januária tivemos contato com o Delegado regional, que nos 
relatou que o Banco do Nordeste do Brasil estaria retirando sua única agência 
de Montalvânia, o único Banco existente naquele município, por falta de 
segurança pública. Já que o ex-Governador não teve coragem de fazer essa 
nomeação, gostaríamos, diante desta tribuna, que o Governador Itamar 
Franco se sensibilizasse e nomeasse esses 684 policiais aspirantes a 
Delegados, Detetives, Escrivães e Peritos, já que temos grande deficiência no 
setor de segurança pública. Não é possível que o único Banco do Município 
de Montalvânia venha a ser retirado, em prejuízo da população daquele local, 
por uma questão de segurança pública, porque não há sequer Detetives, 
Escrivães e Delegados que possam oferecer segurança pública àquele 
município. 

Nessa viagem ao interior detectamos também que as Policias Civil e Militar 
trabalham em condições precárias e insalubres na região da Zona da Mata, 
nas cidades de Muriaé, Cataguases, Leopoldina, Ubá e Além Paraíba. Em 
todas elas o policiamento das cadeias públicas é feito pela Polícia Militar. 
Volto a repetir, e gostaria de frisar, que tanto a Polícia Civil quanto a Militar 
não têm interesse algum em tomar conta de presos, gostaríamos que essa 
tarefa coubesse à Secretaria da Justiça. Nessas delegacias, especialmente 
na Zona da Mata, nas cadeias públicas de Muriaé, Cataguases, Leopoldina, 
Além Paraíba e Ubá, as condições de trabalho dos policiais são as piores 
possíveis. Lá o mesmo policial que prende um marginal, que ficará preso 
cumprindo sua pena, é aquele que toma ccnta dessa cadeia. Durante a CPI 
do Sistema Penitenciário foram detectadas várias falhas no nosso Estado, 
mas esquecemos que havia policiais trabalhando debaixo de sol, chuva e 
sereno, sem sequer uma guarita ou um banheiro decente para seu uso. 

Essa foi a situação que encontramos no interior do Estado. Gostaríamos de 
pedir ao Governador Itamar Franco que se sensibilize com a situação dos 
aspirantes a cargos na Polícia Civil, que aguardam ansiosamente e têm 
sofrido descaso e desrespeito, pois prestaram concurso, com todas as 
dificuldades, e estão sem emprego, aguardando resposta do Poder Executivo. 
Governador Itamar Franco, voltamos a repetir que é necessária a imediata e 
urgente nomeação desses policiais, que não sabem o que fazer, que estão 
desesperados e que, em algumas cidades, já estão prestando serviços às 
delegacias sem receber um centavo. Já que o ex-Governador Eduardo 
Azeredo realizou o concurso, poderia ter nomeado e não o fez, gostaria de 
insistir para que nosso Governador faça essa nomeação o mais rápido 
possível. Tenho certeza de que contamos com o apoio de todos os 
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Deputados desta Casa, seja da Oposição ou da Situação, pois esses 
cidadãos merecem o respeito do Estado, e não podemos deixar que isso 
continue acontecendo. 

Vou conceder aparte ao Deputado Alberto Bejani, mas antes gostaria de 
concluir a questão da segurança pública, enfatizando as palavras do 
Presidente Anderson Adauto, quando se referiu à resistência das cúpulas das 
Polícias Civil e Militar em relação à integração. Não podemos deixar o Estado 
da maneira como está. Tivemos um exemplo recente em Campina Verde, 
onde a delegacia foi invadida e tomada de assalto por marginais que 
praticaram cinco assaltos na região, em todas as agências bancárias. 
Gostaria de enfatizar as palavras do Deputado Anderson Adauto, quando 
declarou, diante de toda a imprensa, que há uma resistência plena das 
cúpulas das Polícias Civil e Militar. 

Gostaria de endossar as palavras do Presidente Anderson Adauto e de 
ressaltar a sua posição, que é coerente. Não podemos deixar a população à 
mercê de picuinhas do Secretário da Segurança Pública ou do Cel. Mauro 
Lúcio Gontijo, resistindo à integração das duas Polícias. Há ainda duas 
comunicações, ou seja, duas centrais de Polícia. A Polícia Militar e a Civil não 
acessam os bancos de dados em comum. Não trocam informações. Se 
alguém disser que a Polícia está integrada, estará mentindo. Isso é conversa 
fiada, porque não há Polícia integrada. Enquanto isso, o bandido se arma no 
interior das favelas, e o crime organizado vem crescendo e avançando em 
todo o Estado. Não existe integração nas comunicações e nos arquivos 
criminais. Não há comunicação imediata de uma Polícia com a outra. 
Deveríamos começar integrando as Academias de Polícia e o sistema de 
comunicação. Deveria haver uma central única de comunicação. Os arquivos 
criminais deveriam ser integrados. Deveríamos restringir territorialmente uma 
companhia de Polícia Militar a uma delegacia, cuja jurisdição ficaria bem 
delimitada em iguais partes, para que possam ocupar, integrando-se 
verdadeiramente as duas Polícias. 

Governador Itamar Franco, voltamos a pedir-lhe isso, já que precisa haver 
vontade política. O Deputado Anderson Adauto, quando disse isso, estava 
correto. Aqui está o apoio do Deputado Sargento Rodrigues, que participou, 
durante 15 anos, dessa Polícia Militar, dos quais 11 anos foram dedicados ao 
policiamento das ruas e 4 anos à central de operações. Com isso, a 
população terá menos gastos e verá maior eficácia da Polícia no cumprimento 
de suas ações. Governador, gostaríamos de contar com a firmeza de V. Exa., 
para que determine isso, de uma vez por todas. Caso V. Exa. encaminhe os 
projetos de lei para esta Casa, com certeza votaremos a favor. 
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Tenho em minhas mãos dados recentes. Temos, na Policia Militar, 626 

militares na função de Músico; na Administração de Pessoal temos 644 
Policiais Militares; na Administração de Execução Financeira e Logística 
temos 1.519; na atividade de comunicação social, em todos os níveis, temos 
284 militares; na atividade de inteligência, serviço de P2 e PM2, temos 507 
militares; na saúde, entre médicos, enfermeiros, psicólogos e auxiliares de 
saúde, temos 1.531 militares; na administração geral, secretarias, comandos, 
motoristas, telefonistas e garçons, temos 781 policiais. Ou seja, temos 6 mil 
policiais na administração. Isso tem de ser mudado. Temos de reestruturar a 
Policia Militar e a Civil. Policia tem de estar nas ruas, e não dentro do quartel, 
cuidando de sua segurança. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Gostaria de parabenizá-lo e de 
desejar-lhe sorte neste segundo ano que estamos nesta Casa. Também 
gostaria de dizer-lhe que concordo com V. Exa. no que diz respeito á Policia 
Militar. Apenas pergunto-lhe, por ter mais experiência do que eu na área 
militar, se a convivência entre as Policias será boa. Hoje, quando chega um 
casal, que brigou, na porta de uma delegacia, o Detetive manda chamar a 
Polícia Militar para fazer a ocorrência. Principalmente em minha cidade, Juiz 
de Fora, a Polícia Civil trata com desdém a tão invejada PMMG. Será que o 
óleo se misturará com a água? Será que essa integração dará certo? 
Assistimos à Policia Civil - não estou generalizando - tendo uma certa inveja 
da Policia Militar, porque, na Militar, existe hierarquia e respeito. Na maioria 
das vezes, na Policia Civil, vemos o Delegado tomando cachaça com o 
Detetive. Muito obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte do nobre Deputado 
Alberto Bejani. Gostaria de ressaltar que a população de Minas Gerais não 
pode conviver com picuinhas de Policiais Civis e Militares. A população quer a 
policia nas ruas e quer que se integrem, nem que para isso tenha de haver 
uma intervenção do Governo do Estado e do Poder Legislativo. 

Ou seja, que haja troca de informações, que ela venha a se reestruturar e 
prestar o melhor serviço, realmente. Para isso, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, precisa haver um enxugamento dessa máquina 
administrativa, e não se falar em novos concursos e na admissão de novos 
policiais. Enxugando a máquina administrativa das duas policias, colocando-
as nas ruas e integrando-as, a população terá mais eficácia na redução da 
criminalidade e no combate à violência. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
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O Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite)- Esgotado o prazo destinado 

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos requerimentos que 

solicitam o acolhimento de candidaturas para o cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado, que receberam os números 1.038/2000, do 
Deputado Álvaro Antônio e outros; 1.039/2000, do Deputado Ermano Batista e 
outros; 1.040/2000, do Deputado Elmo Braz e outros; 1.041/2000, do 
Deputado Wanderley Ávila e outros; 1.042/2000, do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão e outros; e 1.043/2000, do Deputado Agostinho Patrús e 
outros. 

Informa ainda que os requerimentos serão encaminhados à Mesa da 
Assembléia para análise da documentação referida no art. 236 do Regimento 
Interno e verificação dos requisitos estabelecidos no art. 78 da Constituição 
do Estado. 

A Presidência solicita aos Lideres do PMDB, do PSDB, do PDT, do PPB e 
do PPS que procedam à indicação dos membros da Comissão Especial para 
emitir parecer sobre a escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado. 

A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 67 do Regimento Interno, solicita 
às bancadas que ainda não o fizeram, que procedam à indicação dos seus 
respectivos Lideres. 

A indicação do Líder de bancada deve ser formalizada em ata, cuja cópia 
será encaminhada à Mesa da Assembléia até cinco dias após o início da 
sessão legislativa ordinária. 

Cada Líder poderá indicar Vice-Lideres, na proporção de um por dez 
Deputados, ou fração, da respectiva bancada. 

Maioria e Minoria não possuem Vice-Lideres. 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 
determina a anexação do Requerimento n° 997/99 ao Requerimento n° 
976/99, da Comissão de Direitos Humanos, por guardarem semelhança entre 
si. 

Mesa da Assembléia, 16 de fevereiro de 2000. 
Luiz Tadeu Leite, no exercício da Presidência. 

Questão de Ordem 
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O Deputado João Leite - Gostaria de conhecer o teor dos requerimentos, 

Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - A Presidência determina à assessoria desta Casa que 

forneça ao Deputado João Leite os documentos por ele solicitados. 
Leitura de Comunicações 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 
apresentadas nesta reunião pelos Deputados Hely Tarqüinio, Antônio Júlio, 
Dalmo Ribeiro Silva e Jorge Eduardo de Oliveira - informando que estarão 
ausentes do País no período de 12 a 25 do corrente mês; Márcio Cunha -
informando que estará ausente do País no período de 3 a 13 do corrente 
mês; e Hely Tarqüínio, informando que o Deputado Mauro Lobo estará 
respondendo interinamente pela Liderança do PSDB (Ciente. Publique-se. 
Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.); e pela Bancada do 
PDT - indicando os Deputados Marcelo Gonçalves e Bené Guedes para 
atuarem, respectivamente, como Líder e Vice-Líder da bancada (Ciente. 
Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.). 

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

inciso XIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Chico 
Rafael solicitando a anexação do Projeto de Lei n° 744/99 ao Projeto de Lei n° 
702/99 e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimento do Deputado Anderson Adauto e outros, solicitando a realização 
reunião especial para comemorar o Dia Internacional da Maçonaria. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento contido na Mensagem n° 96/2000, do 

Governador do Estado, que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei 
n° 453/99, que altera dispositivos da Lei n° 11.539, de 22/7/94, que dispõe 
sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e dá outras 
providências. O projeto encontra-se pronto para ser incluído em ordem do dia, 
em Plenário, em 1° turno, com pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Administração Pública, de Fiscalização Financeira e de Educação. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto. 

Requerimento do Deputado Chico Rafael em que solicita a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei n° 403/99, de sua autoria, com parecer favorável 
de Comissão. O projeto encontra-se pronto para a ordem do dia, em Plenário, 
em 1° turno. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto . 

Requerimento do Deputado Edson Rezende em que solicita a instalação de 
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uma comissão especial para proceder a estudos acerca da Universidade do 
Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento n° 769/99, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando 
informações ao Secretário da Fazenda sobre a renovação da concessão de 
ICMS na aquisição de veículos adaptados para as pessoas portadoras de 
deficiência. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento 
com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 769/99 com 
a Emenda n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 803/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que 
solicita informações à COPASA-MG sobre o quadro demonstrativo da 
inadimplência dos consumidores, cópias de seus balancetes analíticos 
relativos aos meses de dezembro de 1998 e junho de 1999, plano de 
investimentos da companhia e outras informações que especifica. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 821/99, do Deputado lrani Barbosa, em que pede 
esclarecimentos ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes 
e Obras Públicas sobre as concessões de transportes coletivos 
intermunicipais e da região metropolitana transferidas nos últimos 20 anos 
pelo DER-MG. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 867/99, dos Deputados Miguel Martini e Eduardo Hermeto, 
solicitando à Comissão de Compatibilização e Acompanhamento 
Orçamentário, prevista no§ 2° do art. 155 da Constituição Estadual, cópia da 
ata da reunião em que foram definidos os valores das dotações 
orçamentárias para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, relativas 
ao exercício financeiro de 2000. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação 
do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o 
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 
867/99 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 896/99, da Comissão de Fiscalização Financeira, pedindo 
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esclarecimentos ao Presidente do IPLEMG sobre as questões que especifica, 
bem como a apresentação dos documentos comprobatórios necessários ao 
bom entendimento das argüições formuladas. 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. 

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

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

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito que V. Exa. encerre de 

plano esta reunião, já que não temos "quorum" para o prosseguimento dos 
trabalhos. 

O Sr. Presidente -Tendo em vista a importância da matéria constante na 
pauta, a Presidência vai solicitar ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
para recomposição do número regimental. 

O Deputado João Leite- Sr. Presidente, a minha solicitação é para que haja 
o encerramento, de plano, da reunião, por falta de número de Deputados para 
a continuação dos nossos trabalhos. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Ronaldo Canabrava 
para, nas funções de Secretário "ad hoc", proceder à chamada dos 
Deputados para recomposição de "quorum". 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, V. Exa. não respondeu ao 
requerimento feito por este Deputado. 

O Sr. Presidente -V. Exa. pede o encerramento, de plano, da reunião, mas 
esta Presidência opta por que se faça a recomposição de "quorum", uma vez 
que há matéria a ser apreciada. Se não houver "quorum", será encerrada a 
reunião. 

O Deputado Ronaldo Canabrava - Sr. Presidente, requeiro, nesta 
oportunidade, a recomposição do "quorum". 

O Sr. Presidente - É regimental. 
O Deputado João Leite - O meu entendimento é de que havia um 

requerimento anterior, feito por este Deputado. Aguardava resposta ao meu 
requerimento. O requerimento do Deputado Ronaldo Canabrava é posterior, 
inclusive, à manifestação de V. Exa. para recomposição do "quorum". O 
requerimento tem de ser respondido ao Deputado imediatamente. É isso que 
solicitei a esta Presidência. 

O Sr. Presidente - Cabe à Presidência a decisão de atender ao 

~----------------------------------------~ 
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requerimento de V. Exa. ou determinar a recompos1çao de "quorum", 
conforme requerido pelo Deputado Ronaldo Canabrava. Terá o mesmo efeito. 
Espero apenas que V. Exa., também presente, ajude-nos para que haja 
"quorum", para que esta reunião tenha prosseguimento. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Quero colaborar para que haja "quorum", tanto é 
que estou presente há muito tempo nesta reunião, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Parabéns a V. Exa. por mais essa presença. 
O Deputado João Leite - Mas gostaria que o senhor respondesse ao meu 

requerimento. 
O Sr. Presidente- É matéria vencida. Solicito ao Sr. Secretário que proceda 

à chamada dos Deputados. 
O Sr. Secretário (Deputado Ronaldo Canabrava)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 13 Deputados. Não há 

"quorum" para o prosseguimentos dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reumao, convocando os 
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 17/2/2000 
Presidência do Deputado Durval Ângelo 

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Durval Ângelo - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Carlos 

Pimenta - Dimas Rodrigues - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Marco Régis 
- Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Às 14h15min, a lista de 

comparecimento 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 de debates de amanhã, dia 18, às 9 horas. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 619/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Paulo Piau, visa declarar de 
utilidade pública a Casa de Caridade de Viçosa - Hospital São Sebastião, com 
sede no Município de Viçosa. 

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

Fundamentação 
A referida associação, conforme consta em seu estatuto, possui como meta 

atender as pessoas carentes, destinando mais de 60% de sua capacidade 
aos pacientes do SUS, desde a implantação desse sistema. 

É importante mencionar que o Hospital São Sebastião oferece atendimento 
nas áreas de clinica médica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico. 

Por tratar-se de um projeto social que muito beneficia a sociedade, 
julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 619/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 667/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
A proposição em tela, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem por 

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário do Bairro Peitudo- CDCP -, Município de Ouro Fino. 

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar preliminarmente a 
matéria, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n° 1, cabendo agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada no relatório é uma sociedade civil de caráter 

filantrópico e sem fins lucrativos que tem como objetivo precípuo zelar pela 
melhoria das condições de vida dos moradores do Bairro Peitudo, localizado 
no Município de Ouro Fino. Articulando e promovendo ações no âmbito das 
questões sociais, econômicas e educacionais e na área de assistência e de 
formação do espírito comunitário, faz jus ao título de utilidade pública que se 

~~--------------------------------------------------------_) 
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pretende outorgar-lhe. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 667/99 com a 

Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 668/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros 
dos Pereiras, Tanque, Laranjal e Renó, com sede no Município de Ouro Fino. 

Preliminarmente, foi a matéria remetida à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação em tela tem por finalidade desenvolver e promover ações 

visando solucionar os problemas dos bairros associados. 
Para atingir seus objetivos, estimula a união dos moradores para que, em 

regime de cooperação mútua, possam realizar obras e auxiliar os mais 
necessitados entre eles. 

Em virtude das relevantes iniciativas desenvolvidas em prol da comunidade, 
entendemos meritória a declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 668/99 

na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 669/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em análise tem 

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Amigos de São José do Mato Dentro, com sede no Município de Ouro Fino. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
vem ela agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 



z 
< 
I .. 

u 
';;; 
E 
.ê 
.E 
O> 
"O 

"' !!! 

IOI 
Fundamentação 

A entidade em questão, fundada em 16/8/89 e em funcionamento desde 
então, tem como objetivo precípuo coordenar as obras e reivindicações dos 
moradores do Bairro São José do Mato Dentro. Além disso, articula e 
promove a ação dos moradores que visam a solver pendências nas áreas 
sociais, econômicas e educacionais, colhendo, com tais iniciativas, bons 
resultados na formação do espírito comunitário. 

Em vista do alcance de sua obra, a Associação se torna merecedora do 
título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 669/99 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
Ivo José, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 670/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, objetiva 

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Barra, 
com sede no Município de Ouro Fino. 

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

Fundamentação 
A Associação mencionada tem como objetivo precípuo coordenar as obras 

e os movimentos sociais dos moradores, articulando e promovendo ações na 
área social, econômica e educacional, bem como na de assistência e de 
formação do espírito comunitário. 

Tal meritório trabalho nos faz opinar pela concessão do título de utilidade 
pública que se pretende conceder-lhe. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 670/99 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 680/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 

<'----------------------------------------------------------' 
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O projeto de lei em análise, do Deputado Bilac Pinto, visa declarar de 

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de 
Soledade de Minas, com sede nesse município. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada á Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos 
termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Soledade de Minas, fundada em 1997, promove, no âmbito 

municipal, medidas visando assegurar o ajustamento e o bem-estar dos 
excepcionais. Coordena e executa na sua área de atuação os objetivos, 
programas e a política da Federação das APAEs. 

Por sua luta em melhorar as condições de vida do excepcional, merece ela 
ser declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 680/99 na 

forma original. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 691/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe objetiva 

declarar de utilidade pública a entidade Missão Sal da Terra, com sede no 
Município de Uberlândia. 

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

Fundamentação 
A Missão Sal da Terra é entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1997, 

que promove ações de caráter assistencial nas áreas de saúde e educação, 
com vistas à proteção à infância e à velhice, buscando a melhoria das 
condições de vida dos carentes de Uberlândia e região. 

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o 
trabalho que já vem sendo realizado com dedicação e sucesso. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 691/99 

na forma proposta. 



Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000 . 
Ivo José, relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO ND 403/99 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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De iniciativa da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a 
proposição em apreço tem por objetivo solicitar ao Secretário de Estado da 
Fazenda pedido escrito de informação sobre o impacto financeiro dos 
Projetos de Lei n°s 40/99, do Deputado Doutor Viana, que autoriza a 
negociação do valor de parcelas remuneratórias dos servidores, a que se 
refere a Lei n° 10.470, de 15/4/91, e 162/99, do Deputado Ronaldo 
Canabrava, que dispõe sobre o parcelamento de débitos com o IPVA. 

Após ser publicada, vem a proposição à Mesa da Assembléia para receber 
parecer nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em relação aos pedidos de informação constantes na propos•çao em 

análise, qual seja o impacto financeiro dos Projetos de Lei n°s 40/99 e 162/99, 
ou melhor, as possíveis repercussões financeiras a serem suportadas pelo 
Tesouro Estadual em decorrência da aprovação deles, temos a dizer que: a 
matéria tratada no Projeto de Lei n° 40/99 foi objeto de pedido de informação 
contido no Requerimento n° 326/99, aprovado por esta Mesa, na forma do 
Substitutivo n° 1, necessário para seu melhor direcionamento. Pelo conteúdo 
expresso nesta proposição, ela foi dirigida ao Secretário de Estado de 
Recursos Humanos e Administração, detentor das informações necessárias à 
efetivação dos cálculos, notadamente no que se refere ao número dos 
funcionários e suas respectivas lotações, para que esse órgão, após o 
estudo, encaminhasse a esta Casa nota técnica contendo o valor do referido 
impacto a ser suportado pelos cofres estaduais; já a matéria tratada no 
Projeto de Lei n° 162/99, que dispõe sobre o parcelamento de débitos com o 
IPVA, foi abordada no Requerimento n° 402/99, com parecer favorável dado 
por esta Mesa, sendo-lhe apresentada a Emenda n° 1, que o direciona à 
Secretaria de Estado da Fazenda, órgão apto a responder às indagações 
propostas. 

~ Por tais razões, entendemos ser inoportuno o envio da solicitação em tela. 
• Conclusão 
"' .2 Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 403/99. :;;; 
E Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de 2000. 
~ Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 
.. Melo - Gil Pereira . ., 
"' ~ 
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Mesa da Assembléia 

Relatório 
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A Comissão de Direitos Humanos, atendendo a requerimento de seu 
Presidente, solicita a V. Exa. seja encaminhado pedido de informação ao 
Promotor de Justiça da Comarca de Betim sobre a construção de 
estabelecimento penal no Bairro Pingo d'Água e sobre o motivo da mudança 
do local do empreendimento, uma vez que a obra foi iniciada no Bairro 
Teresópolis, com gastos estimados em R$300.000,00. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Ministério Público Estadual é exercido, conforme dispõe o art. 123, I, 11, 

111, de nossa Constituição, pelo Procurador-Geral da Justiça, pelos 
Procuradores de Justiça e pelos Promotores de Justiça. 

Consultando a Lei n° 8.222, de 2/6/82, que estabelece a organização do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, verificamos que o seu art. 31, 
ao dispor sobre o Promotor de Justiça, lhe atribui entre outras competências, 
"inspecionar cadeias e estabelecimentos prisionais de qualquer natureza, 
manicômio, judiciário e casas particulares de tratamento de doentes mentais, 
bem como estabelecimentos públicos ou privados de incapazes". No mesmo 
sentido estatui a Lei Federal n° 7.210, 11/7/84, Lei de Execução Penal, e a Lei 
n° 11.404, de 25/1/94, que contém normas de execução penal do Estado. 

Podemos concluir que não é da competência de um Promotor de Justiça 
fiscalizar ou inspecionar a construção de estabelecimentos penitenciários, 
mas apenas fazer visitas mensais aos estabelecimentos penais já construídos 
e em funcionamento, para verificar o fiel cumprimento das determinações 
legais. A sua atuação tem em vista, mais especificamente, promover o 
andamento de causas e de certos atos da justiça. 

Dessa forma, entendemos que o envio da proposição em tela é impróprio à 
Promotoria de Justiça. 

Conclusão 
Tendo em vista o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 

877/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo- Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 900/99 

Mesa da Assembléia 



z 
< 
~ 
~ 
E 
.2 
S. 
"' , .. 
~ 

105 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, vem à Mesa para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, a 
proposição em epígrafe, publicada em 13/11/99. 

Por seu intermédio, solicita-se encaminhamento de ofício ao Secretário de 
Estado da Segurança Pública para obter cópia do relatório dos inquéritos 
policiais sobre Anastácio de Souza e Elder Gonçalves de Souza, instaurados 
para apurar sua morte, ocorrida em abril do corrente ano, por ocasião da 
tentativa de desocupação de imóvel situado no Município de Betim, na 
Fazenda Bandeirinhas, em operação realizada pela Polícia Militar. 

Fundamentação 
O inquérito policial é a peça-base para início de futura ação penal pública 

ou privada. É com fundamento nos elementos colhidos por intermédio de tal 
procedimento que é verificada a existência de crime e apontada a sua autoria, 
para que se apure a responsabilidade criminal do infrator. Além do mais, a 
autoridade policial deve assegurar, no transcorrer do inquérito, o sigilo 
necessário à elucidação dos fatos, respeitando-se as prerrogativas dos 
advogados, de acordo com o Código de Processo Penal. Porque o procurador 
da vítima tem acesso a todas as informações que lhe possam interessar, não 
consideramos oportuna a proposição em tela, também por não ser 
competência do Poder Legislativo atuar como procurador de cidadãos em tais 
circunstâncias. 

A questão apresentada nos parece constituir também uma ingerência deste 
Poder em questão de competência do Poder Judiciário. A propósito, vale 
trazer à luz o parágrafo único do art. 6° da Constituição Estadual, que 
estabelece: "Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a 
qualquer dos Poderes delegar atribuição e, a quem for investido na função de 
um deles, exercer a de outro". 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 900/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 936/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Arlen Santiago, em nome da Comissão Especial do Fundo 
SOMMA, requer, nos termos regimentais, seja solicitada ao Presidente da 
COPASA-MG cópia dos convênios firmados por esse órgão relativos ao 

~------------------------------------------~ 
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Fundo SOMMA. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em relação à matéria em apreço, cumpre-nos informar que o Requerimento 

n° 875/99, da mesma Comissão, solicitou ao Presidente do BDMG o envio do 
relatório das atividades do Fundo SOMMA, com a relação de todos os 
municípios atendidos por ele, o montante de recursos financeiros autorizados 
e já liberados, bem como a relação detalhada de todos os projetos realizados 
e por realizar. 

Analisando a proposição em tela, entendemos que o assunto a que ela se 
refere está contido no rol de informações solicitadas pelo Requerimento n° 
875/99. Já que tais dados deverão ser remetidos a esta Casa brevemente e 
até pela economidade que deve nortear os nossos trabalhos, reputamos 
dispensável a iniciativa ora analisada. 

Conclusão 
Mediante o aludido, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 936/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo- Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 996/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão Especial do Fundo SOMMA requer ao Presidente da 
Assembléia Legislativa que solicite informações ao Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado sobre possíveis irregularidades do convênio SOMMA com 
os seguintes municípios: Araxá, Barbacena, Betim, Bocaiúva, Campo Belo, 
Carneirinho, Divinópolis, Fruta!, lbiá, lbirité, Igarapé, lpatinga, ltaúna, lturama, 
João Monlevade, Juiz de Fora, Lavras, Nanuque, Ouro Fino, Pará de Minas, 
Paraopeba, Passos, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Poços de Caldas, 
Porteirinha, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Santa Bárbara, São Sebastião 
do Paraíso, Santa Vitória, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Timóteo, Três 
Corações, Tupaciguara, Uberaba, Unaí e Varginha. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Um dos instrumentos de que dispõe este parlamento para o cumprimento 

de suas competências é o pedido de informação a autoridades estaduais, 
cuja recusa ou não-atendimento no prazo de trinta dias constituem infração 
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administrativa, sujeita a responsabilização, conforme o estabelecido pela 
Carta mineira. 

Com relação à proposição sob comento, publicada em 11/12/99, dirigida ao 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, temos que as normas gerais 
sobre fiscalização financeira e orçamentária constam no art. 7 4 da 
Constituição do Estado e nos arts. 75 a 81 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, 
sob o titulo "controle da execução orçamentária", bipartido em "controle 
interno" e "controle externo", em conformidade, também, com a Constituição 
da República (arts. 31, 70 e 71 ). 

A informação pretendida seria do tipo controle a "priori", refugindo, portanto, 
das atribuições do Tribunal, que se norteia pela fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, a "posteriori". O próprio 
controle da execução orçamentária se caracteriza pelo exame sucessivo das 
despesas realizadas em periodos determinados, ou seja, mês a mês, até o 
término do ciclo anual, definidos das operações orçamentárias e financeiras. 

O objetivo da proposição é obter informações sobre os convênios entre o 
Fundo SOMMA e alguns municipios. Entretanto, sobreleva na questão 
proposta a autonomia municipal em relação aos seus negócios internos, que 
já passam por um sistema fiscalizatório exercido pela Câmara Municipal e seu 
órgão auxiliar, o Tribunal de Contas, além de mecanismos que a própria 
Constituição Federal colocou à disposição da sociedade para fazê-lo, como a 
ação popular e outros. 

A pretensão da Comissão solicitante fere frontalmente a autonomia dos 
municipios, constituindo uma ingerência que contraria o principio federalista. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 996/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.018/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Amilcar Martins, por meio do Requerimento n° 1.018/99, solicita 
ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado oficio ao Diretor-
Geral do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM -, 
pedindo as seguintes informações, relativas a doação de brinquedos ao 
gabinete do Vice-Governador: 

a) Os brinquedos foram apreendidos de quem? Quantos eram? Por que 
foram apreendidos? 

~------------------------------------------~ 
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b) Estavam eles aptos para o consumo? 
c) Quantos deles foram doados? 
d) Para quais entidades foram doados tais brinquedos? 
Após ser publicada, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos 

termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

A Constituição Estadual, por meio do§ 1°, 11, do art. 73, preceitua: 
"Art. 73- ........................................................................................................ . 
§ 1 o - Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de 

entidade da administração indireta se sujeitarão a: 
I- .................................................................................................................... . 
11 - controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com o auxílio do 

Tribunal de Contas". 
De tal prerrogativa se valeu o Deputado signatário da proposição para 

questionar ato do Executivo, tendo como fundamento cópia de telegrama que 
o Chefe de Gabinete do Vice-Governador do Estado endereçou à Diretoria do 
IPEM, vazada nos seguintes termos: 

"A alegria estampada nos rostos das crianças carentes ao receberem os 
brinquedos doados pelos senhores foi inesquecível. Fiquem certos de que a 
felicidade presenciada por nós ficará marcada para sempre". 

A essa velada acusação de irregularidade é possível contrapor dois 
princípios do direito, que, em tradução livre, podem ser formulados desta 
maneira: todos são inocentes até que se prove o contrário e a denúncia deve 
ser instruída com provas. 

No nosso entendimento, a cópia de tal expediente não atesta a ilegalidade 
da ação realizada; ao contrário, até serem apresentados fatos de 
convencimento, o seu conteúdo exprime, literalmente, um ato de caridade, 
cuja origem remonta à diretoria do citado órgão. 

Tais brinquedos talvez fossem até fruto de doação feita ao IPEM, que os 
repassou ao Palácio para serem doados. Outras conjecturas poderiam ser 
aventadas, mas não se constrói uma defesa com hipóteses sem substãncia, 
tampouco uma denúncia ... Diante da dúvida, do impreciso , achamos mais 
salutar que este Legislativo não ponha em suspeição atos do Executivo, 
resguardando, dessa forma, a autonomia interdependente dos Poderes. 

Conclusão 
Em virtude de tais ponderações, opinamos pela rejeição do Requerimento 

n° 1.018/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 
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Melo- Gil Pereira. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 
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-O Sr. Presidente despachou, em 16/2/2000, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência do falecimento do Sr. 

Abelardo de Andrade Barroso, ocorrido em 4/2/2000, nesta Capital. (-Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, dando ciência do falecimento do Sr. José 
Geraldo de Morais Verona, ocorrido em 5/2/2000, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Eduardo Brandão, dando ciência do falecimento do Sr. Luiz 
Gonzaga de Almeida e da Sra. Jordelina de Morais Quintão, ocorrido em 
6/2/2000, em São Sebastião do Rio Preto.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Gil Pereira, dando ciência do falecimento do Sr. Geraldo 
Rodrigues Xavier, ocorrido em 8/2/2000, em Montes Claros. (-Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado José Milton, dando ciência do falecimento da Sra. lrene 
Magalhães Silveira, ocorrido em 14/2/2000, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves (2), dando ciência do falecimento do Sr. 
Moacir José da Silva Filho, ocorrido em 4/2/2000, em Pedro Leopoldo, e do 
Sr. Odilon Silva Batista, ocorrido em 8/2/2000, na mesma cidade. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olivia, dando ciência do falecimento do Sr. José Dias 
Leite, ocorrido em 9/2/2000, nesta Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência do falecimento da Sra. Neuza 
Alves de Oliveira Ribeiro, ocorrido em 31/1/2000, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência do falecimento da Sra. 
Ocarlinda Patrus Ananias, ocorrido em 5/2/2000, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

~----------------------------------------__J 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE FEVEREIRO DE 2000 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 18/2/2000 
Presidência do Deputado Eduardo Daladier 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 

110 

Durval Ângelo - Aílton Vilela - Dimas Rodrigues - Eduardo Daladier - José 
Henrique - Marco Régis - Rêmolo Aloise. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Daladier) - Ás 9h15min, a lista de 

comparecimento 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 de debates de segunda-feira, dia 21, às 20 horas. 

ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Ás dez horas do dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Paulo Piau, Dimas Rodrigues e Márcio Kangussu, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Fábio A velar e 
Maria José Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a discutir, em 1° 
turno, o Projeto de Lei n° 498/99, da Comissão, que dispõe sobre as políticas 
florestal, de proteção à biodiversidade e de uso alternativo do solo no Estado. 
A Presidência registra as presenças dos Srs. Teodoro Alves Lamounier, 
representante do BDMG; Carlos Alberto Santos Oliveira, representante da 
FAEMG; Marcelo Martins Pinto, Presidente da Sociedade Mineira de 
Engenheiros Agrônomos - SMEA -; Antônio Procópio Sampaio Rezende e 
Ênio Fonseca, Gerente e Assistente do Departamento de Programas e Ações 
Ambientais da CEMIG, respectivamente; Mário Werneck, representante da 
OAB; Nádia Aparecida Silva Araújo e Gumercindo Souza Lima, Assistente 
Jurídica e Diretor de Monitoramento e Controle do I E F, respectivamente; Ivo 
Pêra Eboli, representante da EMA TER - MG; Cap. Arley Ferreira, do Estado 
Maior da PMMG; Mauro Vaz de Melo Megale, da Sociedade Mineira de 
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Engenheiros Florestais- SMEF -; Juvenal Mendes Oliveira, Supervisor do IEF 
em Montes Claros; Geraldo Fausto da Silva, Supervisor do IEF na Zona da 
Mata; João Cãncio Andrade, Presidente do SINDIFER; José Batuira de Assis, 
Secretário Executivo da ABRACAVE; Rafael Magalhães Ferreira, Supervisor 
Regional do IEF no Centro-Sul; Maria Dalce Ricas, Superintendente da 
Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -; Eduardo de 
Vasconcelos, representante do INDI; Fernando Antônio Matarelli, do 
SINDIFER; e Floriano Bernardino da Costa Santos, Diretor do IEF. A seguir, o 
Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que originou a reunião, tece 
considerações iniciais sobre o Projeto de Lei n° 498/99. A começar pela Sra. 
Nádia Aparecida Silva Araújo, convidados e Deputados falam sobre a matéria 
em questão e a debatem, conforme consta nas notas taquigráficas. Encerrada 
essa fase, o Deputado Paulo Piau requer seja solicitado ao Governador do 
Estado que interceda junto ao BNDES relativamente ao processo de 
privatização ou federalização da CASEMG. Colocado em votação é aprovado 
o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Dimas Rodrigues- Paulo Piau. 

ATA DA 28" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Ás quinze horas do dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José 
Haueisen, Adelino de Carvalho e Antônio Roberto, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria José 
Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Antônio Roberto, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência procede à leitura de oficio do Deputado 
João Leite, encaminhando solicitação do Sr. Hermando Corrêa Borges, a fim 
de que sejam tomadas providências com relação ao funcionamento das 
empresas de torrefação de café Telecafé, Café Patrocínio e Café Paranaíba 
em área residencial no Bairro Santa Terezinha, na cidade de Patrocínio, o 
qual vem causando poluição e transtornos aos moradores. Prosseguimento, a 
Presidência informa que designou como relator do Projeto de Lei n° 528/99 o 
Deputado Antônio Roberto. A seguir, passa-se à fase de discussão e votação 
de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 

<~----------------------------------------------------------------J 
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Antônio Roberto, relator do Projeto de Lei n° 4/99 no 1° turno, emite parecer 
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n• 1, desta 
Comissão, e a Emenda n° 2, que apresenta; e pela rejeição do Substitutivo n° 
2. Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer. O Presidente 
redistribui o Projeto de Lei n° 458/99, no 2° turno, ao Deputado Adelino de 
Carvalho, que emite parecer concluindo por sua aprovação na forma do 
vencido no 1° turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Passa-se a palavra ao Deputado Antônio Roberto, para emitir parecer sobre o 
Projeto de Lei n° 528/99 no 2° turno, no qual conclui por sua aprovação na 
forma do vencido no 1° turno. Após ser discutido e votado, é aprovado o 
parecer. A seguir, o Presidente passa à fase de discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Projeto de Lei n° 480/99, 
(relator: Deputado Antônio Roberto). Passa-se à fase de discussão e votação 
de proposições da Comissão, na qual é aprovado requerimento do Deputado 
Gil Pereira, em que solicita seja programada visita ao Município de Montes 
Claros, para tomar conhecimento dos danos que o vazamento de combustível 
dos tanques da Essa vem causando à população e propor medidas que 
possam solucionar o problema. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
Cabo Morais, Presidente- Maria José Haueisen -Antônio Roberto. 

ATA DA 33" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

Às dez horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Antônio Júlio, Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, 
lrani Barbosa e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Registra-se a 
presença dos Deputados Edson Rezende, Fábio Avelar, João Batista de 
Oliveira, João Paulo e Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Daladier, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. Em seguida, o Presidente informa 
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Nos termos 
regimentais, a Presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 755/99 e 
informa que designou o Deputado lrani Barbosa como relator da matéria. 
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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 legalidade e pela juridicidade dos Projetos de 
Lei n°s 645/99 com as Emendas n°s 1 a 6 (relator: Deputado Ermano Batista); 
722 e 755/99, este com as Emendas n°s 1 a 8 (relator: Deputado lrani 
Barbosa). Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 132/99 (relator: Deputado Eduardo 
Daladier) e 631/99 (relator: Deputado Antõnio Júlio). 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, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier - Adelmo Carneiro Leão -

Paulo Piau. 
ATA DA 33 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CPI DO 

NARCOTRÁFICO 
Às quatorze horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo 
Gonçalves, Paulo Piau, Rogério Correia, Antõnio Carlos Andrada, José 
Henrique e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. 
Registra-se a presença do Deputado Agostinho Silveira. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a 
reunião se destina a ouvir o convidado Sr. Gilvan Alves Franco, Procurador 
de Justiça, e o depoimento de Flávio da Cunha Figueiredo, preso da 
Penitenciária José Maria de Alkimim. Inicialmente, o Presidente indaga dos 
membros se há requerimentos a serem apreciados. Apresentados e 
submetidos a votação, são aprovados sete requerimentos. De autoria do 
Deputado Antõnio Carlos Andrada, três, solicitando ao Secretário da 
Segurança Pública todas as informações funcionais do Delegado Eduardo 
Leal de Oliveira; solicitando ao Secretário da Segurança Pública os números 
das contas bancárias e telefônicas do Inspetor Cesarino ltuassu, bem como 
de seus familiares; e solicitando a convocação do Sr. Alexandre Carrão, ex-

~----------------------------------------~ 
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Chefe do COSEG. De autoria do Deputado Marco Régis, dois, solicitando a 
convocação do traficante "Tatu", que se dispôs a depor na Comissão; e 
solicitando a segurança pessoal do referido depoente. De autoria do 
Deputado Paulo Piau, um, solicitando seja convocado o Sr. Adalberto 
Lustosa, advogado do traficante Luiz Fernando da Costa. E, de autoria do 
Deputado Rogério Correia, solicitando sejam tomadas as providências 
cabíveis à quebra dos sigilos bancário e fiscal das pessoas constantes em 
lista anexa. A seguir, o Presidente convida a adentrar o recinto o Sr. Gilvan 
Alves, a ele concede a palavra para suas considerações iniciais e, em 
seguida, ao relator, Deputado Rogério Correia, e aos demais membros da 
Comissão, para seus questionamentos. Segue-se debate, conforme consta 
nas notas taquigráfricas. Após as considerações finais do convidado, o 
Presidente agradece os subsídios prestados por ele, determina a entrada do 
depoente Flávio Figueiredo e suspende os trabalhos. Reabertos os trabalhos, 
e por solicitação do depoente, o Presidente determina seja evacuada a galeria 
e estabelece a permanência no recinto apenas da assessoria, do serviço de 
som e de funcionários da taquigrafia. Prosseguindo, o Presidente lê para o 
convocado as normas legais pertinentes à CP! e ao depoimento e a ele 
concede a palavra para sua qualificação e considerações iniciais. Em 
seguida, fazem uso da palavra o relator e os demais membros da Comissão 
para seus questionamentos. Por solicitação do depoente e a requerimento do 
Deputado Rogério Correia, a reunião passa a ser secreta, constando, a partir 
de então, em ata própria o restante da reunião. 

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Rogério Correia - José Henrique - Marco 

Régis - Sargento Rodrigues. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 198/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Wanderley Ávila, por meio do Projeto de Lei n° 198/99, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Espírita 
Fraternidade Francisco de Assis, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 8/4/99, vem a matéria a esta Comissão para ser examinada 
preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames da Lei n° 
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12.972, de 27/7/98. 

Procedendo-se à leitura da documentação que compõe os autos do 
processo, constatamos que a entidade que se pretende declarar de utilidade 
pública cumpriu todas as exigências para que se efetive tal concessão. 
Inexiste, assim, óbice à aprovação do projeto de lei em tela. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 198/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 288/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei ern epígrafe 
pretende seja dada a denominação de Rodovia José Augusto de Miranda à 
MG-752, que liga os Municípios de Sabinópolis e Materlândia. 

Publicado em 6/5/99, foi o projeto distribuído a esta Comissão, a quem 
compete examiná-lo preliminarmente, nos termos do art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição do Estado, em seu art. 61, XIV, atribui à Assembléia 

Legislativa, com a sanção do Governador, a competência para dispor sobre 
bens de domínio público, reservando, assim, ao Legislativo, sem ressalvas, a 
disciplina da matéria, inclusive no que se refere à denominação desses bens. 

Por outro lado, a legislação infraconstitucional (Lei n• 5.378, de 13/12/69, 
modificada pela Lei n• 7.621, de 13/12/79) determina que, ao se nomearem 
próprios públicos, a escolha recaia sobre nomes de pessoas falecidas que se 
tenham destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à 
coletividade. 

Estabelece, ainda, que não poderá haver mais de um estabelecimento, 
instituição ou próprio público com igual denominação no mesmo município. 

Constatamos, pois, ao analisar o projeto em tela, não haver óbice à sua 
tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 288/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

L_ ________________________________________ __J 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 630/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe é do Deputado Gil Pereira e tem por objetivo 
dar a denominação de Adauto Pereira de Almeida à estrada que faz a 
interligação dos Municípios de Limeira do Oeste e lturama. 

A proposição foi publicada em 28/10/99 e a seguir distribuída a esta 
Comissão, a fim de receber parecer, nos termos do art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição do Estado, em seu art. 61, inciso XIV, estabelece caber à 

Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre matéria 
de competência do Estado, especificamente aquela respeitante a bens de 
domínio público, obviamente estadual. 

Em consulta ao Diretor-Geral do DER-MG, fomos informados de que a 
referida estrada não pertence à rede de conservação rodoviária estadual. 
Presume-se, portanto, estar o trecho sob comento subordinado ao domínio e 
à conservação dos municípios em que se situa. 

Se assim for, é competência deles dispor sobre sua administração e, 
conseqüentemente, sua denominação. Entendemos, assim, que o projeto de 
lei sob comento traz, em essência, vicio de iniciativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela ilegalidade, inconstitucionalidade e 

antijuridicidade do Projeto de Lei n° 630/99. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 632/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, a proposição em epígrafe tem por 
objetivo dar a denominação de Engenheiro Hélio Soares Martins ao trecho da 
Rodovia MG-329 que liga os Municípios de Ponte Nova a Rio Casca. 

A proposição foi publicada em 28/10/99 e a seguir distribuída a este órgão 
colegiado, ao qual compete examinar a matéria, nos termos do disposto no 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem por objeto bem de domínio público estadual 
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e por isso está sujeito à apreciação desta Casa, exigida a sanção do 
Governador do Estado. É o que se infere da leitura do art. 61, inciso XIV, da 
Constituição mineira. 

Demonstrada a pertinência da matéria quanto à iniciativa e ao 
encaminhamento, dado por meio de projeto de lei, cumpre-nos trazer à tona o 
"caput" e o§ 1° do art. 1° da Lei n° 5.378, de 3/12/69, com a redação dada 
pela Lei n° 7.621, de 13/12/79, as quais regulamentam o assunto. 

"Art. 1 o- A escolha de denominação para os estabelecimentos, instituições, 
próprios e obras do Estado só poderá recair em nomes de pessoas falecidas 
que se tenham destacado por notórias qualidades e relevantes serviços 
prestados à coletividade. 

§ 1° - Não poderá haver, no mesmo município, mais de um 
estabelecimento, instituição ou próprio público com igual denominação". 

Em função dessas exigências legais, esta Comissão decidiu inquirir o 
Diretor-Geral do DER-MG sobre o assunto. Além disso, este relator pesquisou 
sobre a existência de próprios públicos nos referidos municípios com 
denominação igual à que ora se pretende atribuir ao trecho rodoviário. 

O resultado desse trabalho nos indica que o projeto de lei sob comento não 
apresenta óbice à sua aprovação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 632/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo Carneiro 

Leão- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 672/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de iniciativa da Deputado Elaine Matozinhos, 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária 
Bairros Unidos- ACOBU -, com sede no Município de Juatuba. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n° 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para 
deliberação conclusiva em turno único, nos termos do art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada Associação, fundada em 1993, possui caráter educativo, 

assistencial e sociocultural. 

<'-----------------------------------------------------------------J 
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Além das atividades que abrangem as áreas mencionadas, empreende 

ações visando resolver as pendências relacionadas com infra-estrutura, rede 
elétrica, saúde, moradia, transporte e lazer nos Bairros Jardim Baviera, 
Jardim do Lago, Ilhéus, Vale Quintas das Braúnas, Vale dos Coqueiros e 
ltajubá, buscando sempre zelar pela melhoria das condições de vida dos seus 
moradores. 

Portanto, a entidade em tela merece o título declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 672/99 com 

a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 673/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de 
Uberaba- ADEFU -, com sede nesse município. 

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

Fundamentação 
Fundada em 1989, a Associação mencionada tem por objetivo organizar 

manifestações e reivindicações para promover a melhoria da prestação de 
serviços públicos e particulares, principalmente daqueles dispensados aos 
portadores de deficiência física. 

Realiza, também, atividades de desenvolvimento e aprimoramento físico, 
social, intelectual, científico e esportivo para os seus associados. 

Sendo o seu trabalho na comunidade uberabense uma garantia que o 
portador de deficiência física possui para suprir as suas necessidades, 
encontrar o seu espaço e defender os seus direitos, nada mais justo que 
outorgar-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 673/99 

na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
Ivo José, relator. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 674/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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O projeto de lei em análise, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, tem 
como objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Resplendor, com sede nesse município. 

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

Fundamentação 
A APAE de Resplendor, fundada em assembléia realizada no dia 18/8/97, é 

uma sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial e 
educacional, sem fins lucrativos, que tem entre seus objetivos a promoção de 
medidas de âmiJito municipal que visem a assegurar o ajustamento e o IJem-
estar dos excepcionais. 

Como entidade de articulação com outras do município, faz jus ao título de 
utilidade púiJiica, meio de estimular o desenvolvimento permanente de suas 
atividades. 

Conclusão 
De acordo com o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n' 

67 4/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 686/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, da Deputada Maria Olívia, visa declarar de 

utilidade pública a Associação Comunitária Antônio Madeira de Santo Antônio 
do Aventureiro- ACAM -, com sede nesse município. 

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

Fundamentação 
A referida Associação, conforme consta em seu estatuto, possui como meta 

responsabilizar-se pela infra-estrutura sanitária da localidade, zelando pelos 
serviços de abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem pluvial, 
limpeza urbana e controle de vetores . 

<~----------------------------------------------------__J 
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Pelo que foi dito, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de 

utilidade pública. 
Conclusão 

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 686/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 693/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Marco Régis, a proposição em análise pretende 

seja declarado de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Comunitário 
de Lelivéldia- CEDECOL -, com sede no Município de Berilo. 

Publicada em 5/11/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O CEDECOL, fundado em 7/10/89, vem desenvolvendo relevantes serviços 

sociais no Distrito de Lelivéldia, sendo que o reconhecimento de suas 
atividades em favor dos menos favorecidos está representado, agora, pela 
declaração de sua utilidade pública. 

A outorga de tal declaração requer o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, e, ao examinarmos os 
documentos que instruem o processo, pudemos constatar que todas as 
condições preestabelecidas estão cumpridas. 

Para adequar o art. 1° do projeto em análise a uma melhor técnica de 
redação legislativa, apresentamos emenda na parte conclusiva deste parecer. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 693/99 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento 

Comunitário de Lelivéldia - CEDECOL -, com sede no Município de Berilo.". 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Adelmo Carneiro 

Leão- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 697/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

O Projeto de Lei n° 697/99, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Bairro do Taguá, com sede no Município de Ouro Fino. 

Publicada em 26/11/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade publica estão enunciados no art. 1 o da Lei 
n° 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual não 
vislumbramos óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 697/99 na forma 
proposta. 

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000 . 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 704/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, a proposição em epígrafe pretende 
seja declarada de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Aracitaba 
-ASSOA-, com sede no Município de Aracitaba. 

Publicada em 27/11/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade examinada 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, contando com 
diretoria idônea, cujos membros não são remunerados pelos cargos que 
exercem. 

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
torna-se habilitada ao título de utilidade pública. 

Conclusão 

~~----~--------------------------------------------------_/ 
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Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitúcionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 704/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo Carneiro 

Leão- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 707/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A Deputada Maria José Haueisen, por meio do projeto de lei em epígrafe, 
pretende seja declarada de utílidade pública a Associação dos Moradores do 
Bairro Vila Santa Clara, com sede no Município de Teófilo Otôni. 

Publicado em 2/12/99, 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 
Fundada em 21/8/95, a Associação dos Moradores do Bairro Vila Santa 

Clara é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos. Para comprovar que 
está habilitada ao título de utilidade pública, preenchendo os requisitos do art. 
1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, ela encaminhou a documentação constante 
nos autos do processo, na qual se verifica que tem personalidade jurídica e 
funciona há mais de dois anos e que é idônea sua diretoria, cujos membros 
não são remunerados pelos serviços prestados. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 707/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 708/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Ambrósio Pinto, por meio da proposição em tela, pretende seja 
declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de São Vicente de Minas, com sede nesse município. 

Publicada em 2/12/99, a matéria foi distribuída a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A APAE de São Vicente de Minas, fundada em 16/5/93, estando desde 
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então em efetivo funcionamento, não possui fins lucrativos. 

A documentação constante nos autos do processo comprova que a 
entidade cumpriu com rigor os pré-requisitos arrolados no art. 1° da Lei n° 
12.972, de 27/7/98, preenchendo as condições para que seja declarada de 
utilidade pública estadual. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 708/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo Carneiro 

Leão- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 709/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Mauri Torres, pretende seja 
declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia de 
Nossa Senhora da Saúde, com sede no Município de Dom Silvério. 

Publicada em 2/12/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo em análise, 

as Obras Sociais da Paróquia de Nossa Senhora da Saúde atendem às 
exigências contidas no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98. 

Considerando-se, ainda, a relevância dos serviços filantrópicos prestados 
pela referida entidade, que promove o amparo à maternidade, à infância e à 
juventude, colaborando na educação e instrução de crianças e jovens, 
julgamos estar ela apta a receber o título de utilidade pública estadual. 

Para aperfeiçoamento do projeto, entretanto, apresentamos a Emenda n° 1, 
formulada na parte conclusiva deste parecer. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 709/99 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais da 

Paróquia de Nossa Senhora da Saúde da Cidade de Dom Silvério, com sede 
nesse município." . 

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



124 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Eduardo 

Daladier- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 711/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em epígrafe 
visa instituir o Dia Estadual dos Surdos, a ser comemorado em 26 de 
setembro. 

Publicado no dia 2/12/99, vem o projeto a esta Comissão para ser 
examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O exame da competência legislativa para Instituir data comemorativa nos 

remete ao§ 1° do art. 25 da Constituição Federal, o qual estabelece que "são 
reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por 
esta Constituição". Reportando-nos ao art. 22 da referida Carta, que dispõe 
sobre as matérias de competência privativa da União, verificamos inexistir 
referência ao assunto de que se ocupa a proposição em análise. 

Em razão disso, conclui-se que o poder de legislar sobre o estabelecimento 
de datas comemorativas está constitucionalmente reservado aos Estados 
federados. 

Sob o aspecto da iniciativa parlamentar para inaugurar o processo 
legislativo, não há também impedimento. Assim, não vislumbramos óbice à 
tramitação da matéria nesta Casa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n° 711/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Adelmo Carneiro 

Leão- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 713/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Antõnio Júlio, por meio do projeto de lei em epígrafe, pretende 
seja declarada de utilidade pública a Associação de Proteção às Mulheres, 
Crianças e Adolescentes em Situação de Risco - HAHASIAH -, com sede no 
Município de Contagem. 

Publicado em 3/12/99, foi o projeto distribuído a esta Comissão para exame 
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preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A mencionada entidade é pessoa jurídica, conforme comprova a 

documentação juntada ao processo, e, de acordo com atestado de autoridade 
competente, funciona há mais de dois anos e conta com diretoria idônea, 
cujos membros não são remunerados pelos cargos que exercem. 

Por preencher os requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, ela está habilitada 
ao título de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 713/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Píau -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 714/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do Projeto de Lei n° 714/99, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE de Rio Casca, com sede nesse município. 

Publicado em 3/12199, foi o projeto distribuído a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 188, ele o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade ora examinada é pessoa jurídica, conforme comprova a 

documentação juntada ao processo. Dedica-se a trabalhar em prol dos 
excepcionais do Município de Rio Casca, prestando seus relevantes serviços 
com o espírito de amor que é comum aos seus dirigentes. 

De acordo com o atestado da autoridade competente, funciona há mais de 
dois anos e possui diretoria idônea, cujos membros não são remunerados 
pelos cargos que exercem. 

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
torna-se habilitada ao título de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 714/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

~------------------------------------------J 
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A proposição em causa, do Deputado Bilac Pinto, pretende seja declarada 
de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
de Conceição dos Ouros, com sede nesse município. 

Publicada em 3/12/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade ora em análise é uma associação especializada na habilitação e 

reabilitação de excepcionais, promove sua educação e assiste-os em suas 
necessidades, servindo desinteressadamente à coletividade. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento às exigências constantes no art. 1° da Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, que estabelece os requisitos legais para que as entidades civis 
podem ser declaradas de utilidade pública, razão pela qual não vislumbramos 
óbice à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 715/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 717/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em epígrafe, do Deputado Durval Ângelo, tem por objetivo a 
declaração da utilidade pública da Sociedade de Educação e Caridade -
Recanto Nossa Senhora da Aparecida, em funcionamento no Município de 
Contagem. 

Publicada em 3/12/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
As sociedades civis, as associações e as fundações de natureza privada 

em funcionamento no Estado devem atender as exigências da Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, para obterem o título de utilidade pública, ou seja, devem ter 
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personalidade jurídica, servir desinteressadamente à coletividade, e seus 
Diretores devem ser pessoas idôneas, não remuneradas por seus cargos. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento às exigências mencionadas, razão pela qual não 
encontramos óbice de ordem constitucional ou legal à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 717/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 720/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei n• 
720/99 visa a declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Buenópolis. 

Publicado em 3/12/99, 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 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública exigidos pela Lei n• 12.972, 
de 27/7/98, que regula a matéria. 

Uma vez que as condições ali mencionadas foram preenchidas pela 
entidade mencionada no relatório, conforme se pode constatar da análise dos 
autos do processo, não encontramos óbice de natureza jurídica, 
constitucional ou legal à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei n• 720/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 724/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em tela objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro São José 
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do Jacaré e Adjacentes, com sede no Município de Senhora do Porto. 

Publicado no dia 4/12/99, 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 
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais foram 
plenamente atendidos, conforme comprova a documentação constante do 
processo. 

Examinados tais documentos, constatamos que a referida entidade está em 
funcionamento há mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração 
pelo exercício de suas funções. 

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1 o da proposição, 
para acrescentarmos a sigla pela qual a entidade também é conhecida. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 724/99 com a Emenda n° 1, 
apresentada a seguir. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores 

do Bairro São José do Jacaré e Adjacentes - AMOSJOJA -, com sede no 
Município de Senhora do Porto.". 

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 726/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Rêmulo Aloise, por meio do Projeto de Lei n° 726/99, pretende 
seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE- de Guapé, com sede nesse município. 

Publicada em 4/12/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados na Lei n° 12.972, 
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de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas, não se encontrando óbice à 
aprovação do projeto em referência. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 726/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 727/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa 
declarar de utilidade pública a Sociedade Franco-Brasileira - Congregação 
dos Santos Anjos, em funcionamento no Município de Além Paraíba. 

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a este órgão colegiado 
para que emita parecer, nos lindes do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 

requisitos para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente 
atendidos, conforme comprova a documentação constante no processo. 
Verificamos, nesta, que a entidade mencionada tem personalidade jurídica e 
está em funcionamento há mais de dois anos e que sua diretoria é composta 
por pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de suas 
funções. 

Assim, a emenda que apresentamos a seguir visa tão-somente adequar o 
art. 1° do projeto à denominação consignada no estatuto da entidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 727/99 com a Emenda n° 1, transcrita a seguir. 
EMENDA N° 1 

Substitua-se, no art. 1°, o vocábulo "Congregação" por "Colégio". 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 729/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Franco-Brasileira-
Congregação dos Santos Anjos, em funcionamento no Município de Varginha. 

A proposição foi publicada em 10112/99 e a seguir encaminhada a esta 
Comissão, a fim de receber parecer, nos termos do art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27f7/98, pode ser declarada de 

utilidade pública a sociedade civil, a associação ou a fundação constituída ou 
em funcionamento no Estado, com o fim exclusivo de servir 
desinteressadamente à coletividade, desde que comprove possuir 
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos, não 
remunerar os cargos de sua direção e serem os seus diretores pessoas 
idôneas. Por outro lado, pela leitura da documentação que instrui o processo, 
verifica-se que a Sociedade Franco-Brasileira é uma entidade civil de direito 
privado, sem fins econômicos e que, embora tenha sede no Estado do Rio de 
Janeiro, desenvolve atividades beneficentes em vários Estados, inclusive 
Minas Gerais. 

Em que pese à constatação do cumprimento dos requisitos legais para que 
ela possa receber o referido titulo declaratório, cumpre-nos observar que a 
denominação constante no projeto de lei apresenta incorreção, fato que nos 
leva a apresentar emenda, formalizada na parte final desta peça. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 729/99 com a Emenda n° 1, nos termos 
que se seguem. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Franco-Brasileira-

Colégio Santos Anjos, em funcionamento no Município de Varginha.". 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier 

Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 730/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei sob comento 
visa a declarar de utilidade pública a Fundação Danilo Pena, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 
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Publicada no "Diário do Legislativo" em 10/12/99, vem a matéria a esta 

Comissão para exame preliminar, conforme estabelece o art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 

requisitos para a declaração de utilidade pública, os quais, "in casu", foram 
plenamente atendidos, conforme atesta a documentação juntada ao 
processo. Verifica-se, nesta, que a aludida instituição tem personalidade 
jurídica, serve desinteressadamente à coletividade e funciona há mais de dois 
anos e que sua diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem 
remuneração pelo exercício dos cargos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 730/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Eduardo 

Daladier- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 731/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto de lei em tela tem 
por escopo declarar de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário 
dos Bairros Agostinho Rodrigues, José Augusto e Adjacências, com sede no 
Município de ltabirito. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a proposição 
foi publicada e a seguir distribuída à presente Comissão a fim de receber 
parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
De conformidade com o que dispõe o estatuto da Associação e outros 

documentos que compõem o processo, ela é uma entidade civil de caráter 
beneficente, cultural e assistencial; encontra-se em funcionamento há mais de 
dois anos; e seus diretores, de reconhecida idoneidade, não são 
remunerados pelo exercício dos cargos que ocupam; constata-se, pois, o 
inteiro atendimento às exigências estatuídas pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
para que ela possa ser declarada de utilidade pública estadual. 

Apesar disso, cumpre-nos apresentar emenda à proposição com o fim de 
corrigir erro material, verificado no art. 1°, no tocante à denominação da 
entidade. É o que faremos na parte conclusiva deste parecer. 

Conclusão 
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Em vista do exposto, conclui mos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 731/99 com a Emenda n° 1, nos termos 
que se seguem. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio 

Comunitário dos Bairros Agostinho Rodrigues, José Augusto e Adjacências, 
com sede no Municipio de ltabirito.". 

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau 

Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 732/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto de lei em epigrafe 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada 
Supremo Centro Espirita Beneficente Mestre Gabriel Templo de Salomão 
Augusta Ordem Maçônica Rosaluz Estrela Oriental Universal Soberana União 
do Vegetal, com sede no Município de Ouro Preto. 

A proposição foi publicada em 10/12/99 e, a seguir, distribuida a este órgão 
colegiado, a quem compete apreciar a matéria, nos termos do art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Fundada em 1996, com registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Juridicas, a sociedade em tela tem por fim desenvolver atividades 
filantrópicas e empreende atividades nas áreas cientifica, cultural, recreativa e 
sócio-religiosa. 

Cumpre salientar, ainda, que a entidade encontra-se em funcionamento há 
mais de dois anos e que seus Diretores são de reconhecida idoneidade e 
nada percebem pelo exercicios de seus cargos. 

Estão atendidas, portanto, as exigências legais para que ela possa ser 
declarada de utilidade pública, expressas no art. 1° da Lei n° 12.972, de 
27/7/98. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 732/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Paulo Piau. 
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O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, 
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do 
Monte Sinai - ACOMOS -, com sede no Município de ltabirito. 

Publicada em 10/12/99, 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 no Estado há mais de 

dois anos, tem personalidade jurídica, serve desinteressadamente à 
coletividade, e sua diretoria é formada por pessoas idõneas, que nada 
recebem pelos cargos que ocupam. 

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei sob 
comento, uma vez que a instituição de que trata atende aos requisitos 
constantes na lei que disciplina o processo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 733/99 na forma 
proposta. 

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Adelmo Carneiro 

Leão- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 734/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Ronaldo Canabrava, por meio do Projeto de Lei n° 734/99, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores 
Aposentados nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 
Sete Lagoas, com sede nesse município. 

Publicada em 10/12/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1 o da Lei 
n° 12.972, de 2717/98 . 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
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atendimento às ex1gencias ali mencionadas, não se encontrando óbice à 
tramitação do projeto nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, conclui mos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 734/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau -

Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 738/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei sob comento 
visa a declarar de utilidade pública o Hospital de São Vicente de Paulo de 
Mercês , com sede no Município de Mercês. 

Publicado em 11/12/99, foi o projeto distribuido a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade examinada 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, contando com 
diretoria idônea, cujos membros não são remunerados pelos cargos que 
exercem. 

Por preencher os requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
torna-se o referido Hospital habilitado ao título declaratório proposto. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 738/99, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 740/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz de Menezes, a proposição em exame pretende 
seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores 
do Alto- AMA-, com sede no Município de Baependi. 

Publicada em 11/12/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
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Interno. 

Fundamentação 
As sociedades civis, as associações e as fundações de natureza privada 

em funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 
desde se pautem pelas exigências contidas na Lei n° 12.g72, de 27/7/98. 

A documentação que instrui os autos do processo referente ao Projeto de 
Lei n° 740/99 comprova o inteiro atendimento aos ditames da lei acima 
referida, o que nos permite afirmar não haver óbice constitucional nem legal à 
tramitação da matéria nesta Casa. 

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando emenda 
somente para retificar a denominação da entidade. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 740/gg com a 
Emenda n° 1, apresentada a seguir. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores do Alto- AMA-, com sede no Município de Baependi.". 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Adelmo Carneiro 

Leão- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 747/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei n° 747/9g objetiva 
declarar de utilidade pública a Sociedade de Educação e Caridade - Lar São 
José, em funcionamento no Município de Campos Gerais. 

Conforme procedimento estabelecido nos arts. 188 e 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, a proposição, após ser publicada em 16/12/99, foi 
distribuída a esta Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 

requisitos para a declaração de utilidade pública de entidades . 
Compulsando o processo, verificamos que a entidade mencionada no 

relatório tem personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois 
anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem 
remuneração pelo exercício de suas funções. 

L-----------------------------------~ 
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Constatamos, assim, que os requisitos legais foram cumpridos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 747/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 748/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa a 
declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas 
de Varginha, com sede nesse município. 

Publicada em 16/12/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade ora examinada 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, contando com 
diretoria idônea, cujos membros não são remunerados pelos cargos que 
exercem. 

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
torna-se habilitada ao título de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 7 48/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Adelmo Carneiro 

Leão- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 749/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes 
Físicos do Município de Andradas- ADFMA -, com sede nesse município. 

Em 16/12/99, a proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" e a seguir 
encaminhada a esta Comissão a fim de receber parecer quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal, conforme preceitua o art. 102, 111, "a", do 
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Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria de que trata o projeto está regulamentada pela Lei n° 12.972, de 

27/7/98, cujo art. 1° estabelece os seguintes requisitos para que entidade 
possa ser declarada de utilidade pública: a) seja ela constituída ou em 
funcionamento no Estado, há pelo menos dois anos; b) possua personalidade 
jurídica; c) tenha como Diretores pessoas reconhecidamente idôneas; d) não 
sejam eles remunerados. 

Releva salientar que a documentação que instrui o processo comprova que 
a ADFMA está apta, no concernente às citadas exigências legais, para ser 
elevada à condição de entidade de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 749/99 como originalmente formulado. 
Sala das Comissôes, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 750/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Cristiano Canêdo, o projeto de lei em tela tem por 
escopo seja declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 
Socioeconômico de Macuco, com sede no Município de Muriaé. 

Nos termos do disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, compete 
ao presente órgão colegiado examinar a proposição quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto subordina-se às regras emanadas da 

Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispôe sobre a declaração de utilidade pública. 
De acordo com o art. 1° dessa lei, podem obter o titulo declaratório as 

entidades que, estando em funcionamento no Estado e servindo 
desinteressadamente à coletividade há mais de dois anos, tenham 
personalidade jurídica e cujos diretores sejam pessoas idôneas, não 
remuneradas pelo exercício dos cargos. À luz da documentação que compôe 
o processo, constata-se o inteiro atendimento a essas exigências legais, pelo 
que a proposição sob comento não apresenta vicio que impeça sua 
tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
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e pela legalidade do Projeto de Lei n° 750/99 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier 

Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 752/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio A velar, o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Rural 
e Assistência Social Dona Alzira de Castro, com sede no Município de Baldim. 

A proposição foi publicada em 16/12/99 e a seguir encaminhada ao 
presente órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A associação em tela atende aos requisitos enunciados pela Lei n° 12.972, 

de 27/7/98, para que possa ser declarada de utilidade pública estadual, pois, 
estando em funcionamento no Estado há mais de dois anos, servindo 
desinteressadamente à coletividade, possui personalidade jurídica, tem por 
diretores pessoas reconhecidamente idõneas, não remuneradas pelo 
exercício dos cargos. 

Do ponto de vista legal, nada há, portanto, que obste a aprovação do 
projeto de lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 752/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 758/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Antõnio Roberto, a proposição em exame objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária 
e de Prestação de Serviços de Santa Bárbara, com sede nesse município. 

Após a sua publicação, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade é pessoa jurídica, conforme comprova a documentação 

anexada ao processo. De acordo com o atestado da autoridade competente, 
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funciona há mais de dois anos, contando com diretoria idônea, cujos 
membros não são remunerados pelo exercício de suas funções. 

Por preencher os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98, torna-
se habilitada ao título de utilidade pública. 

Entretanto, faz-se necessária a apresentação de emenda ao projeto, para 
acrescentar, no seu art. 1°, informação sobre a sede da instituição. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 758/99 com a Emenda n° 1, a seguir redigida. 
EMENDAN° 1 

Dê-se a seguinte redação ao art. 1°: 
"Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, 

Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Santa Bárbara, com 
sede no Município de Santa Bárbara.". 

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Eduardo 

Daladier- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 759/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Edson Resende, o projeto de lei em epígrafe visa 
declarar de utilidade pública a Corporação Musical Correia de Almeida, com 
sede no Município de Barbacena. 

Após a sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais, no caso, 
foram plenamente atendidos, conforme atesta a documentação juntada ao 
processo. 

Verifica-se, portanto, que a Corporação Musical Correia de Almeida tem 
personalidade jurídica, func1ona há mais de dois anos, e sua diretoria é 
composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo 
exercício dos cargos. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 759/99 como originalmente redigido. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

~----------------------------------------~ 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 760/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Projeto de Lei n° 760/99, do Deputado Olinto Godinho, visa declarar de 
utilidade pública a Corporação Musical União Nossa Senhora do Carmo, com 
sede no Município de Barra Longa. 

Publicada em 17/12/99, foi a matéria distribuída a esta Comissão, à qual 
compete, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, apreciá-la sob 
os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Conforme a documentação que compõe o processo, a Corporação Musical 

União Nossa Senhora do Carmo possui personalidade jurídica, 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° 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° 760/99 na forma em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau -

Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 761/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado João Leite, visa declarar de 
utilidade pública a Associação Redutense de Promoção ao Idoso - ARPI -, 
com sede no Município de Reduto. 

Publicado em 17/12/99, 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 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, exigidos pela Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, que regula a matéria. 

Uma vez que os requisitos foram atendidos pela entidade em questão, não 
encontramos óbice de natureza jurídica, constitucional e legal à tramitação do 
projeto. 
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Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 761/99 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 762/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa declarar 
de utilidade pública a Associação Metodista de Assistência a Comunidades 
Carentes- AMACC -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após ter sido publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão tem personalidade jurídica, está em regular 

funcionamento há mais de dois anos, não possui fins lucrativos, e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não percebem nenhum tipo 
de remuneração pelo exercício de suas funções. 

Cumprindo as condições estabelecidas pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que 
dispõe sobre a declaração de utilidade pública, torna-se habilitada ao título 
declaratório proposto. 

Conclusão 
Diante do aludido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 762/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 763/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 763/99, do Deputado Dilzon Melo, visa a declarar de 
utilidade pública a Sociedade Franco Brasileira - Colégio dos Santos Anjos, 
em funcionamento no Município de Juiz de Fora. 

Publicada em 17/12/99, 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 referida entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos, 

~~--------------------------------------------------------_J 



142 
tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e 
que nada recebem pelos cargos que ocupam. 

Verificamos, assim, que foram atendidos os requisitos constantes na lei que 
disciplina o processo declaratório de utilidade pública, razão pela qual não 
vislumbramos óbice de natureza constitucional e legal para a tramitação do 
projeto nesta Casa. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 763/g9 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente- Paulo Piau, relator- Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 764/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe pretende 
seja declarada de utilidade pública a Sociedade Franco Brasileira - Casa de 
Repouso Madre Maria São Miguel, em funcionamento no Município de Juiz de 
Fora. 

Publicada em 17/12/99, 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 entidade ora examinada é pessoa jurídica, conforme comprova a 

documentação juntada ao processo. De acordo com o atestado da autoridade 
competente, funciona há mais de dois anos, e seus Diretores são pessoas 
idôneas e não remuneradas pelos cargos que exercem. 

Por atender os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, não 
encontramos óbice de natureza jurídica, constitucional ou legal para a 
tramitação do projeto neste parlamento. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 764/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 766/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Dimas Rodrigues. objetiva 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Boa 
Vista, com sede no Município de Jabuticatubas. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102. 111, "a", do Regimento Interno, a 
proposição, após ser publicada, foi distribuída a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972. de 27/7/98, para que uma 

entidade seja declarada de utilidade pública ela deve ser pessoa jurídica. ter 
em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Observando a documentação juntada ao processo. constatamos que a 
referida instituição preenche os requisitos constantes nessa lei, tornando-se, 
pois, habilitada ao titulo de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 766/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau -

Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 767/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado Antônio Andrade e 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Nova Luz 
Vazantina. com sede no Município de Vazante. 

Seguindo o procedimento previsto nos arts. 188 e 102. 111. "a", do Diploma 
Regimental, a matéria, após publicada, foi distribuída a este órgão colegiado a 
fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto de lei sob comento está sujeita aos 

ditames emanados pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que condiciona o ato 
declaratório de utilidade pública de entidades de natureza privada à 
comprovação de sua personalidade jurídica, ter sido constituída ou estar em 
funcionamento no Estado há mais de dois anos e ter como diretores pessoas 
idôneas e não remuneradas pelo exercício de seus cargos. além de servir 
desinteressadamente à coletividade. 

Tais exigéncias foram inteiramente atendidas pela entidade a que se refere 
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o projeto de lei em tela, razão pela qual não encontramos óbice legal nem 
constitucional a sua tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 767/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 768/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Marcelo Gonçalves, por meio do Projeto de Lei n° 768/99, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Coral Os Pequenos Rouxinóis 
de Divinópolis, com sede nesse município. 

Publicada em 21/12/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis á declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.972, de 
27/7/98, que regulamenta a matéria. 

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos, e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração 
pelo exercício de suas funções. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 768/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau -

Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 770/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Hely Tarqüínio, o Projeto de Lei n° 770/99 visa 
declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Pindaíbas, com sede no Município de Patos de Minas. 

Publicado em 21/12/99, 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 
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Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em apreço tem personalidade jurídica, funciona há mais de dois 

anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem 
remuneração pelos cargos que exercem. 

Estão, portanto, atendidos os requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que 
disciplina o processo declaratório de utilidade pública. 

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao projeto, para 
acrescentar a sigla pela qual a entidade é conhecida. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 770/99 

com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDAN° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário de Pindaíbas - CDC -, com sede no Município 
de Patos de Minas.". 

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier 

Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 694/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre sanções ás práticas discriminatórias contra pessoas 
em virtude de sua orientação sexual. 

Publicada em 25/11/99, a proposição foi distribuída a esta Comissão para o 
exame dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos 
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Nosso sistema jurídico-constitucional repele a prática de qualquer ato 

discriminatório, conforme se depreende da leitura do inciso IV do art. 3° e do 
inciso XLI do art. 5° da Constituição da República, cujos termos reproduzimos 
a seguir: 

"Art. 3°- Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 

I - .......... -................................................... -............ . 
IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação". 

~~--------------------------------------------------------_J 
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"Art. 5°- ..................................................................... . 
XLI- a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais". 
Observe-se que o primeiro inciso transcrito insere-se no Título I da 

Constituição, referente aos princípios fundamentais do ordenamento 
constitucional, erigindo-se em um dos quatro objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil. A seu turno, o inciso XLI do art. 5° encontra 
guarida no Título 11, concernente aos direitos e garantias fundamentais, e 
remete ao legislador ordinário a tarefa de editar normas punitivas de práticas 
discriminatórias. Assim, pode-se ver que a própria localização topográfica 
dessas disposições normativas já nos dá a medida da importância que o 
constituinte federal conferiu ao tema da discriminação. 

Na via da legislação ordinária, com vistas à particularização e ao 
desenvolvimento dos preceitos constitucionais atinentes à matéria, foram 
editadas as Leis Federais n°s 7.716, de 1989, 9.459, de 1997, e 8.081, de 
1990, que definem como crime práticas discriminatórias, estabelecendo as 
respectivas penas. Contudo, é de se ressaltar que tais diplomas normativos 
possuem um conteúdo mais restrito, porquanto os tipos delituosos neles 
previstos referem-se tão-somente a práticas discriminatórias em razão de 
raça ou de cor. Por se tratar de matéria de natureza penal, as normas 
incriminadoras contidas nessas leis não podem alcançar condutas 
discriminatórias contra pessoas em razão de sexo. É que o princípio da 
reserva legal tem que ser rigorosamente observado, sendo descabida a 
analogia, devendo a pena derivar do tipo penal objetivamente definido. 
Porém, tais condutas encontram previsão normativa na Lei n° 7.437, de 
20/12/85, que as tipifica como contravenção penal. 

Assim, a matéria contida na proposição em exame já foi objeto de 
disciplinamento jurídico, seja no plano das normas constitucionais, seja na via 
da legislação ordinária, sendo de se ressaltar que, dada sua natureza penal, 
essa matéria desborda do âmbito de competência legislativa dos Estados-
membros, por força do disposto no art. 22, I, do Diploma Legal, a seguir 
transcrito: 

"Art. 22- Compete privativamente à União legislar sobre: 
1- direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 

aeronáutico, espacial e do trabalho". 
Quanto à questão de o projeto prever normas punitivas administrativas, no 

âmbito das repartições públicas, deve-se dizer que também nessa hipótese 
haveria óbice constitucional de ordem formal, porquanto qualquer norma 
jurídica instituidora de sanção a servidor público há de surgir de iniciativa 
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privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo, pois, vedada a esta Casa 
legislativa a iniciativa de projeto de lei nesse sentido. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 694/99. 
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Eduardo 

Daladier- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 706/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto 
de resolução em epígrafe tem por escopo dar cumprimento ao disposto no 
art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a saber: aprovar previamente a 
alienação de terra devoluta que especifica. 

A proposição foi publicada em 2/12/99 e a seguir distribuída a esta 
Comissão a fim de receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de resolução objetiva aprovar a legitimação de terra devoluta rural 

situada no Município de Almenara, em favor de Orlinda Gomes do 
Nascimento e Vitória Régis Nascimento Lima. 

Nos termos do referido dispositivo constitucional, c/c os arts. 246 e 247, 
também da Constituição mineira, compete à Assembléia Legislativa aprovar 
previamente a alienação ou a concessão de terra pública, ressalvados os 
seguintes casos: a) a legitimação de terras devolutas situadas no perímetro 
urbano ou na zona de expansão urbana ( ... ) limitadas, respectivamente, a 
500m2 e 2.000m2; b) a alienação ou a concessão de terra pública previstas no 
plano de reforma agrária estadual aprovado em lei; c) a concessão gratuita de 
domínio de área devoluta rural não superior a 150ha ( ... )e d) a alienação ou a 
concessão de terra devoluta rural com área de até 250ha, desde que 
precedida de ação judicial discriminatória e atendidos outros requisitos. 

A par desse esclarecimento, cumpre-nos observar que a alienação de que 
se ocupa o projeto de resolução não se enquadra em nenhuma das 
ressalvas, citadas, pelo que é pertinente o encaminhamento do respectivo 
processo a esta Casa. 

Por fim, é mister esclarecer que o processo se encontra completa e 
corretamente instruido, não apresentando vicio que possa comprometer a 
aprovação do projeto de resolução sob comento. 

~--------------------------------------------------_J 
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Conclusão 

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do Projeto de Resolução n• 706/g9 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 775/gg 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, a proposição em epígrafe visa a 
acrescentar dispositivo à Lei n• 12.666, de 4/11/g7, que dispõe sobre a 
Política Estadual de Amparo ao Idoso e dá outras providências. 

Publicado em 23/12/99, foi o projeto distribuído preliminarmente a esta 
Comissão para ser analisado quanto a seus aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise objetiva estatuir o atendimento preferencial às 

pessoas idosas nos procedimentos administrativos. Pretende-se, assim, 
beneficiar os idosos, evitando que a decisão final nos processos 
administrativos em que são parte só ocorra após o seu falecimento. 

Segundo dados do IBGE, os idosos - pessoas com mais de 60 anos - já 
representam 8,3% da população brasileira. Em 1993, eles correspondiam a 
7,7% da população. Diante dessa perspectiva, necessário se faz 
estabelecerem-se políticas públicas voltadas para a população idosa. 

Cumpre salientar, a respeito, que a Lei n• 12.666, de 19g7, que trata da 
Política Estadual de Amparo ao Idoso, embora assegure aos idosos direitos 
sociais e promova sua integração e participação na sociedade, é omissa 
quanto à questão da prioridade para o atendimento do idoso em 
procedimentos administrativos. 

A proposição em análise encontra respaldo no art. 230 da Constituição 
Federal, que dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado amparar 
as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

A matéria objeto da proposição em comento não se acha inserida entre 
aquelas cuja iniciativa é de competência privativa do Governador do Estado. 
Assim, pode o parlamentar deflagrar o processo legiferante. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
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legalidade do Projeto de Lei n° 775/99. 

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Adelmo Carneiro 

Leão- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 532/99 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 532/99, do Deputado Doutor Viana, dispõe sobre 
normas a serem observadas na promoção e fiscalização da defesa sanitária 
animal quando da realização de rodeios. 

Aprovada no 1 o turno com as Emendas n°s 1 e 2 e as Subemendas que 
receberam o n° 1 ás Emendas n°s 3 e 4, a proposição retorna a esta 
Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. 
Segue, em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Segundo o disposto no art. 1 o do projeto de lei em análise, aplicam-se aos 

rodeios as disposições de defesa sanitária animal que devem ser observadas 
durante a realização de exposições, feiras e leilões de animais. No 1 o turno, a 
proposição foi alterada por meio de emendas, inclusive as n°s 1 e 2. 
apresentadas por esta Comissão, que propunham, especificamente, a 
supressão de dispositivos com conteúdos eminentemente técnicos, mais 
adequados à regulamentação da matéria pelo Executivo. 

Entendemos, ratificando nossa manifestação anterior, que o projeto é 
bastante oportuno, uma vez que vem disciplinar uma atividade que, nos 
últimos anos, especialmente nas cidades do interior do Estado, vem 
adquirindo enorme apelo popular, mas que não dispõe, até o momento, de 
regulamentação legal apropriada. As medidas propostas, na forma constante 
no vencido no 1° turno, são necessárias à prevenção e ao controle de 
doenças a que os animais envolvidos nos rodeios estão sujeitos e, 
certamente, trarão maior segurança à realização desses eventos. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 532/99, 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau, Relator - Dimas 

Rodrigues . 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 532/99 
Dispõe sobre normas a serem observadas na promoção e fiscalização da 

~----------------------------------------__J 
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defesa sanitária animal quando da realização de rodeios. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Aplicam-se aos rodeios, de maneira geral, as disposições relativas 

à defesa sanitária animal previstas para o caso de exposições, feiras e leilões 
de animais. 

Parágrafo único - Considera-se rodeio de animais a atividade de montaria 
ou de cronometragem em que entram em julgamento a habilidade do ser 
humano em dominar o animal, permanecendo montado por tempo certo e 
limitado em regulamento próprio, com perícia e elegância, bem como o 
desempenho do próprio animal. 

Art. 2° - Qualifica-se como entidade promotora do rodeio toda e qualquer 
pessoa jurídica devidamente constituída para tal finalidade que requeira a 
promoção do evento perante o órgão competente da Prefeitura do município 
onde ele se realize. 

Art. 3° - A realização do rodeio, por envolver concentração de animais, 
dependerá de prévia autorização do Instituto Mineiro de Agropecuária - I MA. 

Art. 4° - Para o ingresso dos animais nos recintos de concentração serão 
exigidos, em relação aos bovinos e bubalinos, os competentes atestados de 
vacinação contra a febre aftosa e, no tocante aos eqüideos, os certificados de 
inspeção sanitária e controle de anemia infecciosa eqüina. 

Parágrafo único - Não serão admitidos ao rodeio animais que apresentem 
qualquer tipo de doença, deficiência física ou ferimento que os impossibilite 
de participar das montarias. 

Art. 5° - Sem prejuízo da fiscalização estadual própria, deverá a entidade 
promotora manter, a suas expensas, durante a realização do rodeio, médico 
veterinário habilitado, ao qual estará afeta a responsabilidade do 
acompanhamento das condições físicas e sanitárias dos animais 
participantes. 

§ 1° - Caberá ao médico veterinário de que trata o "caput" deste artigo 
prestar ao órgão estadual competente as informações técnicas concernentes 
ao rodeio, de interesse da defesa sanitária animal. 

Art. 6° - Na realização dos rodeios, deverão ser atendidas condições que 
assegurem a proteção e a integridade física dos animais, nas etapas de 
transporte, chegada, recebimento, acomodação, trato, manejo e montaria, 
nos termos da regulamentação desta lei. 

Art. 7°- A entidade promotora deverá comunicar, com antecedência mínima 
de trinta dias, ao IMA a realização do rodeio, para que o médico veterinário 
designado possa acompanhar e fiscalizar a instalação do evento, declarando 
atender às condições especificadas nesta lei. 
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Art. 8°- Sem prejuízo das penalidades previstas em legislação especifica, a 

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base na 
fiscalização efetuada pelo IMA, em face da gravidade da irregularidade 
constatada, poderá aplicar à entidade promotora as seguintes sanções: 

I - advertência por escrito; 
li -suspensão temporária do rodeio; 
111 -suspensão definitiva do rodeio. 
Parágrafo único - Verificada a ocorrência de fatos que possam configurar 

infração penal, o IMA dará ciência à Delegacia Especializada de Preservação 
da Qualidade da Vida e Ecologia - DEPQVE - ou ao Ministério Público 
Estadual, para as providências cabíveis. 

Art. 9° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de trinta 
dias a contar 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. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 656/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 656/99, de autoria do Deputado Chico Rafael, que 
declara de utilidade pública a Associação Cante e Conte, com sede no 
Município de Baependi, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a 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° 656/99 
Declara de utilidade pública a Associação Cante e Conte, com sede no 

Município de Baependi. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cante e Conte, 

com sede no Município de Baependi. 
Art. z• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 

~ Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
' Elmo Braz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Marco Régis - Maria 
~ Olívia. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 9° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Ás dezesseis horas do dia quatorze de dezembro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson 
Rezende, Cristiano Canêdo e Mauro Lobo (substituindo este o Deputado 
Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PSDB). membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
A Presidência distribui os Projetos de Lei n°s 503/99 ao Deputado Carlos 
Pimenta e 681/99 ao Deputado Adelmo Carneiro Leão. O Presidente, 
Deputado Edson Rezende, solicita ao Deputado Mauro Lobo que faça a 
leitura da seguinte correspondência: da Diretoria da ESMIG; denúncia do 
Deputado Marcelo Gonçalves sobre cobranças de honorários médicos; das 
Câmaras Municipais de Candeia e de Cristais; da Secretaria de Estado da 
Saúde; fax da Diretoria do Instituto Otávio Magalhães - Fundação Ezequiel 
Dias; da Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo; e do Conselho 
Regional de Farmárcia do Estado de Minas Gerais. A seguir, o Presidente 
passa à discussão e à votação de proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 104 ao 
Deputado Mauro Lobo, que profere parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria na forma do vencido no 1 ° lurno. Submetido a 
discussão e votação, o parecer é aprovado. Dando prosseguimento, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Cristiano Canêdo, que emite parecer 
sobre a Emenda n° 2, apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei n° 427/99, 
mediante o qual conclui pela rejeição da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Logo após, o Presidente redistribui o Projeto 
de Lei n° 503/99, no 2° turno, ao Deputado Mauro Lobo, que emite parecer 
pela aprovação da matéria na forma proposta. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente passa a palavra ao 
Deputado Cristiano Canêdo, relator do Projeto de Lei n° 585/99, no 1° turno, 
que emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na 
forma do substitutivo apresentado. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Logo após, o Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 
610/99, no 1° turno, ao Deputado Mauro Lobo, que emite parecer mediante o 
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qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão 
e votação, é o parecer aprovado. Dando prosseguimento, o Presidente 
redistribui o Projeto de Lei n° 612199, no 1° turno, ao Deputado Cristiano 
Canêdo, que emite parecer mediante o qual conclui pela rejeição da matéria. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Ato contínuo, o 
Presidente passa à discussão e à 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 286/99 com a Emenda n° 1, 
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado 
César de Mesquita); e 658/99 ( relator: Deputado Cristiano Canêdo), os quais 
são aprovados. A seguir, a Presidência submete à votação os Requerimentos 
n°s 91 g, 933, 964, 965 e 966/99, os quais são aprovados. Dando 
prosseguimento, o Presidente submete à discussão e à votação os Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei n°S 575 e 579/99, os quais são 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca-os para a reunião extraordinária do dia 
16, às 16 horas, na Sala das Comissões, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2000. 
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta - Arlen Santiago. 

ATA DA 31• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Leite, Glycon Terra Pinto, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza 
Lara, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente procede à leitura de oficios dos Srs. 
Marcos Antõnio Cardoso, Presidente da Fundação Centro de Referência da 
Cultura Negra, pedindo apoio contra a execução do jornalista Múmia Abu 
Jamil, preso há 18 anos nos Estados Unidos e condenado à pena de morte; 
Jair Batista dos Santos, denunciando agressões praticadas por vigilante do 
Hospital do IPSEMG e pedindo providências; do Cel. Severo Augusto da Silva 
Neto, Comandante de Policiamento da Capital, comunicando que não obteve 
informações para apurar a denúncia formulada pelo Sr. Geraldo Rodrigues 
Sette; dos Srs. Ronaldo Garcia Dias, advogado do Sr. Lúcio Adolfo da Silva, 

L_ ________________________________________ __J 
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comunicando a realização de mandado de busca na residência de seu cliente 
e encaminhando cópia da movimentação bancária deste nos últimos 12 
meses, conforme publicado na edição de 10/12/99; Haroldo Alves Timponi, 
Diretor Administrativo do Hospital Espírita André Luiz, encaminhando relação 
dos policiais militares e seus dependentes internados naquele hospital, 
conforme publicado na edição de 11/12/99; Damião Alves Chaves, do 
Município de Pescador, denunciando diversas agressões cometidas por 
policiais dessa cidade; José Francisco da Silva, informando o motivo do 
atraso na consolidação da Subsecretaria de Direitos Humanos, conforme 
publicado na edição de 10/12/99; Romeu Olmar Klích, Secretário do 
Movimento Nacional de Direitos Humanos, informando sobre os critérios para 
participação no XI Encontro Nacional desse Movimento; da Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, informando sobre caminhoneiros 
desaparecidos; da Sra. Beuza Vieira de Souza, do Sr. Wagner Nunes Martins, 
advogado, e abaixo-assinado dos moradores do Município de Alfenas, 
relatando o desaparecimento e o assassinato de uma criança e denunciando 
omissão por parte das autoridades locais. A seguir, a Presidência informa que 
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se á fase 
de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os Requerimentos n°S 978, 979, 991, 993, 998 e 999/99. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
João Leite, Presidente- lrani Barbosa- Maria Tereza Lara. 

ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA 
FINANCEIRO 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ronaldo Canabrava, Mauro Lobo, Adelmo Carneiro Leão, Dinis 
Pinheiro e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Encontra-se 
presente também o Deputado Amilcar Martins. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente esclarece que a finalidade da 
reunião é ouvir os Srs. João Heraldo Lima e Luiz Antônio Athayde 
Vasconcellos, respectivamente, ex-Secretário e ex-Secretário Adjunto de 



z « 
I 

"' o 
~ 
E 
.E 
.E .. .., 
"' i!! 

155 
Estado da Fazenda, os quais passam a compor a Mesa. Os dois convidados 
fazem suas exposições e, em seguida, são questionados pelos Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Mauro Lobo e Ronaldo Canabrava. O Presidente 
informa que o inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a participação dos 
Srs. João Heraldo Lima e Luiz Antônio Athayde Vasconcellos pelos subsídios 
prestados aos trabalhos da Comissão, 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, 17 de fevereiro de 2000. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Mauro Lobo - Adelmo Carneiro Leão -

Sebastião Costa- Doutor Viana. 
ATA DA 32" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de fevereiro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, lrani Barbosa 
e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente procede à 
leitura de seguinte correspondência: ofício da Comissão de Cidadania e 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 
encaminhando o "Relatório Azul - Garantias e Violações dos Direitos 
Humanos no Rio Grande do Sul" elaborado por essa Comissão; "e-mail" do 
Sr. Roberto Carabetti protestante contra a criação da narcotaxa; oficio da 
Câmara Municipal de lbirité, encaminhando requerimento do Vereador 
Sebastião Gomes de Araújo em que pede apoio dos Deputados Estaduais 
para que seja estabelecida gratuidade no fornecimento de segunda via da 
Carteira de Identidade, conforme publicado no "Diário do Legislativo" em 14 
de janeiro último; oficio da Deputada Elaine Matozinhos, encaminhando cópia 
de fax do Sr. Vitor Hugo Moreira Resende, Presidente da Associação dos 
Delegados de Policia do Estado de Minas Gerais, em que informa que não 
existe a Associação dos Delegados do DETRAN e esclarecendo informações 
veiculadas no jornal "Estado de Minas" do dia 1 O de dezembro último; oficio 
da Câmara Municipal de São José da Varginha encaminhando documentação 
sobre a instauração de processo de crime de responsabilidade contra o 
Prefeito desse município, conforme publicado no "Diário do Legislativo" de 15 
de janeiro último; convites da Fundação Movimento Direito e Cidadania e da 
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Secretaria de Estado de Direitos Humanos para o lançamento do Projeto 
CRÊ-SER, que tem por objetivo prevenir e combater a violência em Belo 
Horizonte, e para o encerramento da primeira fase desse projeto; ofício da 
Câmara Municipal de Paineiras, solicitando apoio da Comissão para que seja 
colocada uma viatura à disposição do Destacamento da Polícia Militar dessa 
cidade; convite do Fórum Mineiro de Saúde Mental para a festa de formatura 
dos alunos do I Curso de Qualificação Profissional; convite da Associação dos 
Praças Policiais e Bombeiros Militares para a instalação e a posse de sua 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, no dia 18 de fevereiro próximo; 
correspondência do Movimento Nacional de Direitos Humanos, informando 
sobre o processo seletivo para escolha dos candidatos ao Prêmio Nacional de 
Direitos Humanos; publicação da Associação Brasileira Comunitária para a 
Prevenção do Abuso de Drogas - ABRAÇO -; exemplar do jornal "Desafio" 
sobre o mandato participativo da Deputada Maria Tereza Lara; ofícios do Sr. 
José Francisco da Silva, Subsecretário de Direitos Humanos, informando 
sobre a transferência dos presos lssac Caetano da Silva, Sebastião 
Gonçalves, Rosivaldo Venâncio, João Batista de Oliveira, Wellington Ramos 
da Silva e Erik Zimerer Reatto; ofício do Grupo Especial de Acesso à Terra -
GEAT - informando que o Sr. Willys Venâncio de Souza dispensou a 
intervenção dessa entidade, porque sua situação já se encontrava resolvida, 
conforme publicado no "Diário do Legislativo" em 24 de dezembro último; 
ofício do Corregedor-Geral do Ministério Público informando que a 
representação formulada pela Sra. Efigênia da Silva Ramos foi arquivada; 
ofício do Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte 
informando que encaminhou a denúncia da Sra. Vanilza Aparecida Amaral ao 
Juízo da Comarca de !!aguara; correspondência do Movimento Nacional de 
Direitos Humanos encaminhando exemplar do "Manual de Direitos Humanos", 
elaborado por essa entidade; ofício do Promotor de Justiça de Belo Horizonte 
Antônio César Martins encaminhando cópias de peças dos autos relativos à 
execução das penas que cumpre Vinicius Souza Resende Costa e da 
denúncia, por ele formulada, de irregularidades na Penitenciária Nelson 
Hungria; correspondência da Coordenadora da Frente Penitenciária da 
Fundação Movimento Direito e Cidadania, encaminhando relatório das 
medidas tomadas por essa Fundação relacionadas com pedidos de 
providências solicitados por esta Comissão; convite da entidade Segurança 
Alimentar e Cidadania - ÁGORA - para o seminário sobre aspectos jurídico-
legais da implementação do direito humano à alimentação; carta do detento 
José Eurípedes Donizete Ribeiro Lopes denunciando maus-tratos e extorsões 
ocorridos na cadeia pública em que se encontra detido e pedindo apoio da 
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Comissão para que seja transferido para outra penitenciária; carta do Sr. Erli 
Lino Ferreira, encaminhando documentos em que denuncia maus-tratos 
ocorridos na Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira e pedindo providências 
da Comissão; carta do detento Valmiro Alves Dias informando que foi 
condenado injustamente e pedindo providências da Comissão; 
correspondência da Câmara Municipal de Santos Dumont pedindo 
providências contra a proliferação de videoloteria "off line"; denúncia do Sr. 
Rogério Pereira Fonseca, alegando que foi arbitrariamente encarcerado em 
Mateus Leme e pedindo providências da Comissão; carta do detento Elias 
Augusto Quintino e outros denunciando maus-tratos e ameaças de morte 
ocorridos na Cadeia Pública de Peçanha; oficio da Sra. Maria Caiafa, 
Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos -
CONEDH -, encaminhando minuta da ata da última reunião ordinária e 
relatório dos atendimentos e dos cursos realizados em 1999, e solicitando 
participação da Comissão na elaboração da pauta da próxima reunião desse 
Conselho; oficio do Procurador-Geral de Justiça Adjunto, Sr. Francisco Márcio 
Martins Chaves, informando sobre o arquivamento dos autos referentes à 
denúncia formulada pelo Cabo Liberto de Assunção Pedra contra gerente de 
agência do Banco Santander, já que foi instaurado inquérito policial para 
apurar os fatos; ofício do Coronel Severo Augusto da Silva Neto informando 
sobre as punições sofridas pelos policiais militares envolvidos nos fatos 
ocorridos no Estádio Independência no dia 15 de setembro último e 
encaminhando cópia de relatório para conhecimento e providências; ofícios 
do Sr. Robson Sávio Reis Souza, Diretor da Secretaria Adjunta de Direitos 
Humanos: acusando o recebimento de ofício da Ouvidoria de Polícia tratando 
da denúncia formulada pelo Sr. Paulo Oscar Aquino; encaminhando 
requerimento do Juiz de Direito da Comarca de Januária e solicitando 
providências da Comissão; respondendo a pedido de providências referente 
às acusações feitas pelo Sr. Franco Araújo Prata contra policiais militares; 
carta de detentos da Penitenciária Nelson Hungria, denunciando maus-tratos 
e pedindo providências da Comissão; carta do detento Silvio Barbosa Barros 
denunciando maus-tratos ocorridos na Cadeia Pública de São Sebastião do 
Paraíso e solicitando a visita da Comissão; carta do detento Jader Ferreira 
Aguiar denunciando espancamentos e torturas ocorridos na Cadeia Pública 
de Guanhães; carta do Policial Civil Mahmud Tufik Lauar pedindo ajuda 
financeira para participar de curso promovido pela Polícia Estadual de Nova 
York; boletim do Banco de Dados sobre Homicídios encaminhado pelo 
Movimento Nacional de Direitos Humanos; convite do Fórum Mineiro de 
Saúde Mental para a reunião a se realizar no dia 19 de fevereiro próximo; 
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denúncia encaminhada pelo Sr. Sílvio Joel Ribeiro de Magalhães contra as 
Polícias Rodoviárias Estadual e Federal; fax do Vereador Adalberto Duarte da 
Silva, de Uberlândia, denunciando atuação do Promotor de Justiça Marco 
Aurélio Nogueira e pedindo providências; carta do Sr. David Martinez Borque, 
membro da seção espanhola da Anistia Internacional, denunciando violações 
de direitos humanos em Minas Gerais e pedindo providências da Comissão; 
ofício do Coronel Severo Augusto da Silva Neto relatando dificuldade para 
localizar o Sr. Efren José Ramos Pinto e apurar a denúncia formulada por ele, 
conforme publicado no "Diário do Legislativo" em 12 de fevereiro último; cópia 
do estatuto da Sociedade de Luta e Apoio aos Direitos Humanos - Nelson 
Ferreira Júnior, encaminhado pela direção dessa sociedade. Ato contínuo, a 
Presidência designa o Deputado Marcelo Gonçalves para relatar o Projeto de 
Lei n° 683/99, de autoria do Deputado Antônio Andrade, e informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à fase 
de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os Requerimentos n°s 1.004/99, do Deputado Pastor George, 
1.010 a 1.017/99 e 1.020 a 1.022/99, da Comissão de Direitos Humanos. Em 
seguida, passa-se à fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão. É aprovado requerimento dos Deputados Rogério Correia e Maria 
Tereza Lara solicitando realização de audiência pública para tratar de 
assuntos referentes a policiais militares que estão prestando serviços de 
segurança privada. Em seguida, o Deputado João Leite passa a Presidência 
à Deputada Maria Tereza Lara em virtude de apreciação de matéria de sua 
autoria. É aprovado requerimento do Deputado João Leite em que solicita a 
realização de audiência pública para discutir questões relacionadas com as 
demissões de funcionários da ACESITA, condições de trabalho dos 
empregados dessa empresa, utilização de policiais civis e militares na 
segurança das fábricas e desrespeito por parte dessa empresa à livre 
organização sindical de seus funcionários. A seguir, a Deputada Maria Tereza 
Lara retoma a Presidência ao Deputado João Leite. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária a realizar-se na mesma 
data, às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2000. 
João Leite, Presidente- Maria Tereza Lara- Glycon Terra Pinto. 

ATA DA 3" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CPI DO 
NARCOTRÁFICO 

Às quinze horas do dia dezesste de fevereiro do ano dois mil, comparecem 
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na Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Régis, 
Paulo Piau, Rogério Correia, José Henrique e Sargento Rodrigues, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a tratar de assuntos da Comissão. O Deputado José Henrique lê as 
seguintes correspondências: ofício da Presidência da Câmara Municipal de 
Contagem através do qual encaminha cópia de requerimento aprovado, de 
autoria do Vereador Nelson Rocha da Piedade, que solicita a criação de uma 
frente parlamentar de apoio à CPI; ofício da Presidência da Câmara Municipal 
de Sete Lagoas através do qual informa a aprovação de requerimento, de 
autoria do Vereador Sérvulo de Paula Antunes, manifestando congratulações 
com a CPI; e ofício da Presidência da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 
SP, através do qual encaminha cópia do requerimento, de autoria do 
Vereador José Alfredo Carvalho, que envia votos de congratulações com os 
membros da CPI da Câmara Federal. A seguir, o Presidente indaga dos 
parlamentares se desejam apresentar alguma sugestão ou requerimento. São 
apresentados, submetidos a votação e aprovados seis requerimentos. O 
primeiro, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja 
reiterada ao Ministério Público, a quebra do sigilo bancário e fiscal do inspetor 
Cesarino ltuassu. Os demais, de autoria do Deputado Rogério Correia, 
solicitando seja convidado o Deputado Estadual do Rio de Janeiro, Hélio Luz, 
para proferir palestra sobre o tema; seja convidado o Ouvidor-Geral da Policia 
Civil, Dr. José Roberto Rezende, para acompanhar as reuniões da Comissão; 
seja formada uma comissão institucional de apoio ao relator e à Comissão; 
seja intimado a depor o Sr. Wesley Silva, em virtude da declaração, via 
telefone, do traficante Fernando Beira-Mar; e sejam convidados, para prestar 
esclarecimentos, o Juiz de Direito da 13 Vara Criminal de Governador 
Valadares, Nelson Míssis de Moraes; o Delegado da Policia Federal, 
Sebastião Pujol; e as Delegadas da Policia Civil Maria Aparecida Pinto e 
Joana D'Arc Lima Temponi. 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, 18 de fevereiro de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - José Henrique - Rogério 

Correia - Marco Régis . 

<~----------------------------------------------------------------J 



TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 445/99 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 
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O Projeto de Lei n° 445/99, de autoria do Deputado Edson Rezende, dispõe 
sobre a implantação de agrovilas no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

Publicada, a proposição foi distribuída, nos termos regimentais, ás 
Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e 
Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber 
parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com as Emendas n°s 1 a 7, 
que apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser analisado 
em seus aspectos de mérito. 

Fundamentação 
A implantação de agrovilas condominiais na forma proposta no projeto em 

análise pode tornar-se um poderoso instrumento de transformação social das 
regiões menos favorecidas do Estado. Trata-se de uma experiência bem-
sucedida, conduzida pelo Movimento dos Sem-Terra, em parceria com o 
INCRA, com grande capacidade de geração de emprego e renda nos 
municípios onde se localizam os assentamentos de trabalhadores rurais. 

De fato, ao se estimular a criação desses pequenos núcleos urbanos, em 
vez de se construírem habitações nos próprios lotes dos assentados -
conforme se observa no modelo tradicional de assentamento -, garante-se a 
melhoria da qualidade de vida dos beneficiários, que passam a contar com a 
infra-estrutura necessária para criarem suas famílias com dignidade. Por 
outro lado, o estímulo á exploração de atividades agrícolas intensivas, de 
forma associativa e solidária, permite a absorção de um grande contingente 
de mão-de-obra, o que garante a fixação do homem no campo. 

O projeto prevê, ainda, a colaboração entre o Estado e o município 
interessado, até mesmo na seleção e no cadastramento das famílias a serem 
beneficiadas. Para tanto, deverá ser constituída uma comissão específica, 
composta de representantes da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, da Prefeitura do município e de entidades ligadas aos 
trabalhadores rurais da região. 

Vê-se que o projeto é bastante oportuno e meritório. No entanto, estamos 
apresentando, ao final do parecer, o Substitutivo n° 1, que incorpora as 
emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça e propõe 
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algumas modificações no projeto original, sem alterar-lhe a essência. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 445/99, 

no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido, ficando 
prejudicadas as Emendas n°s 1 a 7, da Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Cria o programa de assentamento de trabalhadores rurais na forma de 

agrovilas e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o programa de assentamento de trabalhadores rurais 

em terras do domínio público na forma de agrovilas, para o fim de exploração 
racional de atividades agrícolas intensivas, por meio de sistema associativo e 
solidário. 

§ 1 o - Para a consecução do programa, o Estado firmará convênio com o 
município interessado. 

§ 2° - A extensão de terra a ser alienada ou concedida, e o número de 
beneficiários em cada projeto de assentamento serão definidos de acordo 
com as condições oferecidas pelo município interessado e o tamanho da área 
total, vedada a alienação ou a concessão de área inferior a 4ha (quatro 
hectares}, podendo ser adotada, excepcionalmente, a fração mínima de 
parcelamento definida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA- para o município. 

§ 3° - Para os fins desta lei, considera-se sistema associativo e solidário o 
condomínio e a sociedade cooperativa. 

Art. 2° - A agrovila disporá de núcleo urbano constituído, pelo menos, de 
conjunto habitacional, galpão para armazenagem de produtos e 
equipamentos agrícolas, centro comunitário, escola, posto de saúde e infra-
estrutura básica necessária ao assentamento das famílias beneficiárias. 

Art. 3° - São objetivos dos assentamentos rurais na forma de agrovilas: 
I - a geração de emprego e renda para trabalhadores com vocação agrícola; 
li- a melhoria das condições de vida de trabalhadores rurais sem terra; 
111- a distribuição eqüitativa de terras públicas; 
IV - o aumento da oferta de produtos hortifrutigranjeiros nos municípios 

mineiros; 
V - a redução dos custos de produção; 
VI - o estímulo á mudança do perfil agropecuano das regiões 

subdesenvolvidas por meio da diversificação de culturas; 
Vil - o incentivo á instalação de agroindústrias de pequeno porte na forma 

cooperativa; 
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VIII - a capacitação técnica e gerencial dos agricultores envolvidos, por 

meio de cursos profissionalizantes específicos. 
Art. 4°- O programa de assentamento na forma de agrovilas será financiado 

por: 
I - entidades financeiras controladas pelo Estado, bem como por dotações 

especialmente consignadas na lei orçamentária; 
11 -recursos obtidos junto a órgãos e entidades da União e dos municípios; 
111- empréstimos e doações de entidades internacionais; 
IV - outros recursos. 
Art. 5° - São beneficiários do programa famílias de baixa ou nenhuma 

renda, com vocação agrícola, que não sejam proprietárias de imóveis rurais. 
§ 1 o - O cadastramento dos beneficiários será feito por uma comissão a ser 

criada em cada município interessado. 
§ 2° - A comissão a que se refere o parágrafo anterior deverá contar, pelo 

menos, com a participação de representantes dos seguintes órgãos ou 
entidades: 

I - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
li- Prefeitura Municipal; 
111 - Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município ou da base territorial 

respectiva. 
Art. 6° - Compete à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, diretamente ou por intermédio da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - EMATER - MG -, em 
colaboração com o município interessado, prestar assistência técnica aos 
assentamentos de que trata esta lei. 

Art. 7° - O planejamento das agrovilas deverá levar em consideração os 
aspectos regionais e as habilidades e os conhecimentos dos assentados, de 
forma participativa. 

Art. 8° - Após cinco anos da instalação da agrovila, as benfeitorias passam 
a integrar o patrimônio do condomínio ou da sociedade cooperativa 
respectiva. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de novembro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau, relator - Márcio Kangussu 

-César de Mesquita. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2000 

ATAS 

A TA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 21/2/2000 
Presidência do Deputado Marco Régis 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum"- Ordem do Dia. 
Comparecimento 

-Comparecem os Deputados: 
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Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Dimas Rodrigues - José Henrique - Marco 
Régis - Mauri Torres - Olinto Godinho. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis) - Às 20h15min, a lista de 

comparecimento 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 especial de amanhã, dia 22, às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, da mesma data, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). 
ATA DA a• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às quinze horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ambrósio Pinto, Eduardo Brandão, Aílton Vilela e Djalma Diniz 
(substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança 
do PSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar as matérias constantes na pauta. Encerrada a 1• Parte da reunião, a 
Presidência passa à 1• Fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação 
de parecer sobre as proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A seguir, 
redistribui o Projeto de Lei n° 228/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
no 2° turno, ao Deputado Eduardo Brandão, que emite parecer concluindo 
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1 ° turno com a Emenda n° 
1. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado 
Ailton Vilela, relator, no 2° turno, do Projeto de Resolução n° 166/99, do 
Deputado Gil Pereira, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação 
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do projeto na forma do vencido no 1 o turno. Colocado em discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Passando-se à 2• Fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário, a Presidência submete a votação o Requerimento n° 992/99, da 
Deputada Maria Olívia, que é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a participação dos membros nas reuniões ocorridas 
neste ano, convoca-os para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Ambrósio Pinto, Presidente- Ailton Vilela- José Henrique. 

ATA DA 28° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às onze horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa 
e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho, Rogério Correia e Rêmolo 
Aloise, membros da supracitada Comissão. Está presente também o 
Deputado João Batista de Oliveira. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente faz retirar da 
pauta o Projeto de Lei Complementar n° 15/99, por não cumprir os 
pressupostos regimentais. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia emite 
parecer concluindo pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 755/99 
com as Emendas n°s 1 a 8, da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase 
de discussão, fazem uso da palavra os Deputados Mauro Lobo, Rêmolo 
Aloise e Rogério Correia, que apresenta requerimento solicitando que o ex-
Deputado Marcos Helênio, presente nas galerias, faça parte dos trabalhos da 
Comissão para prestar esclarecimentos sobre o projeto em debate. Colocado 
em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente suspende a discussão 
do parecer e convida a compor a mesa o ex-Deputado Marcos Helênio, a 
quem passa a palavra. A seguir, o convidado tece comentários sobre o 
Projeto de Lei n° 755/99 e responde a várias questões dos Deputados 
presentes. O Presidente agradece ao convidado pelos importantes subsidias 
trazidos. Com a retirada do convidado, o Presidente retoma a discussão do 
parecer do relator sobre o Projeto de Lei n° 755/g9. Encerrada a discussão e 
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colocado em votação o parecer, é este aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia - Eduardo Hermeto - Rêmolo 

Aloise - Mauro Lobo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 52/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n° 52/99 
visa autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município 
de Conceição da Aparecida. 

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda, retorna a matéria a esta 
Comissão, à qual cumpre emitir parecer para o ~ turno, nos termos do art. 
102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme manifestação anterior, a proposição em tela não encontra óbice 

do ponto de vista financeiro-orçamentário. 
Além de não representar despesa no orçamento do Estado, a autorização 

para que se efetive o negócio jurídico em exame reveste-se de interesse 
público relevante, uma vez que dará condições ao Executivo municipal de 
melhorar as condições de funcionamento do imóvel e de suas benfeitorias. 

Feitas tais considerações, entendemos que a doação se justifica pelo 
interesse público municipal, naturalmente contido no interesse mais amplo do 
Estado. 

Entretanto, torna-se imperioso, por força de mandamento constante no art. 
17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, fazer constar no texto da futura lei os 
encargos e a cláusula de reversão, que irão assegurar o cumprimento 
finalístico da doação. Diante dessas considerações, propomos o Substitutivo 
n° 1, formalizado ao final deste parecer. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 52/99 

na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição da Aparecida 
o imóvel que especifica . 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Conceição da Aparecida o imóvel constituído de um terreno com área de 
6.296,70m2 (seis mil duzentos e noventa e seis vírgula setenta melros 
quadrados) e suas benfeitorias, situado nesse município, registrado sob o n° 
7.485, a fls. 163 do livro 3-J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Carmo do Rio Claro. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento da Escola Municipal Tiradentes de Ensino Fundamental. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado 
cessada a causa que justificou a doação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Eduardo Hermeto 

Rêmolo Aloise - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 353/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre a isenção das taxas de inscrição nos processos seletivos das 
universidades estaduais para o aluno egresso da rede pública. 

No 1° turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo n° 1. 
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2° turno. 

Segue anexa a redação do vencido, em obediência ao art. 189, § 1°, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento, no 1° turno, foi amplamente analisada pela 

Comissão de Constituição e Justiça, que identificou VICIO de 
inconstitucionalidade. Objetivando sanar tal irregularidade, foi apresentado ao 
projeto o Substitutivo n° 1, que estabelece como parãmetro para isentar o 
candidato do pagamento da taxa de inscrição em vestibular a renda familiar 
"per capita". 

Conforme destacamos anteriormente, o art. 2° do substitutivo estabelece 
que os recursos necessanos para a implementação da futura lei serão 
consignados na lei orçamentária anual, obedecendo às normas que 
disciplinam a matéria. 

No tocante ao aspecto financeiro, o projeto em pauta implicará perda de 
receita, mas os benefícios sociais que advirão da medida nele contida 
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compensarão a inexpressiva redução pela isenção da taxa de inscrição em 
processo seletivo. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 353/99, no 

2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator- Rogério Correia - Eduardo 

Hermeto. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 353/99 
Dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição em processo seletivo para 

ingresso em curso superior de entidade de ensino mantida pelo Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica isento do pagamento de taxa de inscrição em processo 

seletivo para ingresso em curso superior de entidade de ensino mantida pelo 
Estado o aluno cuja renda familiar "per capita" não exceda 80% (oitenta por 
cento) do salário minimo. 

Parágrafo único - A comprovação da renda a que se refere o "caput" deste 
artigo será feita nos termos do regulamento. 

Art. 2° - Os recursos necessários para a implementação desta lei serão 
consignados na lei orçamentária anual. 

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 no ano fiscal seguinte ao de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER SOBRE OS REQUERIMENTOS N°S 1.038 A 1.043/2000 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado pela Assembléia 

Legislativa, prevista no art. 78, §1°, 11, da Constituição do Estado, obedece 
aos procedimentos relacionados nos arts. 235 a 240 da Resolução n° 5.176, 
de 6/11/97, que contém o Regimento Interno. 

Em cumprimento a essas normas, o Presidente deste Poder, em 9/12/99, 
comunicou a ocorrência de vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas, em 
virtude da publicação, no órgão oficial dos Poderes do Estado, da 
aposentadoria do Conselheiro Fued José Dib. Diante disso, cumpre à 
Assembléia proceder à escolha que lhe é constitucionalmente atribuída. 

Dentro do prazo regimental de dez dias após a comunicação da ocorrência 
de vaga, nos termos do inciso 11 do art. 235 do Regimento Interno, foram 
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apresentados os Requerimentos n°s 1.038 a 1.043/2000, que, acompanhados 
de documentação, indicam candidatos à vaga de Conselheiro. 

Passa-se, então, ao exame desses requerimentos. 
Fundamentação 

De acordo com o parágrafo único do art. 236 do Regimento Interno, 
compete à Mesa verificar a apresentação dos documentos relacionados nos 
incisos de I a V do mesmo artigo e, por meio deles, analisar o preenchimento 
dos requisitos constitucionais para o exercício da função de Conselheiro do 
Tribunal de Contas, que, segundo o art. 78 da Constituição do Estado, são: 

"Art. 78- .................................. . 
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 
11 - idoneidade moral e reputação ilibada; 
111 -notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou 

de administração pública; 
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade 

profissional que exijam os conhecimentos mencionados no inciso anterior". 
Apresentaram-se como candidatos os Deputados Álvaro Antônio, Ermano 

Batista, Elmo Braz, Wanderley Ávila e Agostinho Patrus e o Sr. Alexandre 
Bossi Queiroz, por meio, respectivamente, dos Requerimentos n°s 1.038, 
1.039, 1.040, 1.041, 1.043 e 1.042/2000, que satisfazem o requisito de 
apoiamento previsto no inciso li do art. 235 do Regimento Interno. 

Ao se examinarem os mencionados requerimentos, verifica-se que foram 
apresentados os documentos relacionados no citado art. 236, os quais, 
analisados, demonstram que os candidatos preenchem os requisitos de idade 
e que não há qualquer restrição às candidaturas no tocante à reputação e à 
idoneidade moral dos indicados. A documentação revela também que as 
atividades profissionais por eles exercidas durante mais de dez anos, seja 
como agentes públicos ou como professores, pressupõem o domínio de 
conhecimentos ligados às áreas jurídica, contábil e de administração pública, 
conforme as exigências constitucionais. 

Conclusão 
Em face do atendimento dos requisitos constitucionais para a habilitação à 

pretendida vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas, opinamos pelo 
deferimento dos Requerimentos n°s 1.038 a 1.043/2000, para que se lhes dê 
a tramitação prevista nos arts. 238 e seguintes do Regimento Interno. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, Relator - Durval Ângelo - Oílzon 

Melo. 



z « 
I .. o 

li; 
E 
.E 
.!: 

"' 'O .. 
~ 

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 1103 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2212/2000 
Presidência dos Deputados Durval Ângelo e Gil Pereira 

169 
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- Correspondência: Ofícios - 23 Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 3212000 - Projetos de Lei 
n°s 81 O a 818/2000 - Requerimentos n°s 1.072 a 1.098/2000 - Requerimentos 
dos Deputados Miguel Martini (2), Dalmo Ribeiro Silva e outros, Marcelo 
Gonçalves e Alencar da Silveira Júnior - Proposições Não Recebidas: Projeto 
de lei da Deputada João Paulo e requerimentos dos Deputados Alberto Bejani 
e Maria Olívia - Comunicações: Comunicações das Comissões de 
Agropecuária, de Direitos Humanos e de Saúde, da Bancada do PPS e dos 
Deputados Alberto Pinto Coelho, Eduardo Brandão, Wanderley Ávila, Eduardo 
Hermeto e Djalma Diniz- Oradores Inscritos: Discursos das Deputadas Elaine 
Matozinhos e Maria Olívia e dos Deputados Márcio Cunha, Edson Rezende, 
Dimas Rodrigues e Wanderley Ávila - 2• Parte (Ordem do Dia): 13 Fase: 
Abertura de Inscrições - Registro de presença - Questão de ordem; chamada 
para recomposição de "quorum"; existência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Miguel Martini (2), Marcelo 
Gonçalves e Dalmo Ribeiro Silva e outros; deferimento - Existência de 
"quorum" para votação - Votação de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior; aprovação - Requerimento n° 835/99; 
aprovação- Requerimento n° 839/99; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 
- Requerimento n° 876/99; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Requerimentos n°s 899, 942 e 990/99; aprovação - Requerimento n° 
1.032199; aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum" para 
votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da votação -
Encerramento- Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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 - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto- Amilcar Martins -Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada 
- Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac 
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Pinto - Cabo Morais - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Ermano Batista- Fábio A velar- lrani Barbosa- João Batista de Oliveira -João 
Leite - João Paulo - 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 - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Ás 14h14min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Atas 
- O Deputado Márcio Cunha, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura das 

atas das quatro reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 
Correspondência 

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

OFÍCIOS 
Do Sr. Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública, comunicando, em 

atenção a requerimento da Comissão de Direitos Humanos, que, para 
elucidar o fato mencionado (desaparecimento de Paulo César Gonçalves), 
são necessários novos dados além dos apresentados. 

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, informando, em 
atenção a diligência da Comissão de Justiça, que a Secretaria da Educação 
está de acordo com a doação à Prefeitura Municipal de Elói Mendes do 
imóvel mencionado no Projeto de Lei n° 268/99, desde que essa Prefeitura se 
comprometa a construir, em área da Escola Estadual Brasiliano Alves Pereira, 
um galpão para oficinas pedagógicas. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
268/99.) 

Do Sr. Murilo Mola Filho, Adjunto da Casa Civil da Presidência da 
República, comunicando, com relação ao Requerimento n° 767/99, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que o assunto foi encaminhado ao exame do 
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Ministério do Trabalho e Emprego. 

Do Sr. Pedro Alcântara, Deputado à Assembléia Legislativa da Bahia, 
encaminhando cópia de ofício por ele enviado ao Sr. Fernando Bezerra, 
Ministro da Integração Nacional, no qual solicita seja realizado naquele 
Estado fórum destinado a discutir o projeto de transposição das águas do rio 
São Francisco; e de moção, aprovada por aquela Assembléia, de aplauso ao 
Sr. César Borges, Governador da Bahia, por ter condenado a intenção do 
citado Ministro de colocar sob a gestão de sua Pasta o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste- FNE. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Armando Francisco dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de 
São Francisco, manifestando sua preocupação com relação ao projeto de 
transposição das águas do rio São Francisco e encaminhando cópia de 
levantamento, feito por representantes de várias entidades, relativo aos danos 
causados ao meio ambiente pelas empresas de reflorestamento que atuam 
na região.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. João Bosco Senra, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas - IGAM -, encaminhando, em atenção a requerimento da CPI das 
Barragens, dados sobre os microbarramentos construídos na região semi-
árida no Estado.(- À CPI das Barragens.) 

Do Sr. Raimundo Rosa Pereira, Vereador à Câmara Municipal de lnhapim, 
solicitando a realização de estudo sobre o nível de poluição e o potencial das 
águas do rio Manhuaçu. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. João Ferraz de O. Neto, Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal de 
Jordânia, encaminhando, em atenção a requerimento da CPI das Barragens, 
relatório das construções de pequenos barramentos no Município de 
Jordânia. (-À CPI das Barragens.) 

Do Sr. Alisson Barbosa de Souza, Presidente do Sindicato Rural de Monte 
Azul, solicitando auxilio para o setor agrícola na região. (- À Comissão de 
Política Agropecuária.) 

Da Sra. Maria Isabel de Azevedo, professora, solicitando providências em 
relação à questão dos professores designados.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Roberto Carlos Mercês Chaves, Presidente da Associação 
Comunitária O Bom Pastor, solicitando informação a respeito de exigência 
para declaração de utilidade pública de entidade. 

Do Sr. Luiz Eduardo Alves de Siqueira, Editor Jurídico da Editora Saraiva, 
perguntando se o Estado possui diploma relativo á regulamentação dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 
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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° 32/2000 
Acrescenta parágrafo único ao art. 152 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 152 da 

Constituição Estadual: 
"Art. 152- .................................................................................................... . 
Parágrafo único - Não será admitida, no período de 90 (noventa) dias que 

antecede o término da sessão legislativa, a apresentação de projeto de lei 
que tenha por objeto a instituição de tributo estadual ou a alteração da 
legislação tributária vigente.". 

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2000. 
Chico Rafael - Olinto Godinho - Dimas Rodrigues - Adelino de Carvalho -

Ronaldo Canabrava - Eduardo Daladier - Durval Ãngelo - Bené Guedes -
Glycon Terra Pinto - Edson Rezende - Elaine Matozinhos - Bilac Pinto -
Ambrósio Pinto- Alencar da Silveira Júnior- Elbe Brandão- Gil Pereira -João 
Leite - Paulo Pettersen - Antônio Andrade - Carlos Pimenta - Maria Olivia -
Paulo Piau - Marco Régis - Luiz Tadeu Leite - João Paulo - Amilcar Martins -
Sebastião Navarro Vieira - Álvaro Antônio - João Pinto Ribeiro. 

Justificação: Já se tornou um costume de todos os governos o envio de 
propostas de alteração da legislação tributária à Assembléia ao final da 
sessão legislativa. Os governos tendem a resolver seus problemas de caixa 
por meio da instituição de tributos e da majoração da alíquota de tributos 
existentes. O mais grave, contudo, é o diminuto prazo que os técnicos do 
governo costumam oferecer à Assembléia para a discussão dos eventuais 
problemas de caixa e da possível solução por meio de alteração da legislação 
vigente. 

O contribuinte, embora esteja sob a proteção do principio da anterioridade e 
da anualidade em matéria de vigência da legislação tributária, não tem um 
instrumento jurídico que garanta a discussão necessária desses temas pelos 
"representantes" do povo deste Estado. Por isso é que apresentamos, para a 
apreciação dos colegas desta Casa, esta proposta de emenda à Constituição, 
cujo objetivo é forçar a discussão, pelos parlamentares, dos projetos que 
alterem a legislação tributária estadual. 

A proposta de emenda em tela acrescenta parágrafo único ao art. 152 da 
Constituição do Estado, que dispõe sobre as limitações ao poder de tributar. 
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Tal parágrafo impedirá, se aprovada a emenda, que projeto de lei que tenha 
por objeto a instituição de tributo estadual ou a alteração da legislação 
tributária vigente seja enviado à Assembléia em prazo inferior a 90 dias para o 
término da sessão legislativa respectiva. Em outras palavras, deverá o projeto 
tramitar na Assembléia por, pelo menos, três meses. 

Em função do exposto e com o objetivo de reforçar e garantir os direitos do 
contribuinte mineiro em face do Estado, esperamos poder contar com o apoio 
dos nobres colegas para a aprovação desta proposta. 

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

PROJETO DE LEI N° 810/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Grupo de Jovens Independentes 

de Pouso Alegre- GRIJO, com sede no Municipio de Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Associação Grupo de Jovens 

Independentes de Pouso Alegre, com sede no Municipio de Pouso Alegre. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2000. 
Chico Rafael 
Justificação: A Associação Grupo de Jovens Independentes de Pouso 

Alegre - GRIJO -, é uma associação civil de caráter filantrópico, sem fins 
lucrativos, com seus estatutos arquivados no Cartório de Registro Civil do 
Municipio de Pouso Alegre. 

Destina-se a entidade a promover a integração social, cultural e econômica 
entre os jovens de Pouso Alegre. Para tanto, trabalha, na comunidade, pela 
criação e implementação de projetos que ofereçam novas respostas às 
necessidades de moradia, integração, trabalho, estudo, lazer, cultura, etc. 
Além disso, a entidade tem por escopo o estimulo a projetos que contribuam 
para a integração dos deficientes físicos ou audiovisuais. 

Conforme atesta o Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, a 
Associação funciona regularmente há mais de dois anos, e sua diretoria é 
composta por pessoas idôneas e que nenhuma remuneração recebem pelo 
exercicio de seus respectivos cargos. 

Por ser evidente o caráter de utilidade pública de que se reveste a entidade, 
esperamos contar com o apoio dos Deputados para a aprovação do 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 . 

<~---------------------------------------------------------' 
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PROJETO DE LEI N° 811/2000 

Declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais - SOS -, com sede 
no Município de Lagoa da Prata. 

Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais -
SOS -, com sede no Município de Lagoa da Prata. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2000. 
Maria Olívia 
Justificação: O Serviço de Obras Sociais - SOS - é uma entidade sem fins 

lucrativos criada em 30/7/68, que presta serviços relevantes à comunidade de 
Lagoa da Prata. Seu objetivo principal é a promoção humana, mediante a 
integração do indivíduo ao mercado de trabalho e a proteção à família, à 
infância, à adolescência, à maternidade e à velhice. 

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao 
projeto proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 812/2000 
Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

Microrregião de Viçosa, com sede no Município de Viçosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Microrregião de Viçosa, com sede no Município de Viçosa. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de janeiro de 2000. 
Mauri Torres 
Justificação: O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de 

Viçosa é um ato constitutivo de associação civil sem fins lucrativos destinada 
à organização do Sistema Microrregional de Saúde, nos termos dos incisos I 
e VIl do art. 30 da Constituição Federal, combinado com os arts. 15 e 18 do 
mesmo diploma legal, e o disposto no§ 3° do art. 3° da Lei n° 8.142, de 1990, 
e tem como finalidades precípuas promover o planejamento integrado, com 
base epidemiológica; representar o conjunto dos municípios que o integram, 
em assuntos de interesse comum, perante quaisquer outras entidades, 
especialmente as demais esferas constitucionais do Governo; planejar, adotar 
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e executar programas e medidas destinadas a promover e acelerar o 
desenvolvimento sócio-econômico da região compreendida no território dos 
municípios consorciados; planejar, adotar e executar programas e medidas 
destinadas a promover a saúde dos habitantes da região e implantar os 
serviços afins; desenvolver uma política de recursos humanos compatível 
com a realidade mícrorregional; desempenhar atividades de âmbito 
microrregional; solicitar assistência técnico-administrativa para os municípios 
consorciados, a ser prestada pela Secretaria de Estado da Saúde, através 
das Diretorias Regionais de Saúde envolvidas, as universidades ou outras 
entidades e órgãos afins; assegurar a participação das comunidades 
envolvidas no processo decisório, através do Conselho Curador e implantar e 
manter serviços definidos pelo Conselho de Prefeitos em comum acordo com 
o Conselho Técnico-Executivo. 

Considerando a importância e a relevância dos serviços prestados pelo 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa, espero contar 
com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI W 813/2000 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

dos Excepcionais- APAE de Cabo Verde- 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, 16 de fevereiro de 2000. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações de 

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

A declaração de utilidade pública da APAE de Cabo Verde permitirá que a 
entidade se torne apta a desenvolver projetos maiores. Assim sendo, espero 
contar com o apoio dos meus pares à aprovação deste projeto. 

<~--------------------------------------------------------_/ 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 814/2000 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

dos Excepcionais- APAE de Resende Costa, 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 fevereiro de 2000. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações de 

Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas Gerais. 
Os relevantes serviços prestados por essas entidades merecem grande 

destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças ao esforço, à 
abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo de seus dirigentes. 

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de 
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

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

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares para a aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 815/2000 
Declara de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade São Vicente 

de Paulo, com sede no Município de São João del-Rei. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central da 

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de São João del-
Rei. 

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. 



z 
< 
"' <.> 
~ 
E 
:ê 
<D 
'O 

"' !" 

177 
Ambrósio Pinto 
Justificação: O Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo foi 

fundado em 16/9/25 e é entidade sem fins lucrativos, cuja finalidade está 
centrada em atividades de natureza beneficente, filantrópica, caritativa e de 
assistência social. 

Há mais de 70 anos a entidade vem funcionando em estrito cumprimento às 
suas finalidades estatutárias, já tendo sido agraciada com o diploma 
municipal, que declarou sua utilidade pública por meio da Lei n° 2.491, de 
19/4/89. 

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares para o acolhimento 
desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 816/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Ecológica Amigos do Rio Sapucaí 

de ltajubá, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Ecológica Amigos 

do Rio Sapucaí de ltajubá, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: A Associação Ecológica Amigos do Rio Sapucaí de ltajubá, ao 

longo de seus nove anos de existência, vem promovendo com êxito 
atividades de proteção e preservação do meio ambiente, especificamente do 
ecossistema da bacia do rio Sapucaí. 

Entre essas atividades, cumpre destacar os estudos para desenvolvimento 
de programas de despoluição do rio Sapucaí, os projetos de reflorestamento 
de matas ciliares, a recomposição e a preservação da fauna e da flora, a 
promoção do repeixamento com espécies nativas de peixes na bacia, a partir 
de prévia análise científica, e as campanhas de conscientização. 

A entidade cumpre, assim, os objetivos constantes no art. 1° de seu 
estatuto. 

Preenchidos os requisitos para a declaração de sua utilidade pública, conto 
com o apoio dos pares para a aprovação da proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Meio Ambiente para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 03, 

<~------------------------------------------------------------~ 
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inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 817/2000 
Declara de utilidade pública o Centro Social Desportivo de Núcleo João 

Pinheiro- CESDENJOP -, com sede no Município de Funilãndia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Social Desportivo de 

Núcleo João Pinheiro- CESDENJOP -, com sede no Município de Funilândia. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000. 
Ronaldo Canabrava 
Justificação: A proposta que apresentamos tem por finalidade declarar de 

utilidade pública o Centro Social Desportivo de Núcleo João Pinheiro -
CESDENJOP -, situado na localidade de Núcleo João Pinheiro, no Município 
de Funilândia. 

Nossa proposta se fundamenta no fato de se tratar de entidade civil sem 
fins lucrativos, de caráter beneficente, recreativo e desportivo, que presta 
relevante serviço social à população da citada localidade. 

Fundada em 15/11/81, portanto, em pleno e regular funcionamento há mais 
de dois anos, a entidade cumpre suas finalidades estatutárias, entre as quais 
se destaca a prestação de assistência à maternidade, à infância e à velhice 
em geral, zelando pela saúde e pelo bem-estar das populações menos 
favorecidas, garantindo especialmente: assistência médica à gestante, à 
criança e aos idosos enfermos e carentes de recursos financeiros; assistência 
e proteção geral às famílias numerosas; distribuição de roupas, agasalhos, 
calçados, moradia e alimentação aos carentes; proteção e assistência médica 
às crianças órfãs, aos menores abandonados e outros, cooperando com os 
órgãos públicos ou particulares incumbidos dessa obrigação social; proteção, 
assistência médica e educacional aos menores excepcionais ou portadores 
de deficiência física; creches para as crianças carentes cujas mães trabalham 
fora; divulgação de preceitos elementares de higiene, puericultura, recreação 
e educação física , entre outras formas educativas; educação física em geral, 
com a prática do desporto comunitário sob todas as formas competitivas; 
incentivo às artes em geral, promoção de cursos, expos1çoes e 
apresentações dos trabalhos; educação e cultura; promover a política agrícola 
da comunidade, visando a diminuir a fome e a criar meios de geração de 
renda para as famílias, evitando, assim, o êxodo rural. 

Diante do exposto, e pela relevância social de nossa proposta, esperamos 
poder contar com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação deste 
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projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 818/2000 
Cria o Programa Leitura de Jornais e Periódicos em Sala de Aula e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Programa Leitura de Jornais e Periódicos em Sala de 

Aula, a ser implementado nas escolas da rede pública do Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 2° - O programa terá caráter experimental e será desenvolvido a partir 
do ano letivo de 2001, englobando das s• à s• série do ensino fundamental 
dos estabelecimentos que compõem a rede oficial de ensino do Estado. 

Art. 3° - Compete à Secretaria de Estado da Educação realizar avaliação 
dos resultados do programa junto aos alunos, ao final do primeiro ano de sua 
aplicação. 

Parágrafo único - Sendo favorável a avaliação, o Programa Leitura de 
Jornais e Periódicos em Sala de Aula poderá ser implementado em caráter 
permanente, a juízo do colegiado do estabelecimento. 

Art. 4° - Qualquer empresa poderá participar do Programa por meio do 
fornecimento de jornais ou revistas que contenham assuntos políticos e 
econômicos, nacionais e internacionais, bem como a cobertura de fatos 
relacionados ao Estado de Minas Gerais e sua história, podendo, em 
contrapartida, utilizar-se de espaços de publicidade ou outra forma de 
patrocínio na escola. 

Art. 5° - O Programa terá por objetivo orientar os jovens para o exercício da 
cidadania, com ênfase: 

I - na formação do hábito da leitura e de convivência com o pluralismo de 
idéias; 

li - na formação de senso crítico; 
111 - no conhecimento de assuntos relacionados ao desenvolvimento da 

sociedade e do bem-estar coletivo do indivíduo, de sua história e suas 
tradições, seus direitos e deveres, suas necessidades e aspirações, o que 
resultará em cidadãos mais preparados para a participação na coletividade; 

IV- na vivência cultural e nos processos científicos e tecnológicos. 
Art. 6° - Os estabelecimentos a que se refere o art. 2° desta lei disporão 

diariamente de número suficiente de exemplares, segundo critérios definidos 
pela Secretaria de Estado da Educação, dos jornais e periódicos a serem 

~---------------------------------------------------J 
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fornecidos pelas empresas participantes do Programa, para que tenham seus 
objetivos plenamente atingidos. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados de sua publicação. 

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2000. 
Ronaldo Canabrava 
Justificação: A proposição em análise objetiva estimular o hábito da leitura 

nas crianças desde cedo, de modo a propiciar-lhes a formação de 
consciência crítica em relação á economia, à política e à história de nosso 
Estado e nosso País. 

As bibliotecas de nossas escolas apresentam-se com acervo geralmente 
defasado, com títulos desatualizados, que dificilmente conseguem motivar o 
gosto pela leitura na criança, acarretando-lhe sérios problemas na vida adulta, 
tendo em vista que essa deficiência dificulta seu posicionamento seguro na 
sociedade. 

Acreditamos que, desenvolvendo desde cedo a consciência política, tão 
necessária para a vida em sociedade, seguramente teremos no futuro seres 
humanos muito mais preparados para enfrentar qualquer situação que lhes 
for apresentada, seja no ambiente familiar, nas universidades ou no mercado 
de trabalho. Enfim, teremos pessoas com nível cultural, intelectual e humano 
bem mais elevado. 

Acreditamos, ainda, que a leitura diária propiciará aos nossos jovens a 
descoberta de horizontes mais amplos, estimulando também o gosto por 
outras leituras, o que certamente lhes tornará possível tomar contato com sua 
realidade e acercar-se dos fatos que compõem sua história, podendo ajudar a 
mantê-los afastados de vícios e hábitos prejudiciais à sua formação 
psicossocial. 

Isso posto e por acreditarmos que tal medida pode ser eficaz no combate à 
crise educacional em nosso Estado é que esperamos poder contar com o 
apoio de nossos pares à aprovação do projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.072/2000, do Deputado José Milton, solicitando se consigne nos anais 

da Casa voto de congratulações com os repórteres credenciados por esta 
Assembléia, pela passagem do Dia do Repórter, em 16 de fevereiro. 

N° 1.073/2000, do Deputado José Milton, solicitando se consigne nos anais 
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da Casa voto de congratulações com as Organizações Agostinho Campos 
Neto, pelos 40 anos de fundação da Rádio Carijós FM, em 12 de fevereiro. 

N° 1.074/2000, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à construção de uma passarela na 
Rodovia MG-122, no trecho que corta o Bairro Novo Alvorada, no Município 
de Monte Azul.(- Distribuídos à Comissão de Transportes.) 

N° 1.075/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. João Bosco Murta 
Lages, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, por sua eleição para a 
Academia Mineira de Letras.(- À Comissão de Educação.) 

N° 1.076/2000, do Deputado Amilcar Martins, solicitando seja encaminhado 
pedido de informação ao Secretário da Casa Civil, sobre o anúncio do 
Governador do Estado, veiculado em várias emissoras de televisão, para se 
manifestar sobre o fim da moratória, em 6/2/2000. 

N° 1.077/2000, do Deputado Amilcar Martins, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, 
pedindo cópia do 1° ao 5° termo aditivo ao Contrato n° 1.192. (-Distribuídos à 
Mesa da Assembléia.) 

N° 1.078/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG, para análise e providências 
necessárias, correspondência recebida pela Comissão, com pedido de 
veiculo para uso da Polícia Militar do Município de Paineiras, e que o órgão 
informe a esta Casa as providências tomadas. 

N° 1.079/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Ouvidoria da Polícia, para providências legais cabíveis, 
correspondência do Sr. Damião Alves Chaves, com denúncia de violência 
policial, e que o órgão informe a esta Casa as providências tomadas. 

N° 1.080/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Ouvidoria da Polícia, para providências legais cabíveis, 
denúncia de violência policial sofrida por Élcio de Paula Magalhães e que o 
órgão informe a esta Casa as providências tomadas. 

N° 1.081/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos o pedido dos Srs. 
Valdeci Pereira Viana e Darci Pereira Viana - serem transferidos da 
Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho para a Comarca de Mariana . 

N° 1.082/2000, da Comissão de Direitos Humanos, pedindo seja 
encaminhado à Secretaria da Segurança Pública a denúncia do Sr. Pedro 
Fernando de Souza Neto sobre a omissão das autoridades relativamente às 
representações contra o esteleonatário Valdeci Alves. 

<~----------------------------------------------------__J 
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N° 1.083/2000, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja oficiado 

à Secretaria da Justiça para que seja oferecida proteção policial aos Srs. Ivo 
de Castro Machado, Nagib Santana Souza, Júlia Marilda Ferreira e Otávio 
Guimarães Oliveira, ameaçados de morte no caso do assentamento de 
trabalhadores rurais ocorrido no Município de Pompéu. 

N° 1.084/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja oficiado 
ao Juiz de Direito da Comarca de Pompéu para que se agilize a instrução do 
processo que apura o atentado sofrido pelo Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Pompéu. (- Distribuídos à Comissão de Direitos 
Humanos.) 

N° 1.085/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando se peça à 
Secretaria de Transportes a estadualização e a pavimentação do trecho da 
MG-220 entre os Municípios de Santo Hipólito e Monjolos. 

N° 1.086/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, pedindo que se 
solicite à Secretaria de Transportes a estadualização e a pavimentação do 
trecho da MG-220 entre o Município de Monjolos e o Distrito de Conselheiro 
Mata, no Município de Diamantina. 

No 1.087/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, pleiteando se solicite 
à Secretaria de Transportes a estadualização e a pavimentação do trecho da 
MG-728 entre o Município de Monjolos e o Distrito de Senhora da Glória, no 
Município de Santo Hipólito. 

N° 1.088/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, pedindo que se 
solicite à Secretaria de Transportes a estadualização e a pavimentação do 
trecho da MG-238 entre os Municípios de Presidente Juscelino e Santana do 
Pirapama. (-Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

N° 1.089/2000, da Deputada Maria Olívia, pleiteando seja registrado um 
voto de congratulações com a empresa Talento Jóias Ltda., pelo brilhante 
desempenho na edição do Prêmio De Beers Diamond lnternational Awards. (-
À Comissão de Turismo.) 

N° 1.0g0/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o jornalista Carlos Felipe, pela 
publicação do seu livro e do CD "Alegria, Alegria - As mais belas canções de 
nossa infãncia". 

N° 1.091/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com os munícipes, o Prefeito e os 
Vereadores do Município de Campanha, pela idéia da criação do Conselho 
Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. (- Distribuídos à Comissão de 
Educação.) 

N° 1.0g212000, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, 
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solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que 
se forneçam informações sobre os confiitos gerados pela municipalização do 
ensino e sobre suas conseqüências na vida funcional dos professores. (- À 
Mesa da Assembléia.) 

N° 1.093/2000, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que 
se tomem as providências necessárias para o atendimento dos pedidos 
constantes em documento anexo. 

N° 1.094/2000, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que 
se tomem as providências necessárias para o atendimento dos pedidos 
constantes em documento anexo.(- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 1.095/2000, da Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial, 
solicitando seja encaminhado ofício ao Governador do Estado com vistas a 
que interceda junto à União a respeito do processo de federalização da 
CASEMG e do CEASA-MG. 

N° 1.096/2000, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, 
solicitando seja encaminhado ofício ao Ministro da Agricultura e do 
Abastecimento, com vistas a que se tomem providências para o controle de 
animais provenientes de outros Estados, os quais vêm colocando em risco 
regiões do Estado de Minas Gerais. 

N° 1.097/2000, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, 
solicitando sejam enviados ofícios ao Secretário de Agricultura e ao 
Presidente do I MA, com vistas a que se tomem providências para o controle 
de animais provenientes de outros Estados, os quais vêm colocando em risco 
regiões do Estado de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão de 
Agropecuária.) 

N° 1.098/2000, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministério Público, ao Ministério da Saúde e à Secretaria da Saúde, 
com vistas a que se apurem irregularidades apontadas pela Secretaria da 
Saúde de Várzea da Palma, com base em documentação que encaminha.(-
À Comissão de Saúde.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Miguel 
Martini (2), Dalmo Ribeiro Silva e outros, Marcelo Gonçalves e Alencar da 
Silveira Júnior. 

Proposições Não Recebidas 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI W 
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Veda a cobrança pela utilização de instalações sanitárias nos terminais 

rodoviários e nos pontos de parada de õnibus intermunicipais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica proibida a cobrança, a qualquer titulo, pela utilização de 

instalações sanitárias nos terminais rodoviários e nos pontos de parada de 
õnibus intermunicipais. 

Parágrafo único - Os terminais rodoviários e os pontos de parada de õnibus 
intermunicipais deverão manter esse serviço, em condições dignas, à 
disposição do usuário. 

Art. 2• - Cabe ao órgão ou à entidade competente do Poder Executivo a 
fiscalização do disposto nesta lei. 

Art. 3• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2000. 
João Paulo 
Justificação: Nos terminais rodoviários, o preço da passagem já embute o 

custo de utilização dos banheiros. É curioso notar que nos aeroportos, onde o 
usuário tem melhor condição social e os banheiros são muito melhores, não 
se cobra nada. 

As paradas intermediárias são programadas para induzir o passageiro a 
fazer refeição ou lanche, atendendo aos interesses do proprietário do 
estabelecimento. Fora dali, nenhum restaurante, lanchonete ou boteco cobra 
pela utilização de banheiro. 

Esse absurdo não pode continuar. 
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 

Durval Ângelo. 
REQUERIMENTOS 

Do Deputado Alberto Bejani, em que solicita seja encaminhado ao 
Secretário da Casa Civil pedido de informações sobre os valores gastos pelo 
Estado por órgão da imprensa para veicular o pronunciamento do Governador 
do Estado anunciando o fim da moratória. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Amilcar Martins. 

Da Deputada Maria Olívia, em que solicita seja consignado nos anais da 
Casa voto de congratulações com o Conselheiro João Bosco Murta Lajes por 
sua indicação para membro da Academia Mineira de Letras. 

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

Comunicações 
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Agropecuária, de Direitos Humanos e de Saúde, da Bancada do PPS e dos 
Deputados Alberto Pinto Coelho, Eduardo Brandão, Wanderley Ávila, Eduardo 
Hermeto e Djalma Diniz. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, ocupo a tribuna no dia de hoje com triplicada emoção, para 
cumprir a incumbência que a magnitude do destino colocou sobre os meus 
ombros, de, como Deputada, representar a minha querida Policia Civil, a 
Associação dos Delegados de Carreira da Policia Civil e meus colegas 
Delegados de Policia. 

Há momentos na vida que nos convidam à mais honesta meditação de que 
sejamos capazes. O dia 17 próximo passado, na quinta-feira, para nós, 
Delegados de Policia, foi um desses marcos definidos, quem sabe definitivo, 
na vida de todos nós. 

As emoções desse dia foram profundas e ficarão para sempre gravadas em 
nossas memórias. Ali ficará, tenho certeza, um pouco das nossas almas e 
dos nossos corações. 

Muitos são os sentimentos dignos e bons que nos assaltam neste momento, 
mas dois, sobretudo, sobressaem-se: saudade e gratidão. Estamos nos 
reportando ao grande amigo, ao grande Delegado, ao grande companheiro, 
Dr. Marum Patrús de Souza. 

No dia 18/1/61, iniciou sua carreira na Policia Civil como Delegado de 
Policia I. Foi-se aconchegando e acomodou-se em nosso seio. Foi-se um 
amigo e um grande companheiro. Nossa convivência não sofreu nunca um 
esmorecimento ou uma suspeita, pois sua amabilidade e bondade nos 
cativaram. 

Vieram suas promoções para Delegado de Policia 11, em 25/11/65; 
Delegado de Policia 3• classe, em 6/8/66; Delegado de Policia Classe 
Especial, em 9/8/66, chegando, finalmente, ao topo da carreira, como 
Delegado-Geral de Polícia, em 20/8/86. 

Ainda ocupou vários cargos no ãmbito estadual, como: Chefe das 
Coletorias de Guricema e Juiz de Fora, Chefe da AF-1 de Além Paraíba, todos 
da Secretaria de Estado da Fazenda; Diretor de Transportes e Serviços 
Gerais da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração; 
Chefe do Departamento de Transportes e do Departamento de 
Telecomunicações, Delegacias Especializadas de Armas, Munições e 
Explosivos, Repressão à Vadiagem e outras; todas da Secretaria de Estado 
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da Segurança Pública, Presidente da Comissão de Controle de Veículos 
Oficiais do Palácio da Liberdade e da Assembléia Legislativa, no tempo em 
que era Presidente o Deputado João Ferraz. 

Estamos falando de um homem, não no seu complexo intraduzivel, mas nas 
peças fundamentais que constituem a moldagem de seus legítimos 
caracteres, porque o grande homem não se limita ao tempo nem ao espaço. 
Estamos falando do Dr. Marum Patrus de Souza, filho de Patrus João Simão 
e Maria da Conceição Patrus, nascido em Ressaquinha, Minas Gerais, em 
15/g/33, casado com a Sra. Marisa Martins Patrus e pai de Marco Antônio 
Martins Patrus; Marcelo Martins Patrus; Marina Martins Patrus e Marco 
Antônio Martins Patrus; e irmão do nosso querido amigo e companheiro, 
Deputado Agostinho Patrus. Amigo, receba o nosso respeito, a nossa 
admiração e as nossas homenagens como fruto da sinceridade de nossos 
sentimentos e de nosso espírito. 

Quando empresário, o nosso querido Dr. Marum, contribuiu muito para com 
a nossa sociedade. Era um empresário que administrava com amor e com 
seriedade, voltado para o bem-estar e para a busca da igualdade. Por isso, 
era muito amado por todos que tiveram o privilégio de com ele conviver. 
Como pai e esposo, sua vida foi um exemplo. Foi um homem atuante e 
participativo que viveu intensamente no meio esportivo, sendo também 
conselheiro do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Lembro-me, com muito 
carinho, das rápidas visitas que fazia aos nossos gabinetes, dizendo que 
estava passando por aqui e não poderia deixar de nos ver. Esse é o grande 
amigo e grande companheiro Dr. Marum Patrus. E lembro-me agora do Prof. 
Eliézer Rosa, quando falava para um amigo seu: "Hoje ele vive na saudade, 
essa infaltável companheira que torna ainda maior a grande solidão. A morte 
é a mais estranha de todas as sentenças constitutivas; nasce coberta pela 
coisa julgada, exatamente para tornar inútil toda queixa contra sua injustiça". 
A finura, o carinho e a fidalguia que conseguia transmitir a todos nós vão 
constituir uma página perene de recordações em nossos corações. Estamos 
de luto. Ao nosso caro amigo Dr. Marum, a nossa eterna saudade. Muito 
obrigada. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Olívia. 
A Deputada Maria Olívia - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sra. Deputada, 

meus pais escolheram que eu nascesse próximo ao rio São Francisco, 
portanto sou uma ribeirinha. Na minha infância, ele era imponente, forte e 
respeitado. Cresci ouvindo histórias do nosso "Velho Chico", pois era na 
fazenda, às suas margens, que passava as minhas férias. No período 
chuvoso, ele causava medo. Dizia papai: "O rio vai jorrar por todos os lados". 
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A minha memória registra imagens de um mar barrento, arrastando tudo o 
que encontrava pela frente. Passar pela sua ponte era uma aventura, era 
medo misturado com muita emoção. 

Hoje, passando pela mesma ponte, vejo um rio tímido, triste e abandonado. 
Pelas ruas de minha Lagoa da Prata era cena comum pescadores vendendo 
seus peixes amarrados às suas bicicletas. Eram enormes. Enchentes, que 
eram atração, viraram coisa do passado. Há muito não acontecem por lá. 
Pescadores pelas ruas, não se vêem mais. Cansado na sua nascente, 
imagino como está no resto de seu percurso, de 2.624 km. O "Velho Chico" 
está morrendo. 

Geógrafa que sou, tenho consciência do que está acontecendo com o Rio 
da Integração Nacional. Desde a serra da Canastra, no coração de Minas 
Gerais, até o mar, o rio São Francisco desempenhou, ao longo dos séculos, 
um relevante papel no povoamento e na integração do interior brasileiro. 

Represento nesta Casa o Centro-Oeste de Minas, nele incluído o Município 
de São Roque de Minas. Represento, portanto, a nascente do "Velho Chico". 
Nossa preocupação e nossa responsabilidade são grandes. A cada 
amanhecer, sua nascente demonstra que o rio está perdendo forças. E 
indago a mim mesma: E se ela morrer? 

Para salvar o "Velho Chico" precisamos, em primeiro lugar, cuidar daquele 
filete de água que jorra na serra da Canastra. Diria: a nascente é o coração 
que pulsa, é a responsável pela vida do rio que todos precisamos salvar. 
Parabéns à ONG Novo Chico, que sai em prol da recuperação e preservação 
do rio São Francisco. A ONG foi criada por pessoas que, acostumadas a 
percorrer o rio, são testemunhas de que ele está prestes a morrer. Queremos 
participar dessa iniciativa como ribeirinha, como geógrafa e também como 
política. Somos muitos Deputados nesta Casa que representam a bacia do rio 
São Francisco. Sempre digo: aqui não somos Deputados de região. Somos, 
sim, Deputados do Estado de Minas Gerais. Registro o empenho e a 
determinação dos nobres pares, Deputados Edson Rezende e Adelmo 
Carneiro Leão. O "Velho Chico" agradece a todos que queiram participar e 
lutar por ele. 

Gostaríamos, Sr. Presidente, de solicitar da Mesa da Assembléia o apoio 
total e irrestrito à ONG Novo Chico na luta por sua nobre causa. Creio que a 
ONG, por não ser entidade governamental, desempenhará muito bem o seu 
papel, por ser constituída de pessoas que abraçaram a causa por amor. Por 
amor ao rio que já lhes deu tantos peixes e tanto lazer. São pessoas que 
aprenderam a amar o "Velho Chico", pessoas que realmente merecem o 
apoio deste parlamento. Muito obrigada. 
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O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustres 

telespectadores, amigos e amigas presentes, em primeiro lugar, gostaria de 
fazer coro com a Deputada que me antecedeu, dizendo que queria fazer parte 
desse grupo de parlamentares que lutará para salvar o "Velho Chico". Faço-o 
hoje como Deputado da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, já que, 
como Vereador da Câmara de Belo Horizonte, lutamos intensamente para a 
canalização do ribeirão Arrudas. Todos sabemos que a canalização desse 
ribeirão, que já está praticamente completa, não é suficiente. Agora é preciso 
haver uma nova etapa: sua despoluição. E para tal teremos que falar, sem 
dúvida alguma, nas bacias dos rios das Velhas, do Onça e - por que não? -
do São Francisco. Essas bacias hidrográficas estão entrelaçadas, e lutar pela 
recuperação e manutenção desses mananciais é uma obrigação de cada um 
dos parlamentares. Portanto, quero prestar minha colaboração a esses 
Deputados, em função da batalha que travamos ao longo dos anos, com 
relação à recuperação do ribeirão Arrudas em Belo Horizonte. 

Tanto isso é fato, Sr. Presidente, que, hoje pela manhã estive, 
acompanhado de diversas autoridades estaduais e municipais, no Museu de 
Arte da Pampulha, tratando do PROPAM. Fazia referência ao PROSAM 11, já 
que o PROSAM I está praticamente complementado. Esse programa, com 
certeza, viria a calhar com relação às bacias hidrográficas, no nosso caso, as 
do Onça e do rio das Velhas, que teriam mais a ver com a região 
metropolitana. Mas insisto que uma coisa não elimina a outra, e, portanto, é 
de fundamental importância que essas questões se entrelacem. 

Anel rodoviário: uma história que se repete. Desde 1993, participo e fui 
coordenador do movimento "S.O.S. Anel Rodoviário". Primeiro, levantamos a 
bandeira da iluminação, que foi uma campanha vitoriosa. Conseguimos a 
iluminação dos 26km. Como todos sabem, o anel rodoviário foi duplicado no 
inicio da década de 70 e, desde aquela oportunidade, precisava ser 
complementado com iluminação e obras de infra-estrutura. Infelizmente, 
houve a necessidade de nascer um movimento, em 1993, o S.O.S. Anel 
Rodoviário, para que as obras se iniciassem. Depois, lutamos pela 
recuperação e construção de nove passarelas. A Prefeitura comprometeu-se, 
abriu licitação para apenas quatro, realizou apenas uma, em frente ao Bairro 
Califórnia, e agora, por meio do Orçamento Participativo, irá fazer outra na 
Vila Magnesita. 

Naquela época, fizemos várias reuniões e visitas e levantamos toda a 
situação, com a participação de nossos parceiros interessados em uma 
solução urgente. Em setembro de 1995, ficou definido, em convênio assinado, 
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que o Governador do Estado faria a iluminação, e realmente o fez. Ao DNER, 
cabia a recuperação da pavimentação, a sinalização e a construção das 
defensas. Na verdade, foram feitas obras paliativas, que não resolveram o 
problema. Nesse sentido, Sr. Presidente, quero aqui render a minha mais 
sincera homenagem e meu mais sincero agradecimento ao ex-Diretor-Geral 
Geral do DNER, hoje Prefeito de Juiz de Fora, o Sr. Tarcisio Delgado, que se 
empenhou, à frente daquele órgão, para fazer valer sua promessa. Vejam os 
senhores que, na oportunidade, Unhamos um governo federal do PSDB; o 
comando do DNER, do PMDB, e a Prefeitura de Belo Horizonte, do PT, 
entretanto conseguimos, por meio de nosso movimento, que os três níveis de 
governo concorressem pelas intervenções no anel rodoviário. Não era uma 
questão esdrúxula, mas, por se tratarem de partidos diferentes nos diversos 
níveis de governo, essa conquista deve ser sublinhada. À Prefeitura caberia, 
então, a transferência das famílias das áreas invadidas e a construção de 
nove passarelas. 

Recentemente, a Câmara Municipal de Belo Horizonte criou uma comissão 
para analisar a questão das invasões. Os culpados pelas invasões são, em 
parte, o DNER, que não fiscalizou com a devida atenção, e a Prefeitura de 
Belo Horizonte, em função desse convênio que foi assinado, porque de Já 
para cá muitas invasões foram feitas. Um exemplo está no Bairro Nazaré, 
onde podemos verificar grande quantidade de invasões ao longo das obras 
do anel rodoviário. Isso também é culpa da Prefeitura, que não cumpriu o 
acordo feito em 1993. Construiu somente uma, no Bairro Califórnia. Agora, 
começará a construção da segunda, porque isso consta no orçamento 
participativo. 

Vejo nos jornais matérias, de até uma página, abordando as mesmas 
questões que eram e continuam sendo as nossas prioridades àquela época. 
Voltam à cena as visitas e entrevistas, falando da necessidade e do custo da 
obra, uma verdadeira cortina de fumaça para adiar, mais uma vez, a solução 
definitiva para o anel rodoviário. Isso é um absurdo; é uma tentativa de 
enganar a opinião pública. A rotina de acidentes, mortes e descaso com a 
vida dos cidadãos precisa acabar. Nem a transferência das famílias das áreas 
ocupadas foi feita, e as invasões vêm aumentando dia-a-dia. Neste momento, 
o que mais se espera é que o DNER e a Prefeitura cumpram o convênio de 
1995, que tem prazo de validade até o final deste ano, realizando as obras 
previstas, nada mais do que isso. 

Gostaria de revelar que, ainda como Vereador, tentei entrar na Justiça 
contra a Prefeitura de Belo Horizonte e contra o DNER. Infelizmente, não 
consegui fazê-lo, porque o convênio tem duração até o final do ano 2000 . 
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Espero que no final deste ano não tenha de partir para essa luta, procurando 
a Justiça, a fim de que a Prefeitura de Belo Horizonte e o DNER cumpram o 
acordo feito com o Movimento SOS Anel Rodoviário e com a comunidade 
belo-horizontina, fazendo, portanto, a sua parte. 

Neste momento, Srs. Deputados, tomo a liberdade de ler o editorial do 
jornal "Estado de Minas", de 10/7/96, na coluna "Notas do Dia". Diz o editorial: 
(-Lê:) 

"Muita promessa e pouca obra no anel rodoviário. O tempo vai passando e 
a anunciada reforma do anel rodoviário vai ficando para as calendas gregas, 
isto é, para um tempo indeterminado. Depois de um trabalho intenso do grupo 
S.O.S. Anel Rodoviário, liderado pelo Vereador Márcio Cunha, que foi atrás 
dos Governos Federal, Estadual e Municipal, foi assinado um convênio. 
Feitas as promessas e anunciados os planos, parecia que, finalmente, aquela 
importante via de comunicação, que não interessa apenas a Belo Horizonte, 
mas ao Estado e ao próprio País, receberia um tratamento devido, o que, 
infelizmente, não está acontecendo. Não que o S.O.S. Anel Rodoviário esteja 
parado. Antes pelo contrário, pois o grupo continua a pressionar, exigindo 
pelo menos o cumprimento de algumas promessas feitas. Por enquanto, 
apenas a iluminação está tendo um pálido começo, com a colocação de 
postes em vários pontos, mas com um detalhe: há mais placas anunciando a 
iluminação do que realmente luzes. O resto está em compasso de espera, 
deixando no ar a sensação de que o anel torna-se um segundo 
prolongamento da Av. Pedro 11, que só volta ao noticiário em tempo de 
eleição. O dramático de tudo é que o anel, a cada dia, tem o seu estado de 
saúde piorado: os buracos aumentando e os acidentes crescendo, sem 
nenhum sinal livre no caminho". 

Sr. Presidente, fiz questão de ler essas "Notas do Dia", esse editorial do 
"Estado de Minas", do dia 10/7/96, porque, com exceção da iluminação, que, 
felizmente, foi implantada, o editorial, "ipsis litteris", com relação ao restante, é 
verdadeiro. Portanto, peço que esse editorial conste na ata dos trabalhos de 
hoje, porque nele se menciona que, infelizmente, obras importantes para a 
população de Belo Horizonte somente são ensejadas, solicitadas, exigidas 
em época de campanha. Vejo hoje a questão se repetindo. 

Destaco, também, a atuação da Rede Globo de Televisão que assumiu a 
bandeira do anel, fazendo matérias constantes sobre o assunto. Apesar 
disso, as nossas autoridades não resolveram praticamente nada. 

Na verdade, a situação do anel rodoviário é muito pior do que há cinco 
anos. E a tendência é piorar, devido á omissão das autoridades. Em 1997, o 
anel tinha uma previsão no orçamento da União de R$50.000.000,00. Sabem 
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quanto foi liberado? Nada. Absolutamente nada. Em 1998, estavam no 
orçamento apenas R$2.000.000,00. E foram aplicados R$1.248.000,00. Em 
1999, a previsão era de R$400.000,00, apenas, verba que nem sabemos se 
foi aplicada. Ainda em 1999 fomos surpreendidos com a idéia de se fazer o 
rodoanel, que não foi adiante. Eu dizia, na oportunidade, que o rodoanel era 
importante e que daríamos a nossa solidariedade, mas que muito mais 
importante do que isso era ter respeito para com a população e concluir o 
anel rodoviário de Belo Horizonte. Diante disso, não é preciso dizer mais 
nada. É descaso mesmo. 

Sr. Presidente, venho aqui, mais uma vez, e, infelizmente, vou ter de repetir 
esse discurso tantas vezes quantas forem necessárias para que as 
autoridades se comprometam, de uma vez por todas, com a população de 
Belo Horizonte. E, mais do que isso, respeitem um acordo público feito 
conosco, com a Prefeitura de Belo Horizonte, com o Governo do Estado e 
com o DNER. O Governo do Estado, é bom que se diga, cumpriu a sua parte. 
E quero dizer que, com toda a objeção e oposição que fiz e faço ao ex-
Governador Eduardo Azeredo, rendo-lhe as minhas homenagens, porque 
cumpriu conosco a sua parte desse convênio: assumiu a iluminação e, 
realmente, a fez. Faço esse registro com muita honra, com muito respeito e 
com muita responsabilidade. Mas, com relação ao DNER e à Prefeitura de 
Belo Horizonte, já estou anunciando neste Plenário, na primeira vez que subo 
à tribuna neste ano, que no ano de 2000, se não fizerem as obras com que se 
comprometeram -e nesse convênio ficou determinado que seria até este final 
de ano -, vou entrar de peito aberto na justiça contra o DNER e contra a 
Prefeitura de Belo Horizonte. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado 
Márcio Cunha. Quero ressaltar a importância da sua fala inicial, com relação 
ao meio ambiente do rio das Velhas e quero levantar a questão do rio São 
Francisco, que tem nele o desaguadouro do rio das Velhas. 

Quero dizer, Deputado, que, neste final de semana, acompanhamos o 
lançamento da ONG "Novo Chico", em Pirapora, onde estiveram também 
presentes os Deputados Wanderley Ávila e Adelmo Carneiro Leão. Foi um 
momento extremamente importante de participação da população da região 
de Pirapora, Buritizeiros, Guaicuí e lbiaí e das autoridades e das ONGs dessa 
região. 

O São Francisco é um rio de interesse nacional, desde pequenos 
aprendemos que é o Rio da Unidade Nacional. Então, interessa a todos os 
brasileiros e a todos nós, mineiros. Chamado de "Nilo brasileiro", é fonte de 
vida para a população ribeirinha, e também para pescadores que lá vão de 
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outras regiões do Estado; é, também fonte de lazer para os pescadores e 
para a população ribeirinha. 

Essa ONG nasceu do movimento popular, do movimento dos pescadores 
do rio São Francisco, que estão preocupados com a sua degradação. É por 
isso que a ONG "Novo Chico" nos estimulou e estimulou a participação de 
órgãos governamentais, como a Secretaria do Meio Ambiente, o IGAM, o IEF, 
a CEMIG, a UFMG, a Policia Florestal, a UNI MONTES - que esteve também 
presente - e estimulou a participação de outras ONGs que existem na beira 
do rio São Francisco. E essa ONG nos pediu, desde o primeiro momento, que 
constituíssemos aqui a Frente em Defesa do Rio São Francisco. 

Iniciamos, na quinta-feira passada, essa primeira conversa e começamos a 
trabalhar com esse grupo, que está aberto a todos os parlamentares que 
quiserem participar. 

Finalizando, quero dizer que, em contato ontem com o Secretário de Estado 
do Meio Ambiente, Tilden Santiago, agendamos para depois do carnaval um 
encontro entre o Secretário do Turismo, o Secretário da Cultura e o próprio 
Secretário Tilden Santiago e os representantes dessa Frente Parlamentar em 
Defesa do Rio São Francisco e da ONG "Novo Chico", a fim de nos 
sentarmos a uma mesa e estudarmos essa questão do ponto de vista 
turístico-cultural, de lazer e da própria sobrevivência e equilíbrio ecológico do 
rio e da região. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sras. e Srs. Deputados, imprensa, galerias, 

senhores e senhoras. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Caro Deputado, vou 

pedir licença a V. Exa. já que temos agora uma reunião na Comissão de 
Turismo, para deixar meu protesto como belo-horizontino, mineiro, americano 
e também cómo cruzeirense. A CBF conseguiu agora, no final do torneio Sul-
Minas, mudar a regra do jogo e prejudicar os times do Estado. Gostaria de 
propor aos nossos dirigentes esportivos, da Federação Mineira de Futebol, 
que se somassem ao América e ao Cruzeiro. A CBF acaba de tirar a 
vantagem que tinham o Cruzeiro e o América no jogo de amanhã, na 
semifinal da Copa Sul-Minas. 

Então, fica meu protesto como parlamentar e mineiro, porque Minas já vem 
sendo prejudicada por tudo, e agora, no futebol. Nós, desta Casa, o 
Secretário de Esportes e a Federação Mineira não podemos deixar os times 
de Minas serem atropelados, como querem a CBF e a Federação 
Paranaense. Muito obrigado, Deputado Edson Rezende, e fica meu protesto 
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como americano e, acima de tudo, mineiro. Muito obrigado. 

O Deputado Edson Rezende* - Sras. e Srs. Deputados, o assunto que 
queria trazer é extremamente importante e está na ordem do dia. 

A discussão que hoje se coloca em relação aos medicamentos genéricos e 
a importância que se dá a essa questão é, mais ou menos, comparada à 
própria questão da alimentação. 

Assim como é necessário que discutamos o problema da fome, é 
importante que discutamos também o problema do medicamento para quem 
está doente - o acesso ao medicamento barato e de qualidade para quem 
está sofrendo. O que está colocado para nossa refiexão é que os genéricos 
trazem duas concepções importantes: primeiro, resgatam o nome 
farmacológico, o nome do principio ativo da substância; em segundo lugar, 
diminui o preço para o consumidor. 

Temos assistido ao debate nacional, e há interesses de vulto e de peso 
nessa questão. Por longo tempo, vivemos receitando e comprando 
medicamentos com nomes de fantasia. E esses sempre custaram acima das 
possibilidades da imensa população brasileira. Primeiro, porque o Brasil não 
produz mais de 90% desses medicamentos, que são importados. Em 
segundo lugar, para tornar mais atrativo o nome comercial, o nome de 
fantasia, os laboratórios investem pesadamente no "marketing", no custo do 
papel, da propaganda em jornais, rádios e televisões. 

E o povo brasileiro está cada vez mais doente porque está cada vez mais 
miserável, cada vez mais em piores condições de saúde, em piores 
condições de saneamento. Diante do problema social do desemprego e do 
subemprego, as condições para comprar medicamentos de quem está doente 
hoje são cada vez menores. 

O Deputado Estadual do Rio de Janeiro Jamil Haddad, quando Ministro da 
Saúde do Governo Itamar Franco, empreendeu uma grande luta, levantou 
essa questão e tentou imprimir o processo dos genéricos na sua 
comercialização, mas foi vencido pelos interesses de grandes empresas 
internacionais. Agora consegue-se colocar uma meia dúzia de medicamentos 
genéricos no mercado, furando, inicialmente, o bloqueio dessas grandes 
empresas multinacionais. É aí, senhores, que temos que colocar a 
necessidade do conhecimento da população do fato de que o nome genérico 
significa o nome do princípio ativo, o nome farmacológico. Quando se coloca 
em dúvida o fato de se o genérico ser de boa qualidade, quero dizer que se 
não é de boa qualidade porque é genérico é porque já não era antes. A única 
coisa que mudou foi o nome. Tinha um nome de fantasia. A fonte, a empresa 
que comercializava antes o medicamento com o nome de fantasia é a mesma 
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que hoje o coloca no mercado com nome genérico. A única coisa que está 
modificando é o nome de fantasia, passando a ter o nome genérico. Se se 
questiona a qualidade do medicamento, isso deveria ter sido feito muito antes. 
Na ordem do dia, coloco a questão da fiscalização desses medicamentos pela 
Agência Nacional de Fiscalização Sanitária. Aí está colocado um problema 
muito sério: como está sendo feita a fiscalização dos medicamentos em nível 
nacional? Qual o papel da Agência Nacional de Fiscalização dos 
Medicamentos? Que tipo de medicamento está chegando aos consumidores? 

Esses questionamentos não são de agora, são de tempos passados. O 
importante agora é questionar a ação fiscalizadora do Governo Federal, por 
meio da Agência Nacional de Fiscalização Sanitária, e também, neste 
momento, a importância que assume a Superintendência Estadual de 
Fiscalização Sanitária no controle dos medicamentos. É nesse sentido que 
quero trazer essa experiência para os senhores. 

Quem trabalha com medicina pública sabe muito bem que 80% da 
população brasileira hoje está quase impedida de comprar os remédios de 
uma receita. Na grande maioria das vezes, o paciente vai com uma receita e 
compra apenas um medicamento ou não compra nenhum. Nós, que 
trabalhamos na rede pública, como médicos do Estado, há mais de 17 anos, 
quantas vezes vimos pacientes saírem com uma receita e voltarem uma 
semana depois com a mesma doença ou até piores, porque não conseguiram 
adquirir os medicamentos necessários. Medicamento, hoje, é uma questão de 
vida e sobrevida, como é a questão da alimentação. É por isso que 
colocamos hoje, na ordem do dia, essa questão dos genéricos, que é 
extremamente importante para o paciente. Quero dizer para os senhores que 
na minha vida atual, continuando o trabalho com medicina, quando mando um 
paciente adquirir uma medicação feita por manipulação, por um farmacêutico 
responsável, o custo do medicamento cai em 50, 60, 70% ou até mais, 
simplesmente porque foi manipulado e não teve o custo do "marketing", em 
que muitas vezes as empresas têm que investir, gastando com papel, 
propaganda e com o próprio representante, viagens internacionais, etc., 
bancadas por essas empresas. 

Por exemplo, o custo do medicamento azitromicina, que no mercado das 
indústrias, com o nome de fantasia, custa de R$40,00 a R$45,00, quando o 
manipulamos cai para cerca de R$18,00. Ou seja, há necessidade de que o 
Governo Federal implemente decididamente a lei dos genéricos e que haja 
também o compromisso de verificação da qualidade dos medicamentos. 
Neste momento, em que colocamos em discussão a questão dos genéricos, é 
também para dizer que, se alguém questiona a qualidade, é porque no 
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passado não houve o monitoramento nem a fiscalização adequada desses 
medicamentos. 

Perguntaria que medicamento é esse que os pacientes estão comprando e 
como, ao aviar uma receita na farmácia, eles podem ter certeza de estar 
tomando o medicamento bioequivalente, ou seja, que tem o mesmo princípio 
ativo do medicamento com nome de fantasia ou genérico. 

Senhores, nessa atitude do Governador Itamar Franco de ir ao Ministério da 
Saúde procurar o Ministro José Serra para negociar a implementação de mais 
uma fábrica de medicamentos em Minas Gerais e anunciar que envia à 
Assembléia Legislativa um projeto de lei diminuindo a incidência do ICMS 
sobre os medicamentos genéricos, vejo que ele aponta para um caminho 
extremamente importante e vital. O Governador acertou quando tomou essa 
atitude, que vai ajudar a vida de milhões de brasileiros, de milhões de 
crianças que estão doentes e não podem comprar remédios, de milhões de 
adultos que não podem comprar remédios porque estão desempregados e de 
milhões de idosos que, na maioria das vezes, têm mais doenças e tomam, 
diuturnamente, três, quatro ou cinco medicamentos. 

Imaginem o que é hoje a vida de um idoso mal assalariado e, na grande 
maioria das vezes, adoecido, tendo que tomar dois antidepressivos, uma 
medicação broncodilatadora, um vasodilatador cerebral, um medicamento 
que diminua os lípides e a gordura no sangue? Como esse paciente está 
comendo e vivendo? Então louvamos a atitude do Governador, que é 
extremamente importante, não somente para o bolso do consumidor, mas 
também por ser estratégica. 

A questão dos medicamentos é de segurança nacional. Cuba, Índia e China 
estão produzindo medicamentos. Perguntaria: nós, brasileiros, não temos 
condição de investir em fábricas para produzir o nosso medicamento e não 
dependermos, como dependemos, da importação de gs% de todos os sais? 
Não é estratégico como também são as águas e o sangue, como já 
discutimos na Casa? 

Investir na produção de medicamentos é diminuir o custo e facilitar o acesso 
a eles, mas é uma questão de autodeterminação de povos que precisamos, 
principalmente com a engenharia genética e com a biotecnologia, investir 
maciçamente, porque precisamos ter o minimo de autonomia nessa questão. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado Edson Rezende, quero 
concordar com suas palavras, porque acho que foi uma medida muito sensata 
do Governador buscar recursos no Governo Federal para que possa dar 
condição à Fundação Ezequiel Dias de produzir cada vez mais medicamentos 
com a qualidade que já vem demonstrando há algum tempo. Mas gostaria de 
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fazer o seguinte registro: se hoje a Fundação Ezequiel Dias está nessa 
situação é porque no Governo passado teve total apoio para que pudesse 
implementar uma proposta de modernização, de ampliação de sua 
capacidade industrial. Acompanhei pessoalmente algumas situações, como 
os recursos da FAPEMIG em termos de pesquisas que eram realizadas na 
Fundação Ezequiel Dias. 

Então acho que este é um momento importante para o Estado. Algo foi 
recuperado, está em expansão, e o Governador realmente quer prestigiar 
essa área. Concordo com V. Exa. que é fundamental para a nossa população, 
principalmente nesses programas de farmácias básicas. que existam 
remédios acessíveis. Que a própria Prefeitura possa comprá-los ou a própria 
população, em alguns casos, mas que possamos estimular essa alternativa, 
que interessa ao País. 

O Deputado Edson Rezende* - Muito obrigado, Deputado Mauro Lobo. 
Para finalizar, quero falar sobre uma proposta muito interessante que está 

sendo desenvolvida e já aplicada no País, que é a questão da fonte de 
recursos. Por essa proposta do Ministério da Saúde, o Governo Federal 
coloca R$1,00 "per capita" por ano em um fundo de compra de 
medicamentos, enquanto o Estado entra com R$0,50 e o município também, 
perfazendo hoje um total, que não é grande, em torno de R$36.000.000,00, 
que servirá para tocar o mínimo possível em medicamentos básicos. 

Essa é uma proposta muito interessante, e precisamos levá-la adiante. 
Precisamos equipar melhor a FUNED e abrir novas fábricas de 
medicamentos. Tenho certeza de que poderá servir não só a todos os postos 
de saúde de Minas Gerais, mas também a vários Estados que querem 
comprar e a alguns países da América do Sul, que já demonstraram interesse 
em comprar medicamentos de Minas Gerais. 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, assessoria da Casa, demais 
presentes, ocupo esta tribuna para tecer algumas considerações sobre o 
posicionamento do nobre companheiro Deputado Adelmo Leão em relação à 
atuação da SETASCAD. 

Devo reconhecer a superioridade do Deputado Adelmo Leão, que, 
independentemente de ser um integrante da Bancada do PT nesta Casa, é 
um homem que honra este parlamento com a sua sabedoria. Mas, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, com todo o respeito que tenho pelo Deputado 
Adelmo Leão, sinto-me no dever de discordar da afirmação do nobre colega 
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de que as ações da SETASCAD e da Secretária Maria Lúcia Cardoso têm 
caráter puramente assistencialista e clientelista. 

Temos conhecimento de que o próprio companheiro Deputado Adelmo 
Leão tem acompanhado pessoalmente diversas ações da SETASCAD, tendo 
estado presente na 111 Conferência Estadual de Assistência Social, em 
novembro último, e na reunião para a assinatura de um protocolo de 
intenções entre a Secretaria de Estado da Assistência Social, o Ministério da 
Previdência e Assistência Social, a SETASCAD e o Governo de Minas, 
quando foi feito um pacto para a elaboração da agenda social, um 
instrumento participativo pactuado entre o Estado e a sociedade civil, sobre 
as ações da assistência social no Estado. 

Nessas duas oportunidades o teor dos temas tratados foi justamente o 
incremento do sistema descentralizado e participativo da assistência social, 
somente possível de ser alcançado se cumprida integralmente a Lei Orgânica 
de Assistência Social - LOAS -, lei essa sancionada pelo então Presidente da 
República, hoje Governador de Minas, Dr. Itamar Franco. 

A LOAS elevou a assistência social ao "status" de politica pública de 
seguridade social não contributiva, direito do cidadão e dever do Estado. 
Dessa maneira, a pratica assistencialista e clientelista seria um gravíssimo 
descumprimento da ordem social vigente e um retrocesso inaceitável e 
impraticavel no momento atual, quando a SETASCAD, embora gestora da 
política da assistência social, atua permanentemente em estreita parceria e 
cooperação com os conselhos estadual e municipais de assistência social, 
instância de participação da sociedade, com representação do Governo e da 
sociedade civil, em igual número, entidade idônea, acima de qualquer 
questionamento, posto que é gerida com absoluta transparência. E esta 
transparência tem sido adotada pela SETASCAD, cujo objetivo tem sido o de 
prestar serviços de qualidade ao cidadão, respeitando-o integralmente em 
seus direitos, facilitando seu acesso aos serviços e melhorando e ampliando 
a oferta dos serviços que estão sob sua responsabilidade. 

Se a pratica assistencialista ainda existe no Pais e no Estado, a 
responsabilidade não pode recair sobre a SETASCAD. A SETASCAD e o 
CEAS têm patrocinado duas lutas da assistência social, quais sejam a adoção 
da pratica do comando único da assistência social e a centralização dos 
recursos no Fundo Estadual de Assistência Social. Fazemos distribuir, hoje, a 
cartilha produzida para a 111 Conferência Estadual da Assistência Social, a 
qual contém integralmente os textos da LOAS e da norma operacional basica 
da assistência social. Desta maneira, esperamos que os nobres colegas se 
informem devidamente sobre todos os mecanismos que regem a ação da 
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SETASCAD e que por ela são integralmente respeitados, por questões de 
convicção e de respeito aos cidadãos. Dando prosseguimento ao processo, 
iniciado na 111 Conferência, a SETASCAD entregou, na plenária do CEAS, dia 
28 de janeiro, o Plano Estadual da Assistência Social, fato inédito no Governo 
de Minas Gerais. 

Tanto o PEAS como a agenda social foram amplamente discutidos com a 
sociedade civil, e está em curso um amplo diagnóstico de todos os municípios 
do Estado, devendo estar pronto em maio próximo, para ser incluído no plano 
plurianual, que levantará a situação da assistência social em Minas Gerais. 
Esse diagnóstico será utilizado para a definição dos instrumentos de 
monitoramento e controle de implantação do Plano Estadual da Assistência 
Social, o que significa um grande avanço, na medida em que o plano deixa de 
ser um documento e passa a ser um real instrumento de transformação 
social. Esse plano foi elaborado de forma realista, considerando o insuficiente 
orçamento da assistência social, que neste ano já sofreu um corte de 30% em 
relação aos recursos de 1999, que também foram insuficientes. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos um pequeno levantamento das 
ações da SETASCAD, verificando que em 1998, com um recurso de quase 
R$28.000.000.00, o Estado treinou cerca de 140 mil trabalhadores. Em 1999, 
na atual gestão, com recursos de R$21.000.000,00, a SETASCAD atingiu 
174.285 trabalhadores, em 545 municípios, ou seja, com R$7.000.000,00 a 
menos, a SETASCAD treinou 34 mil trabalhadores a mais. Vale ressaltar que 
isso só foi possível por meio da decisão da Secretária Maria Lúcia Cardoso 
de estabelecer novos parâmetros para negociação com as entidades 
executoras. A Secretária Maria Lúcia renegociou os valores da hora/aula com 
todas as entidades executoras, reduzindo de R$2,30 (valor pago em 1998) 
para R$1,80 (em 1999). Esse valor foi o menor praticado em todo o País. 
Outra providência foi a inclusão de uma cláusula de contrapartida em todos 
os contratos, de forma que as entidades executoras se comprometeram a 
oferecer treinamento sem custo para um percentual médio de 10% por turma. 

Com isso, 111 mil trabalhadores foram treinados com o recurso liberado 
pelo Ministério do Trabalho e outros 63 mil foram treinados sem ônus, como 
resultado da contrapartida estabelecida pela SETASCAD com as entidades 
executoras. Merecem destaque, ainda, o trabalho relativo ao seguro-
desemprego, as ações do PROGER, incentivando a geração e a expansão de 
emprego e renda, por meio de empréstimos aos pequenos empresários e aos 
microempresários, ao cooperativismo produtivo e ao setor informal, as ações 
dos 59 postos do SINE, as ações de apoio à criança e ao adolescente, o 
Programa Casa-Lar, o Projeto ELOS, reunindo atividades de esporte, lazer, 
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oficio e saúde, as campanhas soc1a1s, como a campanha do agasalho, a 
campanha Minas Solidária, contando com o apoio da sociedade civil e do 
setor privado, todas elas com absoluto sucesso; e no âmbito interno da 
Secretaria, a redução dos gastos com pessoal e a capacitação dos 
servidores. O fato é, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que, se fosse continuar 
ocupando essa tribuna para mencionar as ações da SETASCAD realizadas e 
a realizar, não haveria tempo suficiente para fazê-lo. 

Para encerrar minhas palavras, quero dizer que a Secretaria Maria Lúcia 
Cardoso merece o reconhecimento desta Casa, pelo importante trabalho que 
vem realizando à frente da SETASCAD, trabalho esse da maior seriedade, da 
maior transparência, digno de nosso respeito e que tem como principal 
objetivo o bem-estar do povo mineiro. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. 
Deputados. 

• - 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 e Sras. Deputadas, três assuntos nos trazem à tribuna na 
tarde de hoje, mas, devido à exigüidade do tempo, vamos ver apenas um 
deles, que não é o mais importante, mas, com certeza absoluta, é o mais 
grave. Trata-se de uma denúncia feita em decorrência de irregularidades 
encontradas pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Várzea da 
Palma em um hospital particular dessa cidade. 

Não sabemos se em outras cidades do Estado acontece o mesmo que em 
Várzea da Palma, mas por intermédio desse requerimento que formulamos 
hoje, esse fato vem a Plenário. Esse requerimento, aprovado pelos nobres 
Deputados, ira à Comissão de Saúde e, com certeza absoluta, lera o respaldo 
dos Deputados Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, 
Cristiano Canêdo, Luiz Tadeu Leite e, na ausência de um desses membros 
efetivos da Comissão, com certeza o aprovarão os Deputados Agostinho 
Patrús, Arlen Santiago, Chi'co Rafael, Jorge Eduardo de Oliveira e Ronaldo 
Canabrava, suplentes. 

Do que trata essa denúncia? O teor do requerimento é o seguinte: "Exmo. 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o 
Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentais, 
sejam solicitadas as providências ao Ministério Público, ao Ministério da 
Saúde e à Secretaria de Estado da Saúde para apuração de irregularidades 
apontadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Várzea da Palma, após 
levantamentos feitos no hospital particular Adolf Ensch, conveniado com o 
SUS, naquele município. Anexa, na oportunidade, documentação 
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comprobatória das afirmações da gestora de saúde do município, destinada a 
instruir o processo que se pretende formalizar, adiantando estar adotando, 
pessoalmente, as medidas julgadas necessárias e pertinentes à questão". 

Em Várzea da Palma, temos esse hospital particular Adolf Ensch. De que 
se trata? 

Um médico muito bonzinho, em meio a essa pequena relação - porque é 
grande o número de pacientes - encontra a pessoa de meu pai, que procurou 
aquele hospital para ser tratado com recursos do SUS. O hospital, ao enviar 
para a gestora de saúde da Prefeitura o valor do trabalho prestado por seu 
hospital, envia, como no caso da paciente Adalci Nunes da Silva, que foi 
tratada pelo SUS, a relação com o valor de R$97,90, que é o que custou ao 
SUS, nessa relação para a Prefeitura. Na outra relação, ou no disquete, que 
vai para a Superintendência de Saúde em Montes Claros, o valor de R$97,90 
é transformado em R$353, 70. Álvaro Gabriel de Ávila Júnior, meu pai, 
procurou o pronto-socorro e foi atendido pelo SUS. Na relação consta que as 
despesas do paciente Álvaro Gabriel de Ávila Júnior foi de R$82,30. Para a 
superintendência em Montes Claros, é enviado o valor de R$300, 78. Há uma 
relação enorme de pacientes e valores. Estou citando apenas dois casos. 
Isso ocorreu apenas no mês de setembro. Para a Prefeitura, foi enviado o 
valor das despesas de R$42.826,25, mas, para a superintendência de Montes 
Claros, foi enviado o valor de R$55.235,57, que dá uma diferença de 
R$12.409,32. No mês de outubro, essa diferença irá para R$14.000,00. No 
mês de novembro, irá para R$13.000,00; em dezembro, R$17.000,00, o que 
aproxima de R$60.000,00 em quatro meses. Temos a certeza absoluta de 
que o requerimento será aprovado aqui e na comissão. 

Aproveitando, Sr. Presidente, o tempo que nos resta, gostaríamos de fazer 
coro com as palavras da Deputada Elaine Matozinhos, que manifestou seu 
pesar pela passagem ao oriente eterno do nosso querido Marum Patrus. 

Farei uma homenagem ao não menos atleticano Roberto Drummond, 
fazendo minhas as suas palavras, para manifestar o meu reconhecimento. 
Roberto Drummond, no "Hoje em Dia" do dia 18, escreveu o "Tributo a Marum 
Patrus". (-Lê:) 

"Torcia por uma camisa branca e preta pendurada no varal durante a 
tempestade. Bebia Atlético no café da manhã, almoçava Atlético, jantava 
Atlético, dormia Atlético e sonhava, é, ele sonhava, com gols do Atlético. O 
Atlético era sua paixão de todas as horas, e ele, como todos do clã Patrus, 
orgulhava-se de ter tido um irmão artilheiro, que honrou e dignificou a camisa 
branca e preta, o grande Mauro Patrus. A paixão pelos esportes Marum 
Patrus cultivou como flor, rosa, hortência, margarida, desde os anos jovens 
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da época da FUME, com seu companheiro de sonhos, Gil César Moreira de 
Abreu. A paixão pela vida Marum Patrus plantava a cada manhã. A vida, a 
familia, a esposa, D. Marisa, os filhos e os irmãos, eram a rosa de Marum 
Patrus. Eu o encontrava no Mineirão, que ajudou a construir com sua 
devoção, encontrava-o em meio aos gols do Atlético, encontrava-o em meio a 
um sentimento que só quem ama de verdade um time de futebol conhece. O 
Atlético era a religião de Marum Patrus, era o seu partido politico; dele, que 
tinha irmãos, o Deputado Sebastião Patrús, de saudosa lembrança, o 
Deputado Agostinho Patrús e um sobrinho, o ex-Prefeito Patrus Ananias, 
militando em partidos tão diferentes quanto o PFL e o PT. 

Uma vez perguntei a Marum Patrus: 
-Você vota no Patrus Ananias, portanto, vota no PT? 
Respondeu: 
- Voto no meu sobrinho Patrus Ananias da mesma maneira que voto no 

meu irmão Agostinho para Deputado: é o voto do coração, do sangue. 
Vou recordar Marum Patrus como um homem cordial, como todos os 

descendentes de árabes no Brasil e em Minas, em particular. Os árabes 
criaram uma civilização nas terras "brasilis". Os árabes nos ensinaram a 
magia do comércio. Ensinaram a fé no dia de amanhã. Deixaram sua marca 
na cozinha brasileira. Mas, acima de tudo, nos ensinaram a arte da 
convivência, da amizade, do coração sempre aberto a um amigo. A primeira 
palavra de Marum Patrus, sempre que o encontrava, era uma gentileza árabe. 
Transformava uma gota d'água num oceano. Transformava o oceano no 
planeta da cordialidade. Empresário bem-sucedido, Delegado de carreira, por 
onde Marum Patrus passou, deixou sua marca. 

Vou recordar Marum Patrus, num momento grave da vida do Atlético, em 
que era preciso ter coragem, enfrentando o que tinha que enfrentar e 
demonstrando que, na presidência do Conselho do Atlético, estava não 
apenas um atleticano doente, estava um bravo, que não se dobrava, que não 
tinha medo de careta. 

Marum Patrus, no entanto, era devoto do grito de gol. Bravo quando tinha 
que ser. Pura ternura árabe com os amigos. Marum Patrus ajudou a esculpir 
não apenas a grandeza do Atlético, ajudou a esculpir uma cidade cordial em 
que a amizade faz o maior de todos os gols". 

Na pessoa de Roberto Drummond, fica a homenagem desse atleticano, 
desse seu companheiro de Conselho e, acima de tudo, da nação atleticana. 
Muito obrigado. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 
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Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo)- Esgotado o prazo destinado a 
esta parte, a Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a 1• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, da 

Deputada Federal Maria Elvira. 
Questão de Ordem 

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

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

O Sr. Secretário (Deputado Marco Régis)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Há número 

regimental para a continuação dos trabalhos. 
Leitura de Comunicações 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 
apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Direitos Humanos -
aprovação, na 32• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.004/99, do 
Deputado Pastor George; 1.010 a 1.017 e 1.020 a 1.022/99, da Comissão de 
Direitos Humanos; de Saúde - aprovação, na 288 Reunião Ordinária, do 
Requerimento n° 1.029/99, do Deputado Arlen Santiago; de Politica 
Agropecuária - aprovação, na 288 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 
1.005/99, do Deputado Dimas Rodrigues (Ciente. Publique-se.); pelos 
Deputados Eduardo Hermeto - informando sua ausência do País no período 
de 1° a 13/3/2000 (Ciente. Publique-se. Cópia à Área de Apoio às 
Comissões.); Alberto Pinto Coelho - indicando o Deputado Luiz Tadeu Leite 
para Vice-Líder do Governo; Djalma Diniz - informando sua indicação para 
Líder do PSD e indicando o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para Vice-Líder; 
pela Bancada do PPS - indicando o Deputado Marco Régis para Líder e o 
Deputado Márcio Kangussu para Vice-Líder (Ciente. Cópia à Área de Apoio 
às Comissões e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, deixando para 

fixar a data em outra oportunidade, nos termos do inciso XXIII do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Miguel Martini (2), em que 
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solícita seja destinada a 1 • Parte de duas reuniões ordinárias para receber o 
Rev. Éser Técio Pacheco, membro da Igreja Presbiteriana, e O. Serafim 
Fernandes de Araújo, Cardeal-Arcebispo de Belo Horizonte, a fim de 
discorrerem sobre a Campanha da Fraternidade 2000; Marcelo Gonçalves, 
solicitando seja destinada a 1" Parte de uma reunião ordinária para 
homenagear a Faculdade de Ciências Humanas de Pedro Leopoldo; nos 
termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, em que solicitam a realização de uma 
reunião especial para homenagear a Fundação Clóvis Salgado pelos seus 30 
anos de fundação. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de "quorum" 
para votação. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 

em que solicita seja encaminhado pedido de informações ao Ministro da 
Fazenda e ao Presidente do Banco Central sobre os fatos ocorrido no regime 
de administrações temporárias do Banco do Estado de São Paulo -
BANESPA -, como se segue: 1) por que motivo e embasado em qual 
legislação? Foi desrespeitada a Lei n° 2.321, de 1987, o parágrafo único de 
seu art. 1°, que somente permite a renovação do período da administração 
especial por um período não superior ao primeiro. 2) Por qual motivo e 
embasada em qual legislação superior o art. 173 da Constituição paulista, 
onde o BANESPA é um tipo como agente financeiro do Tesouro Estadual, 
está sendo desrespeitado? 3 - Esclarecer qual foi o lucro ou o prejuízo líquido 
do BANESPA em 1999 e, em caso de lucro, por que privatizar uma instituição 
lucrativa. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 835/99, da Comissão de Saúde, solicitando informações 
ao Secretário da Saúde sobre o resultado da auditoria realizada pela 
Secretaria no Município de Montes Claros. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 839/99, da Comissão de Educação, em que pede 
informações ao Secretário da Educação sobre o processo de reconhecimento 
da UTRAMIG. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento 
na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 839/99 na forma do 
Substitutivo n° 1. Oficie-se. 
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Requerimento n° 876/99, da Comissão de Direitos Humanos, em que 

solicita esclarecimentos ao Juiz de Direito da Comarca de Betim sobre a 
construção de estabelecimento penal no Bairro Pingo D'Água e sobre o 
motivo da mudança de local do empreendimento. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto. 
aprovado o Requerimento n° 876/99 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 899/99, da Comissão Especial das Construtoras, 
solicitando informações ao Secretário da Fazenda sobre o valor do débito 
relativo às construtoras no período de julho a dezembro de 1998, bem como 
aquelas que não foram pagas pelo Estado no aludido período. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 942/99, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que 
solicita informações ao Presidente do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica sobre as providências adotadas pela entidade em relação ao 
aumento do preço do cimento, bem como seu pronunciamento sobre possível 
ocorrência de formação de cartel ou práticas de "dumping" no setor 
cimenteiro. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 990/99, da Comissão Especial das Construtoras, pedindo 
informações ao Secretário da Fazenda e ao Presidente do DER-MG relativas 
aos pagamentos efetuados às construtoras no período compreendido entre 
julho e dezembro de 1998. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 1.032/99, do Deputado Gil Pereira, em que solicita a 
inserção nos anais da Casa do artigo publicado no jornal "Gazeta Mercantil" 
de 20/12/99 e intitulado "A Oposição que consolida seu espaço no cenário 
político do País". A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado João Leite- Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação por meio do painel eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados 
que ocupem seus lugares. 
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente- Votaram 14 Deputados. Não há, portanto. "quorum" para 

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna sem 
efeito a votação do Requerimento n° 1 .032/99. 

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

Deputados para as reuniões especiais de logo mais, às 20 horas, e de 
amanhã, dia 23, 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 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia quatorze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Paulo, Elaine Matozinhos, 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 Bené Guedes, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão. O Presidente, Deputado João Paulo, informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, bem como a 
realizar audiência pública para debater a venda de pacotes turísticos e 
eventuais prejuízos causados ao consumidor pelas agências de viagem. A 
seguir, informa que serão ouvidos na reunião os Srs. Antônio Lopes Vassalo, 
Coordenador das Atribuições Delegadas da EMBRATUR - CADE-MG; 
Fernando Antônio Vasconcellos Lana Souza, Presidente da TURMlNAS, e 
Raimundo Cícero Lage, Vice-Presidente da Associação Brasileira das 
Agências de Viagem-ABAV-, representando o Presidente da Associação. 
Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e votação de parecer sobre 
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia . Com a palavra, o 
Deputado Bené Guedes procede à leitura do parecer para o 2° turno do 
Projeto de Lei n° 301/99, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria 
na forma do vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Passa-se à discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente submete à 
votação e é aprovado o Requerimento n° 963/99. Ato continuo, o Presidente 
passa a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que tece as considerações 
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iniciais relativas ao assunto em tela. Com a palavra, os convidados fazem 
exposições e respondem às perguntas formuladas pelos Deputados, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Após os debates, os Deputados 
Bené Guedes e Dalmo Ribeiro Silva apresentam requerimento solicitando a 
realização de debate público no Plenário desta Casa, para tratar das 
questões ligadas ao turismo no Estado. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. 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, 22 de fevereiro de 2000. 
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes - Mauri Torres. 

ATA DA 23" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às quinze horas do dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa 
e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, 
Márcio Cunha e Pastor George, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pastor 
George, 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 matéria constante na pauta e 
discutir assuntos de interesse da Comissão. Não havendo correspondência a 
ser lida, o Presidente passa à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A 
seguir, o Deputado Alberto Bejani, passa a Presidência ao Deputado Pastor 
George, para que possa emitir seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 302/99. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado parecer pela aprovação com a 
Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno. Prosseguindo, a Presidência passa à 2" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposição não sujeita à apreciação do Plenário. O Deputado Alberto Bejani, 
relator do Projeto de Lei 608/99, emite parecer pela aprovação. Submetido a 
discussão e votação, é aprovada a proposição. Submetido a votação, é 
aprovado o Requerimento n ° 946/99.Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Elbe Brandão, Presidente - Alencar da Silveira Júnior - Márcio Cunha -
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ATA DA 26" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
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Às dez horas do dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, 
Maria Tereza Lara, Djalma Diniz (substituindo este ao Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, por indicação da Liderança do PSD) e Maria Olívia (substituindo 
ao Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação da Liderança do PSDB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e que, em 14/12/99, designou 
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para relatar o Projeto de Lei n° 401/99, em 2° 
turno. Esgotada a matéria destinada à 1 • Parte da reunião, o Presidente 
passa à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Devido à ausência do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do Projeto de Lei n° 401/99, o 
Presidente redistribui a matéria à Deputada Maria Tereza Lara, que emite 
parecer pela aprovação da proposição em 2° turno, na forma do vencido em 
1° turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A seguir, o 
Presidente submete a votação o Requerimento n° 1.001/99, que é aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Cabo Morais - Antônio Carlos Andrada 

Maria Tereza Lara- Edson Resende. 
ATA DA 1" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

FUNDOSOMMA 
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia quinze de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Arlen Santiago, Rêmolo Aloise, Elbe Brandão (substituindo esta ao 
Deputado Amilcar Martins, por indicação da Liderança do PSDB) e Luiz 
Tadeu Leite (substituindo o Deputado Márcio Cunha, por indicação da 
Liderança do PMDB), 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 Rêmolo Aloise, 

<~---------------------------------------------------------> 
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a finalidade da 
reunião é ouvir os atuais Secretários Municipais da Fazenda, os ocupantes do 
cargo à época do Projeto SOMMA e os Presidentes das Comissões de 
Licitação que participaram do Projeto dos Municípiois de Betim, Bocaiúva, 
Paraopeba, lbiá e Frutal, discutir e votar proposições da Comissão. Em 
seguida, registra a presença dos Srs. lvaldo Pires Diniz, Secretário Municipal 
da Fazenda; Juma Nogueira Machado, Presidente da Comissão de Licitação 
da Prefeitura Municipal; José Roque Silva, Assessor Jurídico, e Diomésio 
Geraldo Pimenta, Vereador, todos de Bocaiúva; Milton Tavares Campos, ex-
Secretário Municipal da Fazenda de Betim, e André Luiz dos Santos Catuta, 
Secretário Municipal da Fazenda de Frutal. Neste momento, o Deputado Arlen 
Santiago passa a presidência ao Deputado Rêmolo Aloise, que passa a 
palavra aos convidados de Bocaiúva e Betim, os quais fazem suas 
explanações e participam dos debates com os parlamentares, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Em seguida, o Presidente encerra os 
trabalhos, por problemas técnicos na Sala das Reuniões. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Arlen Santiago, Presidente - Rêmolo Aloise - Eduardo Brandão. 

ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Às dez horas do dia dezesseis de fevereiro do ano dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau e 
Dimas Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e, a seguir, 
procede à leitura da correspondência recebida: ofício da FAEMG, publicado 
no "Diário do Legislativo" de 23/12/99, e os Ofícios n°s 18/2000, da 
RURALMINAS; 839/99 e 88/2000, do INCRA, publicados no "Diário do 
Legislativo" de 22/1/2000, de 14/1/2000 e de 5/2/2000, respectivamente. 
Encerrada a 1• Parte da reunião, a Presidência passa à 1• Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Deputado Paulo Piau emite parecer, concluindo 
pela aprovação do Projeto de Lei n° 532/99, no 2° turno, na forma do vencido 
no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A 
seguir, o Presidente coloca em votação o Requerimento n° 1.005/99, que é 
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aprovado. Passando-se à 3• Fase da Ordem do Dia, apresentam 
requerimentos o Deputado Márcio Kangussu, solicitando que esta Comissão 
interceda junto ao Congresso Nacional para propor alteração do art. 5°, § 
6°,"b", da Lei n° 9.138, de 29/11/95, alterado pela Lei n° 9.866, de 9/11/99, 
que dispõem sobre dívidas dos produtores rurais; o Deputado Paulo Piau, 
pedindo seja realizada audiência pública para discutir com os segmentos da 
suinocultura mineira os custos relativos à implantação de projetos, conforme 
as exigências da FEAM; pedindo também seja realizada audiência pública 
para discutir a política estadual de abastecimento no que tange à CASEMG e 
ao CEASA-MG; o Deputado João Batista de Oliveira, pedindo seja realizada 
audiência pública no Município de Curvelo, para debater o processo de 
inclusão da região central e outras áreas do Estado integrantes do Circuito 
Pecuário Leste, relacionado à Zona-Tampão; solicitando também seja 
debatido o processo de transferência do CEASA-MG e da CASEMG para a 
União. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. Nesta reunião, verifica-se também a presença do Sr. 
Wildemar Maximino da Cruz, Prefeito Municipal de Janaúba. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2000. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Márcio Kangussu - Paulo Piau -

Dimas Rodrigues. 
ATA DA 20• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de fevereiro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Glycon Terra 
Pinto e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Glycon 
Terra Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a 
reunião se destina a apreciar matéria de interesse da Comissão. Passa-se à 
fase de apreciação de proposições da Comissão. São aprovados 
requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara, em que pede seja solicitada 
ao Juiz de Direito competente da Comarca de Pompéu a agilização da 
instrução do processo relativo ao atentado sofrido por Ivo de Castro Machado, 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pompéu; e seja enviado 
ofício à Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, solicitando proteção 

<'-------------------------------------------------------------~ 
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policial para Ivo de Castro Machado, Nagib Santana Souza, Júlia Marilda 
Ferreira e Otávio Guimarães Oliveira, ameaçados no caso do assentamento 
de trabalhadores rurais em Pompéu. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2000. 
João Leite - Marcelo Gonçalves - Maria Tereza Lara. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO 

-O Sr. Presidente designou a seguinte Comissão: 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Escolha de Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Requerimentos n°s 
1.038/2000, do Deputado Álvaro Antônio e outros; 1.039/2000, do Deputado 
Ermano Batista e outros; 1.040/2000, do Deputado Elmo Braz e outros; 
1.041/2000, do Deputado Wanderley Ávila e outros; 1.042/2000, do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão e outros, e 1.043/2000, do Deputado Agostinho Patrús 
e outros; pelo PMDB: efetivo: Deputado Antônio Júlio; suplente: Deputado 
Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo: Deputado Aílton Vilela; suplente: 
Deputada Maria Olivia; pelo PDT: efetivo: Deputado Marcelo Gonçalves; 
suplente: Deputado Doutor Viana; pelo PPB: efetivo: Deputado Luiz Fernando 
Faria; suplente: Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PPS: efetivo: Deputado 
Luiz Menezes; suplente: Deputado Fábio Avelar (- Designo. À Área de Apoio 
às Comissões.). 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 683/99 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Antônio Andrade, pretende instituir 

o Dia da Liberdade, a ser comemorado anualmente, em 12 de novembro. 
Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto em turno único, 
conforme preceitua o art. 102, V, c/c o art. 190, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A liberdade, entendida como direito natural assegurado igualmente a todo 

individuo, é a faculdade de que se dispõe para decidir ou agir segundo a 
própria determinação, segundo os limites impostos por normas do direito. 

Embora o conceito desse vocábulo se estenda a outros campos da 
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atividade humana, como o econômico e o social, em todos os casos em que 
nos detivermos, sempre teremos presente a noção de resistência à injustiça e 
à opressão. Eis aí o significado que se pretende atribuir à palavra liberdade, 
quando é utilizada no projeto de lei em causa. 

E nada mais oportuno que a data comemorativa proposta - o dia 12 de 
novembro -, alusiva ao batismo, ocorrido em São João del-Rei, do mártir 
Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que encarna como 
nenhum outro o espírito de anseio pela liberdade. Entende-se, pois, o 
destaque dado às comemorações a se realizarem naquele município. 

Por estimular e contribuir para o exercício da cidadania, ao mesmo tempo 
em que se presta merecida homenagem a Tiradentes, nada mais justo que a 
aprovação do projeto de lei em tela. 

Conclusão 
Pelo que foi exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 683/99 

na forma original. 
Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2000. 
João Leite, Presidente- Marcelo Gonçalves, relator- Maria Tereza Lara. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 445/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 445/99, do Deputado Edson Rezende, dispõe sobre a 

implantação de agrovilas no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi encaminhada à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 a 7, que apresentou. 

Em seguida, foi a matéria encaminhada à Comissão de Politica 
Agropecuária e Agroindustrial, que opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou; ficaram prejudicadas as Emendas n°s 1 a 
7, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser analisado nos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
Quanto aos aspectos financeiros da proposição, vamos lembrar aqui que os 

juristas brasileiros, de maneira geral, concebem o regime jurídico da 
propriedade como subordinado ao Direito Civil - direito real fundamental. 
Olvidam as regras do Direito Público, especialmente do Direito Constitucional, 
que igualmente disciplinam a propriedade. Confundem o princípio da função 
social com as limitações de policia, mero conjunto de condições limitativas . 

<~ ____________________________________________________ __J 
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A implantação das referidas agrovilas no Estado, como está posta no 

Substitutivo n° 1, apresentado na Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial, traz a confusão acima mencionada no § 3° do art. 1°, ao 
dispor: 

"Para os fins desta lei, considera-se sistema associativo e solidário o 
condomínio e a sociedade cooperativa". 

O condomínio é instituto de natureza civil e se rege por normas que 
permitem a boa convivência entre seus associados. Neste caso, o 
instrumento que surge balizado pelas normas civis é a Convenção de 
Condomínio, ou seja, a lei que rege a todos os associados, estipulando seus 
deveres e direitos. Por não dispor de ativos, o condomínio fica impedido de 
realizar operações de crédito, o que já não ocorre com a cooperativa. 

Já a cooperativa é tratada pela Constituição Estadual que, no capítulo da 
Ordem Econômica, Seção I - Do Desenvolvimento Econômico, no seu art. 
233, assim dispõe: 

"O Estado adotará instrumentos para: 
VI - apoio ao associativismo e estímulo à organização da atividade 

econômica em cooperativas, mediante tratamento jurídico diferenciado". 
No art. 235, cria fundo destinado ao fomento e ao desenvolvimento 

socioeconômico do Estado, voltado para as médias, as pequenas e as 
microempresas e para as cooperativas, na forma da lei. 

Para solucionar tal questão, apresentamos no fim deste parecer emenda 
para se aprimorar o projeto. 

O art. 8° dispõe que, após cinco anos de instalação da agrovila, as 
benfeitorias passam a integrar o patrimônio do condomínio ou da sociedade 
cooperativa respectiva. 

Ora, apresentamos também uma emenda que objetiva compatibilizar os 
dois artigos. 

O que não se poderia aceitar é que, com o cumprimento de determinado 
prazo de carência, a terra e suas benfeitorias fossem passadas para os 
indivíduos, iniciando-se uma cadeia de interesses particulares permeados aos 
maiores e melhores objetivos a serem alcançados pelas agrovilas. 

Formada a cooperativa, é certo que todos aqueles que dela participam, 
executando seu trabalho e assumindo suas responsabilidades, terão retorno 
certo e capaz de prover seu sustento com dignidade. 

O fator crucial será a competência produtiva do individuo, que trabalha 
sempre com vistas a uma satisfatória relação custo-benefício. 

Portanto, fazer produzir a terra cada vez mais e melhor é muito mais 
importante do que simplesmente entregá-la a diversos donos. 
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Quanto à questão orçamentária, criado o programa, as dotações 

orçamentárias serão devidamente consignadas de acordo com o órgão de 
origem, bastando, na outra ponta, que os municípios também criem os seus 
programas afins. 

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

445/99 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial, com as Emendas n°s a e 9, a seguir 
apresentadas, e pela prejudicialidade das Emendas n°s 1 a 7: 

EMENDAN°a 
Dê-se ao§ 3° do art. 1° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação: 
"Art. 1° 

§ 3° - Para os fins desta lei, considera-se sistema associativo e solidário a 
sociedade cooperativa.". 

EMENDAN°9 
Dê-se ao art. ao do Substitutivo n° 1 a seguinte redação: 
"Art. ao- Após cinco anos de instalação da agrovila, as benfeitorias passam 

a integrar o patrimônio da sociedade cooperativa respectiva.". 
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Rogério Correia -

Rêmolo Aloise - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 482/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, a proposição em epígrafe altera 
dispositivos da Lei n° 11.396, de 1994, que criou o Fundo de Fomento e 
Desenvolvimento Socioeconõmico do Estado- FUNDES E. 

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda 
n° 1. 

Nos termos do Regimento Interno da Assembléia, o projeto deverá, agora, 
ser objeto de parecer desta Comissão. 

Fundamentação 
A proposição em comento, por meio de alterações no texto da lei que 

instituiu o FUNDES E, determina que 1 O% dos recursos que retornem ao 
fundo, correspondentes às amortizações e pagamento de encargos dos 
financiamentos concedidos, deduzida a comissão do agente financeiro, sejam 
obrigatoriamente aplicados no Programa Estadual de Crédito Popular, voltado 

~~------------------------------------------------------' 
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para microempresários, individuais ou associados, com vistas à expansão da 
atividade econômica. . Para tanto, os citados recursos deverão ser 
incorporados ao BDMG, na forma de aumento de capital. Isso porque o art. 2° 
da Lei 12.647, de 1997, indica os recursos próprios do BDMG como fonte do 
Programa. 

Nos anos recentes, a atuação do FUNDESE foi mínima. No entanto, ao final 
de 1998, os recursos a utilizar, contabilizados como saldo da Unidade de 
Tesouraria, totalizavam R$29.067.967,76. Não há, portanto, impedimento à 
aprovação do projeto de lei em tela. 

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

Lei n° 482/99, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rogério Correia - Rêmolo 

Aloise - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 513/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em questão, dos Deputados João Paulo, Dalmo Ribeiro 
Silva e Elaine Matozinhos, tem como objetivo dispor sobre a fiscalização de 
envasílhamento, comercialização e distribuição de gás liquefeito de petróleo -
GLP. 

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Em seguida, foi encaminhada à Comissão de Defesa do Consumidor, da 
qual recebeu parecer pela aprovação. 

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, Vil, "d", do 
Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo regulamentar o envasilhamento, a 

comercialização e a distribuição fracionada do gás liquefeito de petróleo 
dentro do território mineiro. 

O assunto reveste-se de suma importância e é motivo, hoje, de grande 
preocupação de toda a sociedade, pois a mídia divulga a todo instante 
matérias sobre o tema, denunciando a completa desordem que paira sobre 
esse setor da economia. 

Todos sabemos dos riscos e da falta de segurança no processo de 
envasilhamento, comercialização e distribuição do gás de cozinha. Os 
botijões estão em péssimas condições de uso, a distribuição e a 
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comercialização desse produto são insatisfatórias, e, muitas vezes, os 
botijões são transportados em veículos sem nenhuma condição de 
segurança. A estocagem do produto de forma irregular submete todos a um 
constante risco, e não são poucas as fraudes contra os consumidores, como 
é o caso de botijões que não trazem em seu interior a quantidade de gás 
indicada (13 kg). 

Sob essa ótica, os autores do projeto consignam competência ao Instituto 
de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais- IPEM-MG -e aos órgãos de 
proteção e defesa do consumidor para o exercício da fiscalização das 
condições de segurança dos veículos e equipamentos destinados ao 
transporte do GLP, do armazenamento e da comercialização do produto nos 
postos fixos de venda e das condições de segurança dos botijões. 

O art. 9° da Lei Federal n° 9478, de 6/8/97, que dispõe sobre a política 
energética nacional, institui a Agência Nacional de Petróleo - ANP - e insere, 
na órbita de sua competência, a regulação e a autorização das atividades 
relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, como também 
sua fiscalização direta ou mediante convênios com outros órgãos da União, 
dos Estados ou municípios. 

Acontece que esse importante setor da economia mineira se encontra, hoje, 
sem qualquer regulamentação e fiscalização, visto que não mais existe o 
convênio entre a ANP e o IPEM-MG. Daí a premente necessidade de este 
parlamento, mediante norma jurídica, designar o IPEM-MG como entidade 
específica para a referida fiscalização. 

Sob a ótica financeira-orçamentária, a proposição não causará nenhuma 
repercussão negativa aos cofres públicos, visto que a estrutura administrativa 
do IPEM-MG encontra-se pronta para atender a demanda contida no projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 513/99, no 1° 

turno, na sua forma original. 
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Rêmolo Aloise 

Mauro Lobo - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 521/99 

z ;;;: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório os 

.2 O projeto de lei em exame, do Deputado Antônio Júlio, altera a redação do :;;; 
E art. 2° da Lei n° 12.186, de 5/6/96, que autoriza o Poder Executivo a conceder 
~ ingresso gratuito a menores de cinco a doze anos de idade, profissionais e 
.g autoridades que menciona em competição esportiva realizada em estádio e 
os 
~ 
~--------------------------------------------------_J 
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praça de esportes de propriedade do Estado. 

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Posteriormente, foi a matéria examinada pela Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação com a Emenda 
n° 1' que apresentou. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer nos lindes 
de sua competência, conforme preceitua o art. 102, c/c o art.188, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição ora em análise objetiva estender aos árbitros de futebol 

devidamente registrados na Federação Mineira o benefício da gratuidade de 
ingresso em jogos realizados em estádios e praças de esporte de propriedade 
do Estado. 

Tal concessão se daria pela alteração do art. 2° da Lei n° 12.186, de 5/6/g6, 
mantidas as condições e os procedimentos administrativos destinados à sua 
efetivação. 

Os aspectos financeiros e orçamentários a serem observados nada mais 
são do que os balizadores da lei mencionada, visto que a gratuidade està 
inserida nos lucros obtidos com os jogos de futebol, mesmo porque para 
esses lucros muito concorrem os árbitros, figuras indispensáveis a tal 
modalidade esportiva. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 521/g9, 

no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Mauro Lobo - Rêmolo 

Aloise - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 536/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - a receber, 
como associada, a Escola Superior de Agronomia e Ciências de Machado. 

O projeto foi distribuído às comissões competentes. A Comissão de 
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade da proposição e apresentou o Substitutivo n° 1. A Comissão 
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia manifestou-se favoravelmente 
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quanto ao mérito. Agora, nos temos regimentais, o projeto deverá receber o 
parecer desta Comissão quanto aos aspectos orçamentários. 

Fundamentação 
Uma vez transformada em lei a proposição, a Escola Superior de 

Agronomia e Ciências de Machado poderá beneficiar-se da assistência 
técnica, científica e administrativa da UEMG. 

Em razão da assinatura do convênio previsto e da transformação da 
unidade de Machado em associada da UEMG, não haverá despesas extras 
para o Estado. Serão utilizados os recursos já existentes e disponíveis para 
as duas unidades. Ocorrerá, assim, uma sinergia na aplicação dos recursos, 
com substanciais ganhos para ambas as partes. Como salientado 
anteriormente, a palavra "associada" que aparece no projeto deve ser 
entendida no sentido de reunir, aliar, cooperar. Assim, a cooperação entre as 
universidades deverá ter em vista o aspecto didático-cientifico, de forma a se 
promover a articulação entre a ciência, a tecnologia e o ensino, além de 
possibilitar o intercâmbio entre as diferentes instituições de ensino, com o 
conseqüente refiexo positivo para o ensino superior em geral. 

No orçamento realizado pela UEMG até o mês de setembro do corrente 
exercício não constam despesas com a realização de convênios. Estão 
orçados R$1.600.000,00 com transferências a instituições privadas, mas até o 
momento nenhuma despesa a esse titulo foi realizada. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 536/99, no 

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - Rogério Correia 

Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 258/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas imóvel de 
propriedade do Estado. 

A proposição foi aprovada no 1° turno, e é atribuição deste órgão colegiado 
emitir novamente o parecer sobre a matéria no ~ turno, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da proposição em epígrafe pertencia à Sociedade São 

~----------------------------------------__J 
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Vicente de Paulo e foi adquirido pela municipalidade conforme estabelece a 
Lei n° 1. 783, de 21 !7/78, tendo sido posteriormente doado ao Estado por força 
de Lei n° 1.791, de 4/7/78. 

A finalidade da doação foi a de que se construísse um centro urbano para 
beneficiar a população pará-minense; todavia o bem se encontra em situação 
de ócio e abandono, não lhe tendo sido dada a destinação original. Em face 
de tais circunstâncias, o Município de Pará de Minas pleiteia reaver o imóvel, 
reservando-lhe fim especial, no intuito de fazer surgir a sua utilidade pública. 

Reiteirando o entendimento emitido por ocasião do 1° turno, há de se 
considerar a inalterabilidade da ordem financeira e orçamentária com a 
implementação da doação pretendida, pois ficam os cofres públicos estaduais 
desobrigados de quaisquer ônus. Não há, portanto, impedimento à aprovação 
do projeto em tela. 

Entretanto, apresentamos emenda ao projeto para melhor acentuar o 
instituto enunciado em seu art. 1°, pois é mais condizente com o negócio a 
ser realizado a reversão, e não a doação. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 258/99, 

com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA N° 1 

Substitua-se a expressão "doar" do art. 1 o do projeto por "fazer reverter". 
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Eduardo Hermeto -

Rêmolo Aloise - Mauro Lobo. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 221212000, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento da Sra. 

Sebastiana Muniz, ocorrido em 17/2/2000, no Município de Várzea da Palma. 
(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Eduardo Brandão, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Francisco Esteves dos Reis, ocorrido em 12/2/2000, na Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 111a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 23/2/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Gil Pereira e Maria Olívia 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase (Expediente): Ata -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de 
Emenda à Constituição n° 33/2000 - Projeto de Lei Complementar n° 23/2000 
- Projetos de Lei n°s 819 a 830/2000 - Requerimentos n°s 1.099 a 1.113/2000 
- Requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Andrada, Chico Rafael (2) e 
Paulo Pettersen - Comunicações: Comunicações das Comissões do 
Trabalho, de Assuntos Municipais, de Turismo e de Defesa do Consumidor e 
do Deputado Alencar da Silveira Júnior - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Doutor Viana, Maria Tereza Lara, Luiz Tadeu Leite e Sargento 
Rodrigues - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Decisão da Presidência - Designação de 
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei n° 14.326- Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Escolha do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado - Leitura de 
Comunicações Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Antônio Carlos Andrada e Chico Rafael (2}; deferimento- Votação 
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Paulo Pettersen; aprovação -
Requerimento n° 1.032199; aprovação; verificação de votação; inexistência de 
"quorum" para votação; anulação da votação; questões de ordem; chamada 
para recomposição do número regimental; existência de "quorum" para 
votação; renovação da votação do requerimento; aprovação; verificação de 
votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação - 2a 
Fase: Discussão de Proposições: Requerimento do Deputado Márcio 
Kangussu; prejudicialidade - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei no 14.212; designação de relator; emissão de parecer pelo 
relator; discurso do Deputado João Leite; questões de ordem; chamada para 
recomposição do número regimental; existência de "quorum" para a 
continuação dos trablahos; discurso do Deputado João Leite; questões de 
ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência de 
"quorum" para a continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados João 
Leite e Márcio Cunha; questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 

~---------------------------------------------------' 
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-Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de 

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -Antônio Carlos Andrada 
- Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac 
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio 
A velar - lrani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite- João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - 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 - Maria 
Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George-
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) Às 14h09min, 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 á leitura 
da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Márcio Kangussu. 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura 

da ata da reunião anterior. que é aprovada sem restrições. 
2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÂO N° 33/2000 

Dá nova redação ao art. 137 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - O art. 137 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
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"Art. 137 - A Polícia Civil e a Polícia Militar subordinam-se ao Governador 

do Estado, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública.". 

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

Sala das Reuniões, de de 2000. 
Sargento Rodrigues - Cabo Morais - Elaine Matozinhos - João Paulo -

Eduardo Brandão - Ermano Batista - Alberto Bejani - Dinis Pinheiro - Eduardo 
Daladier - Wanderley Ávila - José Milton - Ambrósio Pinto - Pastor George -
Rêmolo Aloise - Paulo Piau - Adelmo Carneiro Leão - Elmo Braz - Agostinho 
Silveira - Marco Régis - Marcelo Gonçalves - João Leite - Cristiano Canêdo -
Olinto Godinho - João Batista de Oliveira - José Henrique - Rogério Correia -
Alencar da Silveira Júnior- Márcio Cunha - Luiz Tadeu Leite - Elbe Brandão -
Doutor Viana - Paulo Pettersen - Miguel Martini - Edson Rezende - Chico 
Rafael - Anderson Adauto - Aílton Vilela. 

Justificação: A segurança pública é uma das prioridades dos Governos em 
todas as esferas da Federação, já que constitui uma das mais prementes 
reivindicações da sociedade. 

Esta proposta de emenda à Constituição visa à integração das ações 
policiais no Estado, sob a coordenação da Secretaria da Segurança Pública, 
o que certamente acarretará significativa melhoria dos serviços de segurança 
prestados à população. 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23/2000 
Estabelece critérios operacionais para o exercício da competência legal do 

Tribunal de Contas do Estado no controle do pagamento de contratos 
administrativos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Acrescente-se o § 1° ao art. 55 da Lei Complementar n° 33, de 28 

de junho de 1994, alterando-se seu "caput", que passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 55 - Os contratos e o respectivo controle da ordem cronológica de 
seus pagamentos, convênios, ajustes, termos e quaisquer instrumentos 
firmados pela administração direta e indireta serão, obrigatoriamente, 
encaminhados ao Tribunal de Contas no prazo de trinta dias contados de sua 
assinatura, para exame da legalidade das despesas deles decorrentes. 

§ 1° - O Tribunal de Contas poderá determinar que os documentos 
mencionados neste artigo permaneçam arquivados no órgão de origem, à 

~~----------------------------------------------------------------~ 
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disposição do Tribunal, requisitando-os, a qualquer tempo, em virtude da 
necessidade da realização de qualquer procedimento de sua competência.". 

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Em razão da apresentação do Projeto de Lei n° 774/99, que 

estabelece critérios para o controle da ordem cronológica dos pagamentos 
dos contratos administrativos, faz-se necessário adequar a lei orgânica do 
Tribunal de Contas aos imperativos legais que advirâo dessa proposição e 
aos introduzidos pela Lei n° 8.666, de 19g3, já vigentes. 

No que concerne aos aspectos constitucionais e legais, o projeto de lei 
complementar em análise é perfeitamente compatível com as atribuições e 
prerrogativas dos Tribunais de Contas determinadas pelas Constituições 
Federal e Estadual e pela legislação infraconstitucional, nada alterando em 
relação a esses aspectos. 

Quanto à iniciativa, a matéria em questão não faz parte do rol dos temas a 
serem tratados privativamente pelo Tribunal de Contas, sendo da 
competência desta Casa legislativa a modificação proposta, que, embora 
importante e oportuna, tem um caráter muito mais operacional e pontual. Não 
pretende, portanto. alterar qualquer fundamento essencial relativo à 
competência ou ao funcionamento do Tribunal de Contas do Estado. 

O art. 75 da Constituição Federal determina a aplicação das normas 
relativas ao Tribunal de Contas da União, no que couber, aos Tribunais de 
Contas estaduais. O inciso XIV, art. 76, da Constituição Estadual, por sua 
vez, assim especifica uma das competências do Tribunal de Contas do 
Estado, concernente ao tema em debate: "Art. 76 - O controle externo, a 
cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas, ao qual compete: 

XIV - apreciar a legalidade de ato dos procedimentos licitatórios, de modo 
especial dos editais, das atas de julgamento e dos contratos celebrados". 

O inciso XV, art. 13, da Lei Complementar n° 33, de 28/6/94, reitera o 
dispositivo constitucional citado, sendo que seu inciso IV estabelece a 
seguinte competência ao Tribunal de Contas estadual: 

"Art. 13- Compete ao Tribunal de Contas: 
IV - fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa a perda, extravio ou 

outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo ao Estado, ao município 
ou a entidade da respectiva administração indireta". 

Finalmente, a Lei n° 8.666, de 22/6/93, em seu art. 5°, estabelece a 
obrigatoriedade da observância da estrita ordem cronológica, das datas de 
sua exigibilidade, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de 
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bens, locações, realização de obras e prestação de serviços. O legislador 
considerou tão importante a observância desse imperativo que, no art. 92 da 
mesma lei, determinou pena de até quatro anos de reclusão para o ordenador 
de despesa que subverter o princípio da ordem cronológica dos pagamentos. 
Considerando que esse tipo de conduta irregular é acompanhada de 
agravantes, como a continuidade delitiva, e de outras tipologias antijuridicas 
afins, como a fraude, a corrupção passiva e a formação de quadrilha, essa 
prática pode resultar numa pena enorme, compatível com sua perniciosidade. 
Ademais, estabeleceu o art. 113 da mesma lei que caberá ao Tribunal de 
Contas o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 
instrumentos regidos pela Lei n° 8.666, de 1993. 

O § 1 o proposto, por sua vez, presta-se a alcançar dois objetivos: em 
primeiro lugar, facilitar as ações tanto do órgão fiscalizador quanto do agente 
fiscalizado, evitando trabalho eventualmente inútil, a possibilidade de extravio 
e a necessidade de protocolização formal; em segundo lugar, evitar o 
acúmulo de papel nos arquivos do Tribunal de Contas, que, por meio de suas 
inspeções "in loco", pode verificar objetivamente se o agente fiscalizado 
atende aos dispositivos legais. 

Assim sendo, não resta outra opção ao legislador estadual senão adequar a 
operacionalidade de tais comandos legais, para se dar plena efetividade a tal 
controle, de modo claro e inequívoco, atendendo, assim, aos princípios da 
legalidade e da moralidade na administração da coisa pública. 

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

PROJETO DE LEI N" 819/2000 
Dispõe sobre o Conselho de Participação e Integração da Comunidade 

Negra, define políticas e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra, 

criado pelo Decreto 28.071, de 12 de maio de 1988, passa a denominar-se 
Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de 
Minas Gerais. 

Art. 2° - Compete ao Conselho de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra de Minas Gerais, órgão deliberativo e controlador das 
políticas que visem a defesa dos interesses da comunidade negra: 

I - formular e desenvolver programas e projetos voltados para o combate ao 
racismo e erradicação da discriminação racial; 

11 - promover a inserção da população negra na vida sócio-econômica, 
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política e cultural do Estado de Minas Gerais; 

111 - desenvolver estudos, pesquisas e debates relativos aos problemas 
sócio-raciais vividos pela comunidade negra; 

IV - manter Duvidaria que receba denúncias e informações de atos 
discriminatórios, fiscalize e adote as providências necessárias à apuração dos 
fatos e aplicação das sanções cabíveis pelos órgãos competentes; 

V - aprovar critérios para celebração de contratos ou convênios entre 
órgãos governamentais e organizações não governamentais representativas 
da comunidade negra; 

VI - implementar a criação dos Conselhos Municipais e Regionais da 
Comunidade Negra; 

VIl - aprovar critérios para repasse de recursos para os conselhos 
regionais, municipais, entidades e organizações representativas da 
comunidade negra, bem como fiscalizar e acompanhar a gestão de recursos 
e a execução de programas; 

VIII- elaborar seu estatuto; 
IX- elaborar sua proposta orçamentária. 
Art. 3• - O Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra de Minas Gerais, órgão subordinado à Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, será composto paritariamente 
por representantes da sociedade civil e pelo poder público, constituído por: 

I -quatorze representantes da administração pública estadual, sendo: 
a - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação-Geral; 
b - um representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência 

Social, da Criança e Adolescente; 
c - um representante da Secretaria de Estado da Saúde; 
d - um representante da Secretaria de Estado da Educação; 
e- um representante da Secretaria de Estado da Segurança Pública; 
f- um representante da Secretaria de Estado da Cultura; 
g- um representante da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação 

Social; 
h- um representante da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 

Humanos; 
i - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
j - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
k - um representante do Ministério Público Estadual; 
I - o Ouvidor de Polícia do Estado; 
m - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; 
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n - um representante do Conselho Estadual dos Direitos Humanos; 
11 - quatorze representantes da sociedade civil organizada, com 

representação que contemple as diversas regiões do Estado, sendo: 
a - três representantes de movimentos organizados da comunidade negra; 
b - três representantes de entidades religiosas afro-brasileiras; 
c - dois representante de associações comunitárias; 
d - um representante do movimento sindical; 
e - dois representantes do movimento de mulheres negras; 
f- dois representante de entidades culturais afro-brasileiras; 
g - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; 
§ 1° - Os representantes da administração pública serão indicados pelo 

Governador do Estado, entre os servidores com poder de decisão no âmbito 
de cada Secretaria, órgão ou entidade. 

§ 2°- Os representantes da Assembléia Legislativa, do Ministério Público e 
do Conselho de Direitos Humanos serão, respectivamente, indicados pelo 
Presidente da Assembléia, pelo Procurador-Geral do Estado e pelo 
Presidente do Conselho de Direitos Humanos. 

§ 3° - As entidades não governamentais, em funcionamento há, pelo menos 
dois anos, reunir-se-ão em Assembléias Setoriais para indicação de seus 
representantes. 

§ 4° - Os conselheiros serão indicados para mandato de dois anos, 
readmitindo-se uma única recondução. 

§ 5°- O exercício da função de conselheiro ou de conselheira é considerado 
de interesse público relevante e não será remunerado. 

§ 6° - Para cada conselheiro ou conselheira titular será escolhido, 
simultaneamente, um suplente ou uma suplente, observados o mesmo 
procedimento e exigências. 

Art. 4°- A posse da primeira diretoria do Conselho Estadual de Participação 
e Integração da Comunidade Negra se dará na presença do Governador do 
Estado de Minas Gerais. 

Art. 5° - Os recursos financeiros para implantação e a manutenção do 
Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra serão previstos 
na lei de orçamento anual do Estado, em rubrica própria. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias a contar 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 Reuniões, 14 de fevereiro de 2000. 
Maria Tereza Lara- Elaine Matozinhos 

~----------------------------------------~ 
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Justificação: Este projeto de lei, elaborado juntamente com representantes 

da Comunidade Negra no Estado, visa dispor sobre a criação do Conselho de 
Participação e Integração da Comunidade Negra, definindo políticas e dando 
outras providências. 

Com a instituição desse Conselho para a comunidade negra, neste ano em 
que se comemoram 500 anos de colonização do Brasil, deseja-se resgatar a 
cultura desse povo que muito contribuiu e contribui para o enriquecimento da 
nossa cultura. É o movimento organizado ocupando seu espaço em nossa 
sociedade, seja por meio de conselhos, associações, sindicatos ou outra 
forma de organização social e popular. 

Esperamos contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa 
Legislativa, para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 820/2000 
Dispõe sobre o incentivo à redução do custo dos medicamentos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Estado incentivará a redução dos custos dos medicamentos para 

o consumidor por meio de: 
I - redução da carga tributária nas operações internas do ICMS incidente 

sobre a saída do medicamento genérico; 
11 - promoção de campanhas de esclarecimento sobre as vantagens da 

utilização do medicamento genérico; 
111- produção do medicamento genérico em laboratório próprio. 
§ 1° - A execução das medidas descritas no "caput" deste artigo levará em 

conta a relação custo-benefício para o Estado e para o consumidor. 
§ 2° - As campanhas de esclarecimento terão conteúdo, período e formas 

de realização definidos pelo órgão competente. 
Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 

de: 
I - dotação orçamentária própria; 
li - 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 Reuniões, 26 de janeiro de 2000. 
Ronaldo Canabrava 
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Justificação: Esta proposta atende às necessidades dos usuários de 

medicamentos, os quais se vêem restritos aos produtos de marcas famosas, 
lançados por grandes laboratórios, que se preocupam basicamente com os 
lucros exorbitantes, que chegam a gerar uma diferença de preço de até 
3000% nos custos para os consumidores. Tais denúncias têm sido 
manchetes dos principais jornais do País. 

Urge, portanto, que providências sejam tomadas para impedir tamanho 
abuso e desrespeito à população, que deve ter acesso a medicamentos a 
preços justos. O atual monopólio só interessa aos laboratórios, que, 
preocupados em perder mercado, tentam boicotar o implemento da lei dos 
genéricos. Tal medida é ansiosamente esperada por aqueles que não podem 
arcar com os onerosos preços dos remédios de marcas famosas. 

Cabe-nos ressaltar que, se aprovada, esta proposta beneficiará também o 
Estado, tendo em vista a dispendiosa quantia gasta para repor os estoques 
das farmácias dos hospitais públicos. Isso, portanto, geraria economia para 
os cofres públicos. 

Nossa proposta se reveste de constitucionalidade, tendo em vista que o 
ICMS pode ser reduzido pelo Estado para até 12%, dentro das normas 
estabelecidas pelo CONFAZ. 

Isso posto, acreditamos que, com o incentivo no ICMS para a produção de 
medicamentos genéricos e uma eficiente campanha de esclarecimento, o 
Estado estará dando uma grande contribuição à preservação da saúde de 
nossa população. 

Pelos motivos expostos, esperamos poder contar com o apoio de nossos 
pares para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 821/2000 
Altera os arts. 1° e 3° da Lei no 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 disposto no "caput" deste artigo aplica-se às mercadorias à venda 

<~---------------------------------------------------------' 
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nos estabelecimentos varejistas, bem como aos 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. 

§ 3• - 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 mais de vinte caixas 
eletrônicos e que comercializem verduras, legumes e frutas deverão manter 
serviço de pesagem, embalagem e etíquetação de preço no próprio setor em 
que tais produtos estiverem expostos.". 

Art. 2°- O art. 3• da Lei n• 12.789, de 17 de abril de 1g98, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 3° - É facultada ao comerciante, em substituição à etiquetação 
individual dos produtos, a utilização de inovações tecnológicas que garantam 
ao consumidor maior comodidade e segurança na identificação do preço 
respectivo, mediante autorização 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. 
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2000. 
João Paulo 
Justificação: O presente projeto de lei tem a finalidade de aprimorar a 

legislação atual, tornando obrigatória a afixação dos preços também nos 
produtos expostos em vitrines, gôndolas, prateleiras, etc. 

Acrescentamos, ainda, a obrigatoriedade da pesagem e colocação de 
preços nas embalagens de frutas, legumes e verduras no próprio espaço 
onde estejam expostos, para evitar as dúvidas e confusões do funcionário do 
caixa, que sempre tem dificuldade para identificar o produto já acondicionado 
no saco plástico. Ele nunca sabe se a banana é prata ou maçã; se a laranja é 
pêra rio, campista ou serra d'água; se o consumidor está levando pêssego ou 
nectarina, se a goiaba é branca ou vermelha, etc., etc. É importante notar que 
os preços são bem diferentes e que o consumidor tem pago, com grande 
freqüência, pelo produto mais caro quando leva o mais barato. 
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Incluímos também a possibilidade do aproveitamento das inovações 

tecnológicas, como os supermercadistas querem, ao reclamarem da 
etiquetação, que consideram um processo já ultrapassado. Nesse caso, 
bastará a obtenção de alvará judicial para se fazer a mudança. 

Finalmente, estamos propondo a proibição da identificação de clientes que 
participem de sorteios, para evitar que essas autênticas "fichas cadastrais", já 
tradicionais, possam ser utilizadas com outras finalidades após a realização 
do sorteio, como tem ocorrido. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do 
Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 822/2000 
Estabelece critérios para a publicação das leis do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A publicação das leis do Estado será feita no "Minas Gerais", 

contendo a integra de seu texto. 
Art. 2° - Serão acrescentados ao final da publicação da lei : 
I - referência ao projeto do qual ela se originou; 
li - o nome do autor do projeto. 
Art. 3° - O descumprimento do estabelecido nesta lei implicará a 

responsabilização de quem determinou a publicação. 
Art. 4 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Márcio Cunha 
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade fazer referência, na 

publicação de lei no "Minas Gerais", ao projeto que a originou e ao nome de 
seu autor. 

O art. 1 o da proposição em tela não apresenta qualquer inovação ao 
ordenamento jurídico estadual. 

O art. 2°, por sua vez, pretende que se acrescente, ao final da publicação 
das leis, o projeto do qual ela se originou e o nome de seu autor. 

Convém ressaltar que tal proposição não possui caráter publicitário, não 
visa à promoção de autoridades, e sim à informação ao público sobre o 
trabalho desenvolvido por seus representantes legais na esfera do 
Legislativo. 

Acresça-se ainda que, mesmo sendo discutida por todos nesta Casa, por 
meio de pareceres de comissões, e recebendo emendas que podem até 
alterar o projeto original, a titulariedade da proposição continua sendo do 

L_ ________________________________________ __J 
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Deputado que a apresentou. 

Pelas razões mencionadas, conto com a colaboração dos nobres pares 
desta Casa para a aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração 
Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 823/2000 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Povoado de 

São Sebastião dos Cabrestos, com sede no Município de Vargem Bonita. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Povoado de São Sebastião dos Cabrestos, com sede no Município de 
Vargem Bonita. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2000. 
Dilzon Melo 
Justificação: A Associação do Povoado de São Sebastião dos Cabrestos é 

sociedade civil, de caráter cultural, assistencial, sem fins lucrativos, políticos 
ou religiosos, com duração indeterminada. Sua finalidade é promover a 
melhoria da qualidade de vida dos moradores nas áreas de saúde, lazer, 
educação, saneamento básico, entre outras. Além disso, promove 
campanhas beneficentes, com o objetivo de ajudar os mais necessitados. 

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

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

Em razão do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N" 824/2000 
Declara de utilidade pública o Conselho Particular de Nepomuceno da 

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Nepomuceno. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública o Conselho Particular de 
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Nepomuceno da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no município de 
Nepomuceno. 

Art. 2' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2000. 
Márcio Kangussu 
Justificação: O Conselho Particular de Nepomuceno da Sociedade São 

Vicente de Paulo é entidade civil sem fins lucrativos. Vem cumprindo seu 
objetivo estatutário que é prestar assistência às pessoas idosas. 

A entidade é reconhecida como de utilidade pública nos âmbitos municipal e 
federal e também como entidade filantrópica junto ao Conselho Nacional de 
Assistência Social. 

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

PROJETO DE LEI N° 825/2000 
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária incidente sobre fio de 

malha sintética. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 12 da Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar 

acrescido do seguinte parágrafo: 
"Art.12- ..................... . 
§ 18 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos no regulamento, a reduzir a carga tributária para até 12% 
(doze por cento) nas operações internas com fio sintético de malha.". 

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução 
desta lei no prazo de sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos no primeiro dia do exercício subseqüente ao de sua publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A redução de 18% para 12% da carga tributária do ICMS nas 

operações internas com fio sintético de malha encontra amparo legal no art. 
155, inciso VI, da Constituição da República, que permite a redução da 
alíquota interna até o limite da interestadual. Em Minas Gerais, a alíquota do 
ICMS incidente sobre o fio sintético de malha é de 18%. A alíquota 
interestadual da região Sudeste é de 12%, conforme fixado na Resolução n° 
22, de 1989, do Senado Federal. Portanto, a redução pretendida, nos termos 
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do citado dispositivo constitucional, poderá ser adotada por meio de lei 
estadual, independentemente do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ -, já que não ultrapassa o limite de balizamento das alíquotas 
internas e interestaduais. 

Tendo em vista que a redução da carga tributária contribuirá para o 
fortalecimento e o aumento da competitividade da indústria mineira de 
malhas, o que, em médio e longo prazos, resultará na geração de mais 
empregos e aumento na receita tributária do setor, em beneficio do próprio 
Fisco Estadual, solicitamos o apoio de todos os Deputados à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI W 826/2000 
Declara de utilidade pública a Associação de Promoção do Menor, com 

sede no Municipio de Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Promoção do 

Menor, com sede no Município de Pouso Alegre. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000. 
Chico Rafael 
Justificação: A Associação de Promoção do Menor, com sede em Pouso 

Alegre, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem os seus estatutos 
registrados no Cartório das Pessoas Jurídicas da Comarca de Pouso Alegre. 

Conforme atesta o Prefeito Municipal de Pouso Alegre, a entidade funciona 
regularmente há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas 
idõneas, que não percebem remuneração pelos cargos que ocupam. 

Em caso de dissolução, seu património reverterá em favor de entidade 
congênere. 

Por ficar evidente o caráter de utilidade pública de que se reveste a 
entidade, esperamos ver aprovado este projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI W 827/2000 
Declara de utilidade pública a Associação de Caridade de Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Caridade de 

Pouso Alegre, com sede no Município de Pouso Alegre. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000. 
Chico Rafael 
Justificação: A Associação de Caridade de Pouso Alegre, com sede nesse 

mumc1p1o, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem seu estatuto 
registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Pouso 
Alegre. 

A entidade tem por finalidade abrigar e educar menores do sexo feminino 
que necessitem de proteção e amparo. 

Atesta o 1°-Promotor de Justiça da Comarca de Pouso Alegre que a 
entidade funciona regularmente há mais de dois anos e que sua diretoria não 
percebe remuneração. 

Em caso de dissolução, seu patrimônio reverterá em favor de entidade 
congênere. 

Por ficar evidente o caráter de utilidade pública de que se reveste a 
entidade, esperamos ver aprovado este projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 828/2000 
Regulamenta disposições da Constituição do Estado de Minas Gerais 

referentes à probidade na atividade pública. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Compete ao Poder Legislativo Estadual e ao Municipal, nos 

respectivos âmbitos, tomar ou promover junto à autoridade competente todas 
as providências necessárias ou convenientes à preservação do patrimônio e 
do erário do povo, ao combate a tratamento diferenciado e ao aproveitamento 
de ensejo a vantagens pessoais ou grupais. 

Art. 2o - Cada um dos Poderes do Estado e do município, no prazo de 
noventa dias da publicação desta lei, baixará as normas e instruções de sua 
competência para o cumprimento do disposto nos arts. 13, 16, 17, 40, 73, 74, 
75, 82, inciso VI do art. 166, § 2° do art. 175, § 2° do art. 177, parágrafo único 
do art. 212, art. 258 e seu parágrafo único e § 2° do art. 277, todos da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, e nesta lei, prevendo: 

I - atualização periódica da declaração interna de bens do agente público 
encarregado de licitação, aquisição, alienação, expropriação, gestão ou 
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guarda de bens ou valores; 

11 - afixação, de modo facilmente legível e em local óbvio, dos valores 
atualizados de taxas, custas, emolumentos, contribuições, honorários e 
qualquer outra cobrança estabelecida ou fundada em lei, em todos os lugares 
onde se efetue ou se prepare o respectivo recolhimento; 

111 - prevenção do aproveitamento de função, serventia, servidão e serviço 
concedido, permitido ou autorizado como ensejo a ganho adicional ao de lei, 
inclusive contribuição a entidade de classe e todas as formas de receita 
parasitária ou privilégio financeiro; 

IV - obrigatoriedade da prestação de recibo por todo pagamento de bem, 
uso e serviços direta ou indiretamente prestados pelo poder público estadual 
ou municipal, excetuados os serviços de transporte coletivo e os efetuados 
mediante taxas de ingresso; 

V - acesso à autoridade competente mais próxima para representação 
contra extorsão, bem como para obtenção sumária de ressarcimento e 
aplicação da penalidade cabível. 

Art. 3° - Fica instituída, no âmbito estadual e no municipal, a obrigatoriedade 
de declaração pública de bens para todo e qualquer cidadão no exercício das 
seguintes funções: 

a ) Governador e Vice-Governador do Estado e respectivos Chefes de 
Gabinete; 

b ) Secretário de Estado, Comandante-Geral da Polícia Militar e respectivos 
Chefes de Gabinete; 

c) Deputado à Assembléia Legislativa e Vereador; 
d ) Diretor-Geral ou cargo equivalente de casa legislativa; 
e) membros da magistratura e Diretores da administração judiciária; 
f) Procurador-Geral de Justiça; 
g ) Procurador-Geral do Estado; 
h ) Conselheiro e Auditor do Tribunal de Contas; 
i ) Prefeito e Vice-Prefeito Municipal e respectivos Chefes de Gabinete ou 

cargo equivalente; 
j ) Presidente e Diretor de órgão ou entidade financeira, creditícia, 

comercial, industrial, previdenciária, assistencial e de prestação de serviços 
pertencentes ao Estado, ao município ou por estes controlada; 

I ) dirigente de departamento ou órgão equivalente, autônomo ou 
subordinado, de qualquer um dos Poderes do Estado. 

§ 1 o - A declaração será prestada pelo próprio agente público mencionado 
no "caput" do artigo, em cartório de títulos e documentos ou, para este efeito, 
equivalente, da comarca em que a função esteja sediada, no prazo de quinze 
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dias contados da data de entrada em exercício e de oito dias do término deste 
ou da ocorrência da alteração prevista no § 4" deste artigo_ 

§ 2" - O assentamento da declaração levará número de ordem e se fará, 
sem ônus para o declarante, em livro próprio, autenticado segundo a 
legislação vigente, de forma explícita e inequívoca, disposto em duas colunas, 
de modo que constem o nome do declarante, a função, a data do ato oficial 
que a confere e a de entrada em exercício, destacadamente da relação de 
bens, a qual incluirá bens móveis, imóveis e semoventes, ações e títulos de 
valor ou conversíveis; fonte e valor atualizado de cada rendimento pecuniário, 
saldo atualizado de depósito e aplicação financeira superiores a dez mil 
UFIRs, excluindo-se objetos de uso pessoal ou doméstico que não 
representem valor incomum_ 

§ 3° - Caso o agente público mencionado no art. 2° desta lei seja ou venha 
a ser titular de firma individual ou integrante de sociedade empresarial, deverá 
declarar também essa condição, o capital realizado, com discriminação dos 
bens reais e valores que constituem o patrimônio, e o percentual de 
participação do declarante. 

§ 4 ° - No caso de aumento igual ou superior a 5% do patrimônio 
anteriormente declarado, a alteração será obrigatoriamente registrada na 
forma e no prazo previstos no § 1 o deste artigo, sob o título "Aditamento a 
Declaração de Bens", seguido do número de ordem da declaração inicial e do 
nome do declarante. 

Art. 4° - O disposto no artigo anterior e em seus parágrafos aplica-se ao 
atual agente público ou político nele mencionado e ao que se tenha afastado 
do exercício há menos de um ano. 

Art. 5° - O cartório não poderá eximir-se do registro da declaração, da 
prestação de comprovante de recebimento dela ao declarante, do 
fornecimento da respectiva certidão a quem a requeira e do franqueamento 
dos assentamentos, com a devida cautela, à consulta por qualquer cidadão. 

Art. 6° - A não-prestação da declaração de bens ou do aditamento, bem 
como a prestação de modo incompleto ou equívoco, importará a perda do 
mandato, cargo, emprego ou, ainda que sob nova denominação, a função 
pública equivalente, no todo ou em parte, a alguma das inclusas no art. 3° 
desta lei, por decisão da Assembléia Legislativa, ou, se for o caso, da Câmara 
Municipal, em sessão especial, por maioria simples de voto, no prazo máximo 
de trinta dias a contar da data da notificação ao respectivo Poder Legislativo. 

Art. 7° - Em vista de denúncia ou indício de enriquecimento ilícito, 
favorecimento indevido a terceiro ou qualquer ato de improbidade lesivo ao 
patrimônio ou erário do povo, cumpre à Assembléia Legislativa ou, se for o 
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caso, à Câmara Municipal apurar os fatos e promover as ações judiciais, 
administrativas ou de sua competência que assegurem o ressarcimento 
imediato e pleno, bem como a aplicaçâo das penalidades previstas em lei. 

Parágrafo único - O delito previsto neste artigo é inafiançável e acarretará 
pena de detençâo proporcional à lesão do bem público e ao grau de 
responsabilidade exigido pela função, sem prejuízo de outras penalidades 
previstas em lei, observado o disposto no inciso I e no parágrafo único do art. 
22 da Constituição Federal e a legislação penal. 

Art. 8° - A pessoa contra a qual se tiver comprovado envolvimento doloso 
ou culposo em improbidade no trato do interesse público, além de sujeição às 
penalidades da lei, incorrerá em impedimento de: 

I - até o ressarcimento do patrimônio ou do erário público, dispor de bem de 
qualquer natureza ou haver contábil; 

li - pelo prazo de dez anos: 
a ) exercitar direito público; 
b ) exercer cargo, mandato, emprego, missão e qualquer outra atividade 

estatal, paraestatal ou de entidade sob controle do Estado ou do município; 
c ) celebrar contrato, convênio ou qualquer forma de transação com o 

Estado ou município; 
§ 1°- O impedimento previsto na alínea "c" do inciso 11 deste artigo estende-

se a todas as pessoas jurídicas de direito privado em que o incurso figure ou 
venha a figurar como proprietário, sócio ou dirigente em qualquer nível. 

§ 2° - Fica o Chefe do respectivo Poder Estadual ou Municipal obrigado a 
publicar, no órgão oficial do Estado, para os efeitos previstos neste artigo, 
todas as transgressões comprovadas a esta lei. 

Art. go - É facultada a toda pessoa em gozo de direitos civis a iniciativa de 
requerer, fundamentadamente, à Assembléia Legislativa ou à competente 
Câmara Municipal a verificação de irregularidade quanto à declaração de 
bens prevista nesta lei, a apuração de improbidade na gestão pública e a 
aplicação das medidas saneadoras cabíveis. 

Art. 10- No caso de inação da Câmara Municipal competente em relação a 
indício ou manifesto ato de improbidade na gestão pública ou a 
descumprimento desta lei, a Assembléia Legislativa avocará a si a apuração 
do fato e promoverá as medidas cabíveis, inclusive contra o agente legislativo 
municipal delinqüente, omisso ou conivente. 

Art. 11 - Para registro, matricula, inscrição ou ato similar de bens móveis e 
imóveis, solicitado junto a cartório, órgão de controle ou cadastramento, por 
ex-titular de função prevista no art. 3° desta lei ou por pessoa jurídica que ele 
integre, será exigida a certidão de declaração de bens, cumprindo ao 
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responsável pelo assentamento conferir a data de aquisição do bem e, em 
caso de omissão ou discrepância, comunicar a irregularidade ao Poder 
Legislativo competente, em oito dias, para as providências previstas nesta lei. 

Art. 12 - Esta lei independe de regulamentação. 
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14- Revogam-se as disposições divergentes ou em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2000. 
Durval Ângelo 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

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

PROJETO DE LEI No 829/2000 
Declara de utilidade pública a Sociedade de Educação e Caridade Casa 

Irmãs Schiapparoli, com sede no Município de Varginha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Educação e 

Caridade Casa Irmãs Schiapparoli, com sede no Município de Varginha. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2000. 
Durval Ângelo 
Justificação: A Sociedade de Educação e Caridade Casa Irmãs Schiapparoli 

é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade criar, 
congregar, dirigir e manter instituições que visem à beneficência, à promoção 
humana, à cultura, à educação, à evangelização, ao ensino, à assistência 
social e à saúde. 

A referida entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública. Sendo assim, 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° 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 

~----------------------------------------~ 
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Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS- pertencente aos municípios, de que trata o inciso li 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 cálculo da parcela de que trata o inciso I do parágrafo único do art. 158 
da Constituição Federal; 

11 -área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do município 
e a área total do Estado, informada pelo Instituto de Geociências Aplicadas -
IGA -, da Fundação Centro Tecnológico do Estado de Minas Gerais- CETEC 
-, 

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 11 desta lei, observado o disposto no§ 1°; 

VI - produção de alimentos: os valores decorrentes da aplicação dos 
percentuais á 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 á média dos dois últimos anos, incluindo-se 
na área cultivada a área destinada á 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; 
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d) parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída aos municípios 

que tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura, órgão de apoio ao 
desenvolvimento agropecuário, respeitada a mesma relação percentual 
estabelecida na alínea "b" deste inciso; 

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 com postagem 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 parãmetros e os procedimentos definidos pelo 
órgão ambiental estadual; 

c) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
fará publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados apurados 
relativamente ao ano civil imediatamente anterior, com a relação de 
municípios habilitados segundo as alíneas "a" e "b", para fins de distribuição 
dos recursos no exercício 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 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; 

~~------------------------------------------------------~ 
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b) encerrada a distribuição conforme a alínea "a" acima, 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 - !UM - 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 !UM naquele exercício; 

§ 1° - 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 o desta lei, relativos à 
produção de alimentos, serão fornecidos pela Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará publicar, até o dia 30 de abril 
de cada ano, no órgão oficial do Estado, as informações pertinentes às 
alíneas enumeradas naquele inciso, para fins de distribuição dos recursos no 
exercício subseqüente. 

§ 3° - A Secretaria de Estado da Saúde fará publicar os dados referentes ao 
inciso IX deste artigo, até o dia 30 de abril de cada ano, relativos ao ano civil 
imediatamente anterior, para fins de distribuição dos recursos no exercício 
subseqüente. 

§ 4°- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o dia 31 de maio de cada 
ano, os índices provisórios de que tratam os incisos li a XII deste artigo, por 
município, bem como os dados constitutivos do índice relativo ao inciso X e, 
quando modificados, os dos índices relativos aos incisos li a IV. 

§ 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° - Os Prefeitos Municipais e as associações de municípios ou seus 
representantes poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados da sua 
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publicação, os dados e os índices de que tratam os §§ 4° e 5° deste artigo, 
sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis. 

§ 7°- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o dia 31 de julho de cada 
ano, após o julgamento das impugnações previstas no parágrafo anterior, os 
índices definitivos de que tratam os incisos 11 a XII, por município. 

§ 8° - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar até o dia 31 de 
agosto de cada ano: 

I - o índice definitivo de que trata o inciso I, após o julgamento das 
impugnações previstas no § 6°; 

11 - o índice definitivo geral de distribuição da receita que pertence aos 
municípios, após o julgamento das impugnações previstas no § 6°, 
englobando as parcelas de que tratam os incisos I e li do parágrafo único do 
art. 158 da Constituição Federal. 

§ 9° - A participação de município em razão de critério previsto em 
determinado inciso não prejudica sua participação na distribuição na forma 
dos demais dispositivos. 

§ 10- As publicações de índices previstas nesta lei deverão apresentar os 
dados constitutivos e os respectivos percentuais para cada critério, previstos 
nos incisos I a XII do art. 1°. 

Art. 2° - A apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF - compreenderá o 
montante global da apresentação do movimento econõmico, 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 à produção e à 
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 

~------------------------------------------~ 
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a estação elevatória; no caso de um ou alguns desses componentes se 
situarem em território de mais de um município, 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; 

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 no 12.428, de 27 de dezembro de 
1996; o art. 26 da Lei no 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. 

Sala das Reuniões, de de 2000. 
Alberto Bejani 

Anexo I 
(a que se refere o art. 1° da Lei n°, de de de 2000) 

•- O quadro referente ao Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 25.02.2000. 

Anexo li 
Índice de Educação- PEi 

(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei n°, de de de 2000) 
•- O quadro referente ao Anexo 11 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 25.02.2000. 

a.1) MRMi é o número de matriculas na rede municipal de ensino do 
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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) L ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os municípios. 
Anexo 111 

Índice de Patrimônio Cultural - PPC 
(a que se refere o inciso Vil do art. 1° da Lei n°, de de de 2000) 

• - O quadro referente ao Anexo 111 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 25.02.2000. 

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 13• 
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 - IC : Índice de Conservação do Município "I" 
• - O quadro referente ao Índice de Conservação do Município "I" foi 

<~--------------------------------------------------------_J 
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publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 25.02.2000. 

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 
25.02.2000. 

Notas: 
1 - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA 11 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. 

Justificação: A Lei n° 12.040, de 28/12/95, conhecida como Lei Robin Hood, 
vigora até 31/12/2000. Não há previsão de percentuais a serem aplicados aos 
chamados critérios sociais a partir do próximo ano. Recomenda o inciso I do 
art. 2° da lei a reformulação, em 1998, do Anexo I, o que não ocorreu, razão 
pela qual os percentuais são previstos somente para até o final deste 
exercício. 

O texto original sofreu diversas transformações, sendo modificado pelas 
Leis n°s 12.428, 12.581, 12.734 e 12.970. Esse emaranhado trouxe certa 
confusão ao processo legislativo, tanto que há em vigor dispositivos sem 
significado, com orações sem complemento, como é o caso do§ 4° do art. 1°. 

Este projeto, além de sanar os problemas hoje existentes, tem como 
finalidade aperfeiçoar o dispositivo vigente ao fixar periodicidade anual para 
vigência de todos os índices; assegurar transparência total ao processo, 
publicando-se os dados constitutivos de todos os critérios; sistematizar os 
prazos para publicação dos índices, impreterivelmente até 31 de agosto, 
cumprindo princípio existente na Lei Complementar n° 63, de forma a 
possibilitar que as Prefeituras elaborem seus orçamentos, em setembro, 
conhecendo a correta previsão da principal receita; estabelecer percentuais 
permanentes atribuídos aos critérios sociais, a partir de 2001, sem o que a Lei 
Robin Hood não produzirá efeito. 

Optamos por uma solução salomônica, mantendo as proporções existentes 
na atual legislação. Nenhum município perderá ou ganhará em função deste 
projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.099/2000, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja encaminhado 

ao Secretário da Fazenda pedido de informações sobre as bases da venda da 
CASEMG e do CEASA ao Governo Federal por ocasião da renegociação da 
divida do Estado, bem como sobre a situação dos funcionários dessas 
empresas.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.100/2000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja 
encaminhada ao Ministro da Fazenda e ao Presidente do Banco Central 
moção de repúdio pela privatização do BANESPA. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

N° 1.101/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Congresso Nacional com vistas a que seja 
alterada a alinea "b" do§ 6° do art. 5° da Lei n° 9.138, de 29/11/95, alterada 
pela Lei n° 9.866, de 9/11/99, que trata da dívida dos produtores rurais. (-À 
Comissão de Politica Agropecuária.) 

N° 1.102/2000, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a empresa Canal 23 Ltda. pela 
passagem de seus três anos de funcionamento e pela nova programação da 
emissora, totalmente voltada para Belo Horizonte. (- À Comissão de 
Transporte.) 

N° 1.103/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Diretor, os professores, os 
funcionários e os alunos do Colégio Arnaldo pela passagem dos 88 anos de 
fundação desse educandário.(- À Comissão de Educação.) 

N° 1.104/2000, do Deputado Agostinho Silveira, solicitando seja 
encaminhado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se determine 
ao Secretário da Fazenda a realização de estudos para concessão de 
isenção de ICMS aos comerciantes que perderam mercadorias por ocasião 
das enchentes que atingiram cidades do Sul de Minas e estâncias 
hidrominerais. 

N° 1 .1 05/2000, do Deputado Agostinho Silveira, solicitando seja 
encaminhado apelo ao Governador do Estado com vistas a que determine a 
dispensa da apresentação de certidões negativas de débitos municipais, 
estadual e federal para liberação de financiamentos pelo BDMG aos 
comerciantes atingidos pela inundação provocada pelas enchentes nas 
cidades do Sul de Minas. (- Distribuídos á Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 
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N° 1.106/2000, do Deputado Pastor George, solicitando seja encaminhado 

ao Secretário de Turismo pedido de informações sobre os danos causados 
pelas chuvas no Sul de Minas e as estratégias de recuperação das áreas 
atingidas. 

N° 1.107/2000, do Deputado Pastor George, solicitando seja encaminhado 
ao Secretário de Indústria e Comércio pedido de informações sobre os danos 
causados pelas chuvas no Sul de Minas às indústrias do segmento eletrônico 
e as estratégias de recuperação propostas. 

N° 1.108/2000, do Deputado Pastor George, solicitando seja encaminhado 
ao Secretário de Educação pedido de informações sobre a possibilidade de 
realização de concurso público para provimento de cargo de professor do 
Quadro do Magistério Estadual, o percentual de professores regentes sem 
licenciatura e a existência de plano para propiciar licenciatura a esses 
professores.(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 1.109/2000, do Deputado Pastor George, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro da Educação com vistas à avaliação e ao reconhecimento 
dos cursos à distância.(- À Comissão de Educação.) 

N° 1.11 0/2000, do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja inserido nos 
anais da Casa o artigo "O Boi do Ramalho", publicado no jornal "Estado de 
Minas" de 21/2/2000. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.111/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a revista 
"Jurisprudência Mineira" por seu cinqüentenário. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

N° 1.112/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que submeta ao CONFAZ 
proposta de concessão de beneficios fiscais relativos ao ICMS nas operações 
internas realizadas por avicultores, inclusive crédito presumido, para que as 
operações atualmente tributáveis tenham alíquota zero ou inferior a 7%. 

N° 1.113/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que submeta ao CONFAZ 
proposta de concessão de crédito presumido, a fim de se instituir a alíquota 
zero do ICMS incidente nas operações internas com carne bovina. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Antônio Carlos Andrada, Chico Rafael (2) e Paulo Pettersen. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do 

Trabalho, de Assuntos Municipais, de Turismo e de Defesa do Consumidor e 
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do Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoal da 

imprensa, senhores das galerias, neste instante quero dizer da satisfação que 
tivemos hoje na Comissão de Agricultura, quando foi debatida uma questão 
de extrema importância para o nosso Estado: a suinocultura. 

Minas Gerais é um grande produtor de suínos. No entanto, ainda é 
necessário que se favoreça os suinocultores para aumentar o nosso rebanho, 
já que tanto o consumo nacional como o internacional são carentes. A 
tendência é aumentar mais ainda o espaço uma vez que há tendência 
internacional de queda da produção de suínos em todos os países, 
principalmente os da Europa e os Estados Unidos. 

Minas tem a oportunidade ímpar de crescer na produção dos suínos para 
exportar e ganhar divisas. O que está ocorrendo? Estão ocorrendo algumas 
barreiras e dificuldades não só advindas do Governo Federal, mas também 
do nosso Estado. Tenho a certeza, e já ouvi isso do Governador Itamar 
Franco, de que ele quer fazer da agricultura o carro-chefe de seu Governo. É 
que S. Exa. sabe da importância da agricultura. Temos a certeza de que 
quem tem segurado a barra, o País, tem sido a agropecuária, o produtor rural, 
que vem, cada vez mais, num esforço sobrenatural, aumentando a sua 
produção e enfrentando cada vez mais dificuldades. O Governador tem um 
compromisso- e sabemos da sua seriedade- de valorizar a agricultura. Tanto 
que para isso colocou na Secretaria da Agricultura o Dr. Raul Belém, que foi 
para essa Pasta porque recebeu o sinal verde do Governador de que vai 
fazer um grande trabalho na agricultura, na pecuária e no abastecimento do 
Estado. 

Parabenizo os Deputados efetivos e suplentes da Comissão de 
Agropecuária da Casa, sob a Presidência do Deputado João Batista de 
Oliveira, do PDT, pelo trabalho que vêm realizando, dando oportunidade e 
abrindo a Casa às discussões da agropecuária no Estado, discutindo com o 
objetivo de buscar soluções. Quero desta tribuna render minhas homenagens 
a essa Comissão que vem realizando um grande trabalho, pois abriu espaço 
na Casa para os produtores rurais, que são muito prejudicados, por vários 
motivos - dificuldade nas liberações de documentos e uma burocracia 
demorada que dificulta o desenvolvimento dos projetos na agricultura e na 
agropecuária. 

Mais uma vez solicitamos a intervenção do Estado. Temos a consciência de 
que o poder público tem de facilitar aquele que produz, e não dificultar, como 
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temos visto ultimamente. Temos a certeza de que o trabalho dessa 
Comissão, que deverá ser levado ao Secretário, que, com a sua 
sensibilidade, como de costume -e sabemos do seu empenho -, irá esforçar-
se no intuito de favorecer a agropecuária principalmente os suinocultores. 
Concedo aparte ao Deputado Márcio Kangussu. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Prezado Deputado Doutor 
Viana, em primeiro lugar quero agradecer, como membro da Comissão de 
Política Agropecuária e Agroindustrial, o reconhecimento pelo trabalho dessa 
Comissão por um parlamentar do seu quilate. Isso é muito prazeroso para 
todos nós. Essa Comissão é dirigida com a maior competência pelo Deputado 
João Batista de Oliveira, do seu partido. V. Exa. toca num tema que é 
relevante - o produtor rural, a produção rural, enfim, a vida do homem do 
campo. 

Gostaria de aproveitar a sua fala para chamar a atenção para uma notícia 
que está circulando, principalmente no Norte e no Nordeste de Minas e nos 
vales do Jequitinhonha e do Mucuri, quanto à suspensão, por parte da 
CEMIG, dos projetos de eletrificação particular, aqueles que as Prefeituras 
pagam, que as Prefeituras conseguem economizar do orçamento da União. 
Agora, foram suspensos, levando a desesperança a muitos que esperavam 
pela energia nas suas propriedades rurais. 

Disse a CEMIG, em um comunicado, que isso ocorreu em virtude de a 
ANATEL e a ELETROBRÁS ainda não terem estabelecido as regras para 
esse novo financiamento, já que o Luz do Campo, ou Luz no Campo, financia 
parte do Lumiar. 

Então, é preciso que a nossa Comissão - já fiz isso hoje -, este Plenário e 
esta Casa tomem uma posição, para que não se retardem ainda mais esse 
desejo e essa necessidade do homem do campo: a energia que vai levar 
melhor qualidade de vida e desenvolvimento para todos aqueles que têm a 
divina missão de produzir alimentos para todos nós, que moramos na cidade. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado. Agradeço a V. 
Exa. por me conceder este aparte. 

Gostaria de parabenizá-lo por essa preocupação e dizer que, em nome do 
Deputado Raul Belém, Secretário hoje, do PFL, meu partido, agradecemos a 
confiança depositada em relação a essa Pasta de tanta importância que 
assume. 

E gostaria de dizer ainda que V.Exa. está coberto de razão, como o 
Deputado Kangussu também. Nós, que somos políticos, temos de cumprir o 
nosso dever e fazer com que os projetos que dizem respeito à área da 
agropecuária sejam votados com rapidez, para que possamos ver sair do 
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papel, passar para atividade e concretizar-se aquilo que tanto esperam. 

Lamentavelmente, a maioria que lida na área política lembra-se dessa área 
somente na época da campanha. Depois, acaba se esquecendo. Não é o 
caso de V. Exa., que - sei muito bem - convive diariamente com os 
produtores. Mas faço uma chamada de responsabilidade ao parlamentar, 
aliás, a todos os políticos, que devem estar preocupados com aquilo que 
sustenta o nosso imenso, brilhante e abençoado País. Obrigado, Deputado. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Quero agradecer o Deputado 
Viana pelo aparte que nos concede e dizer que a Comissão de Política 
Agropecuária tem se preocupado com esse problema e percorrido todo o 
Estado. Temos feito um trabalho descentralizado. 

Tem os um excelente Presidente, o Deputado João Batista de Oliveira, e um 
Vice-Presidente também da maior competência, que é o Deputado Paulo 
Piau. Estamos levando a Comissão a todo o Estado, discutindo o problema de 
perto, junto com os produtores. Hoje mesmo, reunimo-nos com os 
suinocultores de Minas Gerais, também preocupados com as altas taxas 
cobradas na suinocultura. 

Temos certeza de que o nosso Secretário de Agricultura tem se preocupado 
em fazer um trabalho de alto nível, à frente da Secretaria, tendo percorrido 
mais de 80 cidades de Minas Gerais nesse curto período em que assumir a 
Pasta. 

Convém destacar a atuação do Presidente do IMA, que também está 
fazendo um trabalho brilhante. Realmente, a Pasta da Agricultura é 
importantíssima para o nosso Estado. Precisamos e temos certeza de que o 
nosso Governador vai estruturar a Secretaria da Agricultura, dando mais 
condições aos produtores rurais. 

Como produtor rural, sempre defendi, na Comissão, a idéia de que a 
solução do nosso Pais está no campo. Enquanto o Governo Federal não se 
conscientizar e investir na agricultura, não resolveremos o problema do Brasil. 

Muito obrigado, Doutor Viana. Queremos agradecer, porque V. Exa. está 
sempre presente conosco, trazendo importante contribuição, apesar de não 
fazer parte da Comissão. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Essa questão do campo é uma 
preocupação constante desta Casa. Os Deputados Estaduais de Minas 
Gerais têm insistentemente discutido o problema do homem do campo, suas 
agruras, seus sacrifícios e suas frustrações. Outro problema que aflige a 
todos que têm sua base no interior é a questão da telefonia rural. Enquanto a 
telefonia era estatal, fazíamos um pedido para instalação de um telefone 
público, em uma região ou comunidade afastada, numa vila ou vilarejo, e 
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tínhamos uma interlocução mais facilitada, já que o Estado tem obrigações 
para com o campo e o atendimento da comunidade. Hoje, qual é o projeto da 
TELEMAR para atender ás comunidades rurais que precisam da 
comunicação? Se a informação é poder, a comunidade rural do Estado de 
Minas Gerais, em muitas regiões, está sem poder, porque se encontra sem 
comunicação. 

Estamos apresentando a esta Casa um requerimento para discutir qual é a 
política da TELEMAR para o Estado de Minas Gerais e para o País, porque 
não pode o agricultor mineiro ficar relegado ao abandono, sem comunicação. 
Como ele vai escoar sua produção, fazer suas vendas? Qual é o nível de 
comunicação que tem com o mercado consumidor? Como se comunicar com 
as cidades pólos e as cidades maiores? Na verdade, ele se encontra isolado, 
ilhado, nessa condição. Queremos uma audiência pública para questionar a 
TELEMAR e saber qual é o projeto de telefonia para a periferia da cidade e 
para as cidades menores que estão vivendo o problema. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana*- Antes de concluir minhas palavras, quero dizer 
que tenho a certeza de que o Governo do Estado e o Secretário de 
Agricultura irão olhar com carinho essa situação. Estamos perdendo 
frigoríficos, que paralisaram seus trabalhos nos últimos anos, resultando em 
inúmeros desempregados. Estamos perdendo divisas, porque fazendeiros 
estão saindo de Minas, já que em Goiás e no Mato Grosso os incentivos são 
maiores. Compram terras, que são baratas, em outros Estados, produzem e 
vêm vender em Minas Gerais, concorrendo com aqueles que aqui 
permanecem apesar das dificuldades. Que se faça uma análise profunda, 
efetiva, decisiva, na busca de maior apoio para essa classe tão sofrida e sem 
estímulo, mas que tem em seu sangue a vontade de se dedicar à 
agropecuária do nosso Estado. Assim, Minas continuará a crescer com a 
agricultura. Muito obrigado. 

•- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara -Sr. Presidente em exercício, Deputado Gil 

Pereira, colegas Deputados e Deputadas, antes de falar especificamente 
sobre o assunto de hoje, quero cumprimentar a Secretária de Justiça, Ora. 
Ângela Pace, e o Secretário Adjunto, Dr. José Francisco, pela inauguração do 
Disque-Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 
tem feito o papel de abertura da democracia para os excluídos, ouvindo suas 
denúncias. Agora, o espaço da Secretaria também se abre com a 
participação efetiva de 300 ONGs e de 3 universidades. Esperamos que, de 
fato, haja uma estrutura atrás do Disque-Denúncia, para que tudo que for 
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denunciado possa, de fato, ser encaminhado. Acreditamos que isso vá 
acontecer, pela proposta e pela seriedade que a Secretária e o Secretário 
Adjunto têm demonstrado. 

Mas o motivo principal de nossa fala é a intenção de desejar que este ano 
2000 seja de avanços verdadeiros da democracia, da participação popular, do 
projeto democrático popular, da construção de uma sociedade justa, fraterna 
e igualitária. Que esta Casa dê, verdadeiramente, sua contribuição para que 
isso aconteça. Nesse contexto, o PT está fazendo 20 anos e é ainda bem 
jovem. Em outros paises, os partidos de esquerda têm, muitas vezes, mais de 
100 anos. O PT, partido jovem, tem dado sua verdadeira contribuição neste 
País para o avanço da participação popular, bem como nas grandes causas 
nacionais, como aconteceu nas Diretas Já, e, hoje, com o grande movimento 
contra as privatizações e, recentemente, contra as privatizações das 
empresas que exploram a nossa água; contra o entreguismo da Nação 
brasileira ao capital estrangeiro. Hoje, ás 20 horas, nesta Casa, a pedido do 
colega Deputado do PT, Durval Ângelo, e com o apoio da Bancada, teremos 
uma sessão especial em homenagem ao PT. Queremos convidar a todos os 
Deputados e a todos que nos vêem pela 1V Assembléia, para participarem 
conosco desse momento importante. Convidamos toda a sociedade 
organizada, os mineiros e mineiras que estão abertos e desejam uma grande 
mudança nesta Nação. Nesse sentido, queremos, de público, fazer desde já 
nossa homenagem ao PT, a todos os militantes, que são, verdadeiramente, a 
riqueza do nosso partido, que têm dado sua contribuição, seja na linha de 
frente, com as grandes lideranças nacionais e mineiras, seja como um 
militante anônimo na sua cidade, muitas vezes uma cidade pequena, onde, no 
dia-a-dia, defendem o projeto democrático popular. Algumas vezes, apenas 
um Vereador, numa Câmara, com a participação efetiva de muitos outros 
partidos, tem demonstrado e pautado sua ação pelos princípios da 
honestidade, transparência, participação popular, apeio aos movimentos 
sociais e aos movimentos organizados. Nossa homenagem a todos eles. O 
partido só tem sentido devido a esta grande riqueza: a participação efetiva de 
milhares de militantes, que, de fato, têm dado sua contribuição. Podemos 
afirmar que, nesses 20 anos de história do partido no Pais, já houve um 
grande avanço em termos de participação popular, com a contribuição efetiva 
doPT. 

Queremos, também, estar tratando dos avanços e da ocupação da terra 
aqui, em Minas Gerais, sobretudo para que haja uma discussão efetiva sobre 
o papel social da terra. Ontem, representando a Comissão de Direitos 
Humanos desta Casa, estivemos na Fazenda Caio Martins, em Esmeraldas, 
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onde pudemos observar que o MST ocupou um espaço. A Fazenda Caio 
Martins pertence à Fundação Estadual, onde hà mais de 500 crianças 
internas, mas que tem, também, grande espaço de zona rural além dessa 
fazenda, que são mais duas fazendas. 

Foi aprovado hoje, na comissão, um requerimento para que façamos nesta 
Casa uma audiência pública a fim de discutirmos o papel social da terra em 
Minas Gerais e a questão da criança e do adolescente, sobretudo infratores. 
Discutiremos sobre o espaço que deve ser dado a esse trabalho e sobre a 
educação, sobretudo daqueles que estão assentados nas terras de Minas 
Gerais. Essa é a nossa contribuição neste momento decisivo do final de um 
milênio e do início do outro. Acreditamos que é preciso que haja mudanças 
radicais na estrutura política e social desse partido. Nesse sentido, 
gostaríamos de dar a nossa contribuição. Gostaríamos de, também, deixar os 
nossos cumprimentos ao Dr. Hélio Bicudo, que foi indicado Presidente da 
Entidade Internacional de Direitos Humanos. Fica aqui a nossa homenagem 
pública a esse grande companheiro. Agradecemos, mais uma vez, àqueles 
que, junto com o PT e com os partidos da frente, têm-se comprometido em 
todo o território mineiro para que, de fato, possamos construir o nosso sonho 
de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Obrigada. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite- Sr. Presidente, Deputado Gil Pereira, nobres 

Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham através da TV 
Assembléia, recebi na semana passada um convite de S. Exa. o Governador 
Itamar Franco para, nesta Casa, exercer as funções de seu Vice-Líder, 
juntamente com os Deputados Alberto Pinto Coelho, Rêmolo Aloise e Maria 
José Haueisen. Estaremos aqui na defesa de um Governo que se impõe, 
cada vez mais, perante a opiniões públicas mineira e brasileira. Este Governo 
encontrou inúmeras dificuldades e vem encontrando as mais graves 
vicissitudes. Apesar disso, tendo em vista a seriedade do Governador Itamar 
Franco e do seu secretariado, tem conseguido vencê-las. Aceitamos essa 
incumbência, que é muito mais um ônus e uma posição difícil, pois é de 
grande responsabilidade, porque acreditamos na seriedade deste Governo e 
temos a certeza de que veio para mudar, acompanhando, nesse sentido, 
aquilo que era a intenção do povo quando o elegeu. Percebemos que as 
práticas políticas, principalmente as administrativas, precisam mudar e já 
estão mudando, pela vontade do povo, expressa nas urnas. Por essa razão, 
aceitamos essa incumbência e estaremos aqui nos debates e na lida diária, 
porque este é um lugar de ressonância dos assuntos mais importantes do 
interesse do povo mineiro. Assumindo a nossa cadeira, no final do ano 
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passado, nesta Casa, após ter passado quase 11 meses à frente da 
Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos, encontramos bastante 
movimento com relação ao debate político. Vimos, algumas vezes, o Governo 
ser atacado. A crítica é democrática. A invectiva e o desafio são normais em 
um debate político, mas, no ano passado, verificamos aqui um 
comportamento que em nada engrandece este Legislativo porque, muitas 
vezes, o Governo e o Governador têm sido vítimas de acusações torpes e 
irresponsáveis. Praticamente, essas acusações não tinham nenhum 
esclarecimento, pelo menos à altura e no tempo aprazado. 

Estamos assumindo o debate nesta Casa a favor de um Governo em que 
acreditamos e que está sintonizado com os interesses do povo. É desta Casa 
que vamos fazer uma trincheira para mostrar as coisas importantes que estão 
sendo feitas e aquilo que é mais urgente, aquilo que tem de ser feito em 
nosso Estado, combatendo as injustiças, as perseguições e aquele tipo de 
agressão gratuita que no ano passado aqui ocorreu. Isso não ocorrerá mais, 
não sem a nossa radical interferência e a nossa presença no debate 
permanente nesta Casa. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Nobre Deputado Luiz Tadeu 
Leite, quero parabenizar o Governo por ter indicado V. Exa. como Vice-Li der 
do Governo. V. Exa. tem uma experiência muito grande por já ter sido Prefeito 
de Montes Claros por duas vezes, por ter sido Deputado Federal e Secretário 
de Estado. Tenho a certeza de que V. Exa. conviverá muito bem com os 
Deputados. Essa indicação foi muito feliz, porque sabemos da sua garra, da 
sua luta e do grande trabalho que V. Exa. tem prestado a Minas Gerais. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço o aparte do nobre Deputado 
Dimas Rodrigues e suas bondosas palavras, fruto muito mais da nossa 
amizade antiga. S. Exa. foi Prefeito da cidade de Janaúba e é Deputado de 
mais de um mandato, portanto com grande experiência parlamentar. Vamos 
somar nossos esforços, porque, muitas vezes, o debate será coletivo, será 
um debate plural, e precisaremos do apoio de Deputados como V. Exa. 

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Nobre Deputado Luiz Tadeu Leite, 
gostaria de parabenizá-lo pela indicação como Vice-Líder do Governo nesta 
Casa e dizer a V. Exa. que estaremos unidos na tentativa de sustentar o 
Governo do Dr. Itamar Franco, que é um Governo que tem demonstrado 
sensibilidade pelas causas sociais, haja vista o que ocorreu no Sul de Minas, 
quando essa região foi duramente atingida por violentas chuvas. O 
Governador Itamar Franco, juntamente com o Vice-Governador Newton 
Cardoso e toda a sua equipe de Secretários, estiveram no Sul de Minas, 
sensíveis à situação, manifestando a sua solidariedade e, o que é melhor, 
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colocando toda a estrutura do Estado, praticamente 70% das máquinas do 
DER-MG, para prestar serviço às Prefeituras da região, ao contrário do 
Governo Federal, que, infelizmente, apenas sobrevoou a região. Demonstrou 
solidariedade, mas, de concreto, não providenciou nada. 

Nobre Deputado, conte conosco. Estaremos a seu lado exercendo o nosso 
trabalho de parlamentar, para que possamos levar a bom termo o nosso 
mandato no Governo do Dr. Itamar Franco. Muito obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço, no aparte do nobre Deputado 
Chico Rafael, expressiva liderança da região Sul de Minas Gerais, a sua 
manifestação espontânea. 

Quero dizer que este Governo encontrou uma situação caótica, que é de 
conhecimento geral, com dividas imensas que foram feitas ao final do ano 
anterior. Diante disso, o ano de 1999 não pode servir de parâmetro para 
aquilo que deseja o Governo. Foi um ano difícil para acertar dívidas, para 
acertar décimos-terceiros de dois anos. Enfim, depois de um ano de trabalho, 
sentimos que os programas começam a ocorrer. Por exemplo, esse programa 
da bolsa-escola, um programa que foi idealizado pelo PT, em níveis 
nacionais, e que foi adotado pelo Governador Itamar Franco durante a sua 
campanha política e está sendo implantado em vinte e poucas cidades do 
vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Mas temos a confiança de que 
esse programa vai expandir-se em todo o Estado de Minas Gerais para 
garantir uma renda mínima para as famílias pobres. Ainda nesta semana foi 
implantado um projeto que idealizamos na Secretaria da Justiça, o Disque 
Direitos Humanos, em que qualquer cidadão poderá fazer a denúncia quando 
qualquer forma de agressão aos direitos humanos estiver sendo praticada em 
qualquer quadrante do Estado. Em nossa estada na Secretaria da Justiça 
projetamos esse serviço, que agora a Secretária Ângela Pace implantou, e 
buscamos acadêmicos das universidades de Belo Horizonte para atender ao 
povo nas suas reivindicações. 

Há ainda o projeto Lumiar da CEMIG, para ficarmos apenas nesses três, o 
qual é de alta envergadura visando a atender o homem do campo, que, em 
milhares e milhares de pequenas localidades, está sem energia elétrica, algo 
básico em qualquer comunidade. São três propostas, cada uma em área 
diferente, que bem demonstram que este Governo veio para inovar. 

Há também um outro projeto, que o Deputado Chico Rafael começou a 
mencionar: a proposta do Governo itinerante. É a primeira vez que isso ocorre 
na história, pelo menos recente, de Minas Gerais: um governo deixar Belo 
Horizonte. Isso não significa o Governador ir visitar uma cidade, pois a isso 
todos estamos acostumados. Não estou falando do Governador, mas do 
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Governo, ou seja, do Governador, do Vice-Governador e do secretariado, que 
foram para uma região despachar com os Prefeitos e as lideranças, 
resolvendo ali, rapidamente, os problemas típicos das regiões. O primeiro 
Governo itinerante instalou-se no Sul de Minas, por força das chuvas, e o 
segundo instalou-se no Norte de Minas, em Montes Claros, por força da seca 
permanente, que é um problema que assola a nossa região. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Luiz 
Tadeu Leite. Agradeço essa oportunidade. Estou indo encontrar-me com a 
Secretária da Justiça, Dra. Ângela Pace, devido ao problema do Manicômio 
Judiciário Jorge Vaz, de Barbacena. Não poderia deixar de manifestar minha 
opinião a respeito de matéria publicada no caderno "Gerais" do "Estado de 
Minas", no dia de hoje. Sabemos que há um projeto de aumento de área física 
desse manicômio, iniciado no Governo passado, que precisa ser concluído. 
Estamos nessa luta e, agora, estaremos conversando com a Secretária 
Ângela Pace com vistas a essa conclusão. É necessário que os pacientes 
adoecidos da mente e autores de crime tenham uma assistência adequada. O 
fato de pretender-se construir unidades para receber esses pacientes não 
significa que pretendemos, novamente, ter os porões da loucura. Não vejo 
assim essa questão, que está sendo discutida entre a FHEMIG e a Secretaria 
da Justiça do Estado de Minas Gerais. Temos o conhecimento de que há 570 
pedidos de internamento desses pacientes no Manicômio Jorge Vaz. Onde 
eles estarão agora? Nas cadeias? Em que locais? É preciso que haja um 
local adequado para recebê-los. Um manicômio, para receber as pessoas 
com problemas mentais graves, que cometeram crime, tem de ser da melhor 
qualidade. Esse é o modelo que defendemos. Não queremos voltar aos 
porões da loucura, mas criar um espaço adequado, para que esses indivíduos 
não fiquem nas cadeias públicas e penitenciárias esperando um tratamento 
próprio. Portanto, estaremos lá conversando. Agradeço o aparte de V. Exa., 
que conhece tão bem esse assunto e sabe como ele é grave e difícil. 
Estamos nessa luta há muitos anos. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Deputado Edson Rezende, V. Exa. conhece 
bem aquele manicômio, assim como nós, e sabemos como é dantesco o 
quadro ali existente. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero apenas participar do último 
tópico de seu pronunciamento, fazendo comentários relativos à instalação do 
Governo itinerante em Montes Claros. Essa é uma nova proposta de 
administração que tem tudo para dar certo, desde que haja 
comprometimento, seriedade, participação das lideranças e clareza de ação . 

Gostaria apenas de adiantar que, considerando o projeto importante, 
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estamos solicitando que todas as medidas tomadas, por serem oficiais, 
tenham um acompanhamento da Comissão de Assuntos Municipais da Casa, 
ou seja, as propostas anunciadas, os projetos autorizados ou sancionados 
deverão ter o nosso acompanhamento. A partir daí, esta Casa terá condições 
de exercer uma fiscalização. Entendo que em Montes Claros foi altamente 
positivo e fiz questão de estar presente na recepção ao Governador Itamar 
Franco, em nossa cidade. Espero que tudo que foi acertado com Montes 
Claros e com a região possa ter um efetivo acompanhamento desta Casa e 
que as propostas sejam levadas apoliticamente, como foi anunciado, para 
todos os quatro cantos do Norte de Minas. Portanto, está de parabéns o 
Governador pela instalação desse governo itinerante na cidade de Montes 
Claros. Obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao nobre Deputado Carlos 
Pimenta. Como tenho um assunto ainda para ser tratado, Sr. Presidente, 
solicito-lhe 1 minuto para concluir o meu pronunciamento. 

Durante minhas palavras na instalação do governo itinerante, em Montes 
Claros, nos dias 1 O e 11, tratamos da necessidade de recuperação do 
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PAPP -, que funcionou de 
1988 a 1997, especialmente na região do Norte de Minas, com grandes 
resultados. É um programa sério, com resultados bastante concretos e que foi 
iniciado na época do então Governador Newton Cardoso. Pedimos o PAPP 11. 
Por isso, anteontem, o Secretário de Planejamento, Manoel Costa, e o 
Superintendente da SUDENOR, Sérgio Amaral, estiveram em Brasília, em 
audiência com o Dr. Gobind Nankani, que é o Diretor do Banco Mundial para 
o Brasil. Nessa oportunidade, o Governo de Minas fez o primeiro contato para 
a implantação do PAPP 11 na região do semi-árido, que engloba 140 
municípios. Será, se implantado por esse Governo, em que acreditamos, a 
redenção do semi-árido, com dezenas de projetos de pequenas barragens, de 
eletrificação rural, de captação de água e, principalmente, de pequenas 
fábricas, que oferecerão empregos á população desempregada da região do 
semi-árido. Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, pela cessão do tempo. Muito 
obrigado. 

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

Deputados, ocupamos esta tribuna, nesta tarde, a fim de levar ao 
conhecimento dos nobres pares mais uma proposição que apresentamos a 
esta Casa. Trata-se da proposta de emenda á Constituição que tem como 
objetivo a integração das duas Policias Estaduais, a Civil e a Militar. Através 
da mudança que pretendemos, permanece a Policia Civil com a sua chefia e 
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a Polícia Militar com o seu Comando-Geral. Contudo, ambas as corporações 
passam a ser coordenadas pelo Secretário de Estado da Segurança Pública. 
Não haverá nenhuma quebra institucional em nenhuma das Polícias, Civil ou 
Militar, mas acontecerá um significativo acréscimo de qualidade e eficiência 
no funcionamento do sistema de segurança estadual, em virtude desse 
processo de integração. 

Esse é um primeiro passo no sentido da otimização das ações de 
segurança pública em nosso Estado. Temos observado, desde longa data, 
que um dos fatores que mais produzem falhas na execução de uma política 
de segurança pública em nosso Estado é o fato de, na prática, termos duas 
políticas de segurança sendo operacionalizadas. A independência existente 
entre as duas polícias faz com que exista uma absurda dissociação entre 
essas duas corporações, que permeia todas as etapas dos trabalhos por elas 
realizados. Não somos contrários á existência de autonomia no trabalho 
empreendido pelas duas Polícias. 

Há que se proporcionar autonomia para que a atividade policial seja eficaz, 
alcançando os resultados pretendidos, seja no âmbito da investigação 
criminal, seja no das ações técnico-científicas ou no policiamento preventivo. 
Ocorre que, apesar dos esforços realizados até hoje, podemos, em uma 
análise acurada, observar que o desempenho do nosso sistema de segurança 
pública é deficiente, ou, no máximo, regular. Percebemos, também, que a 
fonte de grande parte dessa ineficiência está na ausência de coordenação 
entre a ação das duas polícias. Menciona-se, apenas a título ilustrativo, que 
setores de informações, treinamento e correição poderiam ser integrados, 
possibilitando inestimáveis ganhos, tais como rapidez e qualidade, bem como 
proporcionando uma avaliação de desempenho realizada a partir da ótica do 
cidadão. Afinal, a sociedade mineira não quer saber se a PM é modelo de 
organização ou se a Polícia Civil alcança bons resultados. A ela interessa a 
efetividade da segurança pública oferecida pelo nosso Estado. 

Assim é que devemos nos despir de qualquer vaidade ou orgulho, trocando 
os valores mesquinhos pelas altas aspirações do nosso povo. Temos a 
convicção de que o desejo da nossa população é pelo máximo de eficiência 
do nosso sistema de segurança pública, e esse resultado só será alcançado 
quando tivermos, de fato, um sistema estadual de segurança pública. 

É bom lembrar que não somente o Brasil é um dos poucos países que 
adotam o modelo de duas polícias, mas que Minas Gerais é um dos raros 
Estados da Federação que não tem as suas polícias sob coordenação única. 
A quase totalidade dos Estados brasileiros têm suas duas polícias 
subordinadas à Secretaria da Segurança Pública. Queremos, portanto, igualar 
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Minas Gerais aos demais Estados, com a vantagem de que, segundo 
consideramos, nossa melhor organização e experiência nos credenciam a 
colher frutos de qualidade superior. 

Mais do que isso são as evidentes necessidades impostas pelas 
transformações que vêm ocorrendo na sociedade contemporânea, onde, no 
mesmo passo em que aumentam riquezas e expandem as novas tecnologias, 
multiplicando a produção de bens de consumo, avançam também as crises 
de valores, incentivada pela selvageria do capitalismo. Especialmente em um 
Pais de tão grandes contrastes econômicos e sociais como o Brasil, a 
escalada da violência assume proporções assustadoras. E diga-se ainda: 
Minas Gerais, que até bem pouco tempo conseguia manter indicadores 
aceitáveis de criminal idade, tornou-se, hoje, um ambiente marcado pelo crime 
e pela violência desmesurada, intensificados pelo crescimento do mercado de 
drogas. Nossa prioridade, portanto, deve ser o combate a essa situação sob 
todos os seus aspectos. A proposta de emenda à Constituição que ora 
apresentamos ataca um desses aspectos, a saber, o relativo às ações da 
esfera de segurança pública. Temos a mais absoluta certeza de que o setor 
de segurança pública funcionará melhor com a integração de suas atividades. 
É óbvio que, de maneira integrada, ficam mais claras e mais bem definidos os 
objetivos, acarretando maior eficiência com menores custos, eis que ficam 
eliminadas diversas ações que são executadas de forma superpostas e, 
muitas vezes, em sentido diverso uma da outra. 

Que não se afirme, como pretendem alguns, que a integração do sistema 
de segurança pública retirará a necessária autonomia das policias. Como já 
dito, isso não ocorrerá. As Policias Civil e Militar permanecem normalmente, 
somente que sob uma coordenação com função integradora. E nem se 
argumente que, executando cada uma das policias ações diferentes, podem 
ficar separadas. Registre-se que são realmente ações diferentes, contudo o 
objetivo é o mesmo: a segurança da sociedade mineira' 

Não se trata, ainda, de um processo de unificação, como têm dito alguns, 
até porque a Constituição da República ainda consagra um modelo baseado 
na existência de duas polícias, o que questionamos, mas respeitamos, já que, 
ao contrário de muitas das autoridades deste País, acreditamos que o 
respeito à Constituição, autêntica vontade de nosso povo, deve pairar acima 
de qualquer de nossas convicções ou desejos. Entendemos, porém, que o 
nosso caminho, em longo prazo, será mesmo o da unificação, seguindo os 
moldes majoritários e mais avançados do mundo. Essa, todavia, não é a 
nossa intenção agora. A proposta de emenda à Constituição apresentada tem 
um objetivo muito mais modesto e imediato: a integração das duas polícias. É 
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colocar policiais CIVIS e militares atuando em prol de objetivos comuns, 
através de atividades coordenadas. 

Cumpre esclarecer que essa proposta tem respaldo em inúmeros estudos 
que vêm sendo feitos por cientistas sociais e instituições de pesquisa, 
apontando todos para esse caminho. 

Importante frisar que a posição desta Assembléia, bem demarcada por 
nosso Presidente Anderson Adauto, mediante a divulgação de documento 
com relevante conteúdo, converge integralmente com o teor da proposição 
que apresentamos. Cremos que esta Casa não se furtará ao dever de exercer 
mais uma vez um papel histórico reformador. Vale dizer, aliás, que o caminho 
da emenda à Constituição, além de ser uma imposição de nosso 
ordenamento jurídico, é também um mecanismo autõnomo deste parlamento 
regrar a matéria em relevo. A emenda à Carta Estadual não passa pelo crivo 
do Chefe do Executivo, mas é promulgada por nosso Presidente. Será o caso 
em que bem cumpriremos nosso papel e, ao mesmo tempo, forneceremos ao 
Governador Itamar Franco os meios para que possa aperfeiçoar as condições 
de segurança de nossa sociedade. 

Sabemos que há alguma oposição a essa proposta de emenda à 
Constituição, no entanto temos ciência de que a magnitude desses 
oposicionistas é restrita ao excesso de apego a benesses e privilégios. 
Existem, de fato, setores do alto oficialato da PMMG e dos escalões mais 
elevados da Polícia Civil, que se opõem à integração. Seus argumentos não 
se sustentam, eis que fundados ora sobre a falácia, ora sobre interesses 
pessoais. Nenhum desses argumentos atende aos anseios de nossa 
população. 

Ressaltamos, enfim, a harmonia dessa proposta com o princípio maior que 
tem regido qualquer propósito sério de reforma do Estado: a eficiência. Com 
efeito, quando a emenda à Constituição n° 19 aditou ao rol de princípios da 
administração pública o princípio da eficiência, quis o constituinte transformar 
a ótica através da qual opera o serviço público. Como lembrou Diogo Moreira 
Neto, não basta mais à administração pública ser suficiente, há de ser 
eficiente. Cabe-nos, pois, prover o setor público de meios bastantes para que 
seja alcançada tal eficiência. No ãmbito da segurança pública, este será o 
primeiro passo. 

Encerramos agradecendo aos colegas pelo apoio que vem sendo dado à 
proposta, esclarecendo que, entre os que ela subscrevem estão outros dois 
parlamentares oriundos da área da segurança pública, Deputado Cabo 
Morais e Deputada Elaine Matozinhos, e manifestamos a todos nossa 
disposição de lutar por sua aprovação. Muito obrigado . 

<~----------------------------------------------------~ 
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A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)- Deputado Sargento Rodrigues, 

quero dizer que nesta Casa vivemos um momento inusitado, tendo em vista 
que o grande clamor da segurança pública, a sociedade e os segmentos das 
Polícias Civil e Militar aqui nos trouxeram. Três Deputados oriundos da 
segurança pública logo que aqui chegaram viram que a questão da 
segurança pública dentro da Assembléia Legislativa precisava ser tratada de 
modo diferente. Propusemos a criação da Comissão de Defesa Social para 
tratarmos da segurança pública dando-lhe a importãncia que o assunto 
requer. 

Paralelamente a isso, vimos, em seguida, toda a disposição da Casa em 
enviar sugestões ao Governador do Estado, para que se modernize e 
melhore o serviço de segurança pública, ressaltando que, apesar de todas as 
deficiências, ainda somos uma das melhores polícias do País. 

Vemos algumas pessoas - e dentro do seu discurso o senhor coloca isso 
muito bem - dizer do trabalho aqui proposto, da proposta de emenda à 
Constituição aqui proposta, sobre a unificação das polícias. Não estamos 
tratando da unificação, da integração das polícias, mas do comando único. 

Quero ter a coragem de dizer - e não vamos ficar com subterfúgios, 
buscando a palavra "coordenação"- que precisamos e queremos um 
comando único, porque é lastimável e triste vermos políticas públicas da 
Polícia Militar, políticas públicas da Polícia Civil, que jà deveriam ter- segundo 
determina a nossa Constituição Estadual - o seu Chefe de Polícia e o cargo 
de Secretário, que seriam, sem sombra de dúvida, autoridades para traçar 
essas políticas públicas, hoje sob comando da Secretaria da Segurança 
Pública, buscando, dentro de um trabalho de cortesia e amabilidade que já 
existe entre as duas instituições, fazer essa integração. Queremos, agora, a 
integração legal. Queremos que o nosso serviço de inteligência tenha 
quadros dos nossos companheiros da Polícia Militar. 

Queremos, também, que os Delegados da Polícia Civil estejam presentes 
no serviço de inteligência da Polícia Militar. Queremos um serviço de 
telecomunicações único. Isso é fundamental para a nossa sociedade, é de 
primordial importância. As nossas academias podem e devem ter vagas nos 
cursos de criminologia para nossos companheiros da Polícia Militar, da 
mesma forma como a nossa Polícia Civil está no curso de formação superior 
da Polícia Militar. Queremos registrar que isso já aconteceu várias vezes em 
momentos de boa-vontade entre as duas instituições. Hoje, apesar da 
cortesia, apesar do objetivo comum, apesar de toda a interação extra-oficial, 
acho que nós dois, que viemos aqui pelas mãos desse segmento e com as 
graças de Deus, temos a responsabilidade de fazer com que isso aconteça de 
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fato. 

Queria ressaltar também para V. Exa., Deputado Sargento Rodrigues, que 
ontem foi um dia em que, nas minhas reuniões comunitárias, me vi realmente 
espantada com a reação da nossa comunidade sobre a questão da 
segurança pública. Estava lá como, além de Delegada de Policia, Deputada 
votada na região de João Pinheiro, juntamente com nossos companheiros da 
Policia Militar e o Comandante da Companhia, e vimos que, apesar de toda a 
boa-vontade, não havia, efetivamente, nenhuma forma de atender o clamor 
daquela comunidade. A viatura adquirida está quebrada. A comunidade não 
tem mais sequer o desejo de buscar esse grande trabalho de parceria, porque 
viu que, no primeiro momento, fracassou. Precisamos fazer com que o 
Governador do Estado, o Secretário da Segurança Pública, o Comandante-
Geral da Policia Militar entendam que a medida imediata, emergencial, para 
se resolver a questão da segurança pública passa, hoje, pelo aumento do 
quadro. Já que ainda não temos condições de atacar a política maior, que é a 
política da pobreza e da miséria, que leva à violência, na política neo-liberal 
do Sr. Fernando Henrique Cardoso, que tenhamos a capacidade de trabalhar 
dentro da possibilidade de combater a conseqüência que aí está, a violência. 
Agradeço o aparte. Muito obrigada. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos o aparte da nobre colega, 
Deputada Elaine Matozinhos. Gostaríamos também de reforçar esse aspecto 
destacado por V. Exa. Ontem estivemos com o Governador e o Vice-
Governador do Estado, quando tivemos a oportunidade de, mais uma vez, 
protocolar um novo ofício pedindo, encarecidamente, a nomeação dos 684 
policiais civis, entre Carcereiros, Escrivães, Detetives, Peritos e Delegados, 
que aguardam por isso ansiosamente. No documento, pudemos registrar que, 
acima de tudo, além da questão latente de segurança pública que vem sendo 
discutida em âmbito nacional, estadual e municipal, colocamos a questão do 
desrespeito ao cidadão, já que o Governo anterior abriu concurso, os policiais 
fizeram um curso e poderiam ser nomeados. Mas isso não ocorreu. Então 
registramos, mais uma vez, nosso pedido ao Governador Itamar Franco para 
que, de uma vez por todas, coloque um fim nesse pesadelo dos concursados 
de dezembro de 1998, que já deveriam estar nomeados para que 
pudéssemos melhorar um pouco mais a questão da segurança pública no 
nosso Estado. 

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

Palavras do Sr. Presidente 
Por decisão do Colégio de Líderes, e em decorrência das modificações nas 

bancadas, a Presidência informa ao Plenário que terá inicio o processo para a 
recomposição das comissões permanentes. A Presidência reitera solicitação 
às bancadas que ainda não o fizeram para que formalizem a indicação de 
seus Líderes para esta 2• Sessão Legislativa. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIII do art. 82 

do Regimento Interno, considerando que as alterações propostas pelo Projeto 
de Lei n• 229/99, do Deputado Alberto Bejani, só produziriam efeito para o 
presente exercício se a proposição fosse sancionada até o encerramento do 
ano anterior e a solicitação do autor de retirada do referido projeto, determina 
o arquivamento do Projeto de Lei n• 229/99, nos termos do inciso IV do art. 
180 do Regimento Interno. 

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2000. 
Gil Pereira, 2°-Secretário, no exercício da Presidência. 

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

Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n• 14.326, originada do 
Projeto de Lei n° 232/99. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Antônio Carlos 
Andrada; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PDT: efetivo - Deputado 
Bené Guedes; suplente - Deputado Doutor Viana; pelo PSD: efetivo -
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado Dinis Pinheiro; pelo PTB: 
efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputado João Pinto Ribeiro; 
pelo PPS: efetivo - Deputado Luiz Menezes; suplente - Deputado Marco 
Régis. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Escolha do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. 

- Os nomes dos membros da Comissão citada foram publicados na edição 
anterior. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais -
aprovação, na 283 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.007/99, do 
Deputado Eduardo Brandão; 1.008Jgg, do Deputado Antônio Andrade; 
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1.034/99, da Deputada Maria Olivia; 1.028/99, desta Comissão; de Defesa do 
Consumidor - aprovação, na 33• Reunião Ordinária, do Requerimento n° 
1.000/99, desta Comissão; de Turismo - aprovação, na 24• Reunião 
Ordinária, do Requerimento n° 1.023/99, da Deputada Maria Olivia; e do 
Trabalho -aprovação, na 30• Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 619, 
673 e 689/99, do Deputado Paulo Piau; 662/99, do Deputado Alberto Pinto 
Coelho; 667 a 670/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 672/99, da Deputada 
Elaine Matozinhos; 674 e 675/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 
680/99, do Deputado Bilac Pinto; 686/99, da Deputada Maria Olivia, e 691/99, 
do Deputado João Leite (Ciente. Publique-se.). 

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

inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados 
Antônio Carlos Andrada, em que solicita a inclusão em ordem do dia do 
Projeto de Lei n° 360/99, e Chico Rafael, em que solicita a inclusão em ordem 
do dia do Projeto de Lei n° 331/99; e, nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c 
o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Chico Rafael, em 
que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 416/99. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Pettersen, em que 

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar n° 15/99, de 
sua autoria, uma vez que o Governador do Estado está encaminhando a esta 
Casa projeto de lei complementar que contém o Estatuto do Pessoal da 
PMMG. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto. 

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - Requerimento n° 1.032/99, do 
Deputado Gil Pereira, em que solicita a inserção, nos anais da Casa, do artigo 
publicado no jornal "Gazeta Mercantil" do dia 20/12/99, intitulado "A Oposição 
Que Consolida Seu Espaço no Cenário Político do Pais". A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. A Presidência vai renovar 
a votação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Miguel Martini -Verificação, Sra. Presidente. 
A Sra. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação 

de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
A Sra. Presidente - Votaram apenas 24 Deputados, sendo computada a 

presença de 3 parlamentares em reuniões nas comissões, perfazendo um 
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total de 27 Deputados. Não há "quorum" para votação. A Presidência a torna 
sem efeito. 

Questões de Ordem 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sra. Presidente, peço recomposição de 

"quorum". 
A Sra. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à chamada 

para a recomposição de "quorum". Solicito ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados. 

O Deputado Miguel Martini - Acabamos de proceder à verificação de 
votação e do "quorum" existente. Portanto, estamos em processo de votação, 
mas não há "quorum", motivo pelo qual peço-lhe encerre, de plano, a reunião, 
já que a verificação acabou de ser feita neste momento. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A decisão já tomada pela 
Presidência "ad hoc" foi de solicitar ao 1 °-Secretário proceder à chamada dos 
Deputados exatamente para que possamos, como sempre temos feito nesta 
Casa, constatar a existência ou não de número de Deputados para a 
continuação dos trabalhos. Portanto, com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente- Responderam à chamada 38 Deputados; há 3 Deputados 

em comissões, o que totaliza 41. Há "quorum" para votação. A Presidência, 
portanto, renovará a votação do requerimento. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

O Deputado João Leite- Verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência procederá à verificação de 

votação pelo processo eletrõnico. Para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrõnico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Não há "quorum" para 

votação, mas o há para a continuação dos trabalhos. A Presidência a torna 
sem efeito e vai passar à 28 Fase da Ordem do Dia. 

2• Fase 
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a 

discussão e a votação da matéria constante na pauta. 
Discussão de Proposições 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio 
Kangussu, solicitando a inversão da pauta. A Presidência declara o 
requerimento do Deputado Márcio Kangussu prejudicado em virtude da 
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inexistência de "quorum" para votação. 

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.212, 
que dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 7.658, de 27/12179, que autoriza o 
Poder Executivo a Instituir a Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS. A 
Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2° do 
art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa relator o Deputado 
Eduardo Brandão, para emitir parecer sobre o veto. A Presidência indaga do 
relator se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo 
regimental. Com a palavra, o relator, Deputado Eduardo Brandão 

O Deputado Eduardo Brandão -
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE 

LEI N° 14.212199 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 64/99 e no uso de suas atribuições 
constitucionais, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa as razões 
do veto parcial à Proposição de Lei n° 14.212, que dá nova redação ao art. 2° 
da Lei n° 7.658, de 27/12179, que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Empresa Mineira de Turismo- TURMINAS. 

Publicado no "Diário do Legislativo", o veto foi encaminhado à Comissão 
Especial para receber o parecer. Esgotado o prazo regimental sem 
manifestação dessa comissão, vem o veto para a decisão deste Plenário, nos 
termos do art. 222, § 3°, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O veto em análise incide sobre a Proposição de Lei n° 14.212, que dá nova 

redação ao art. 2° da Lei n° 7.658, que instituiu a Empresa Mineira de Turismo 
-TURMINAS. 

O turismo é atividade da mais alta importância, responsável por geração de 
emprego e renda em todo o mundo. Nosso Estado, com enorme potencial 
para os turismos urbano e rural, necessita de ente operacional ágil e 
independente, para implementação de políticas públicas que sejam 
adequadas a esse perfil e que possam produzir beneficios sociais, culturais, 
econômicos e ambientais. 

O Poder Executivo propôs a extinção da TURMINAS, através do Projeto de 
Lei n° 534/99, que foi aprovado na forma do Substitutivo n° 1, e a Proposição 
n° 14.212, desse projeto originada, foi encaminhada ao Governador do 
Estado para a sanção. 

Alegando razões de ordem constitucional e de interesse público, o Chefe do 
Poder Executivo opôs veto parcial à nova redação do inciso 11 do art. 2°, dada 
pela proposição. Segundo determina o art. 20 da Lei n° 13.341, de 28/10/99, a 
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Secretaria de Estado do Turismo- SETUR - é a responsável pela formulação 
de programas, diretrizes e coordenação da atividade turística do Estado. A 
mudança proposta poderia ocasionar conflitos de ordem funcional, 
acarretando prejuízos e má formulação de planejamento turístico, o que nos 
leva a concordar com o veto oposto pelo Governador à proposição em 
exame. 

Conclusão 
Em face do exposto, Sr. Presidente, somos pela manutenção do veto à 

Proposição de Lei n° 14.212. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o 

Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, 

público presente, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, gostaríamos 
de discutir um dos muitos vetos que o Governador opôs às matérias que 
tramitaram nesta Casa. São vários os vetos do Governador, o que mostra a 
sua coerência no que se refere ao desrespeito com que sempre tratou o 
Poder Legislativo. 

Todas essas matérias foram exaustivamente discutidas na Casa, e o 
Governador do Estado lhes opôs veto, o mesmo acontecendo em diversos 
projetos sobre os quais se debruçaram diversos Deputados e Deputadas, que 
os discutiram com a comunidade e, às vezes, com o próprio Governo do 
Estado. Para alguns Deputados, essa atitude do Governador pode ser uma 
surpresa, mas, para nós, apenas demonstra a relação que o Poder Executivo 
tem com a Assembléia Legislativa, que se lhe mostra totalmente submissa. 
Portanto, esta Casa terá que manter tais vetos, por serem de interesse do 
Governador do Estado, a cujo serviço está. Apesar da discussão extensa com 
a sociedade e, em alguns casos, com o próprio Governo, a Assembléia 
deverá se curvar, como sempre fez, ao Governador, mantendo seu veto. 

A situação tem sido essa e não será diferente no caso do veto do 
Governador com relação à TURMINAS e à política de turismo do Estado. A 
Secretaria de Turismo passou pela aprovação da Assembléia Legislativa, mas 
isso não seria necessário, já que, efetivamente, ela já funcionava sem a 
nossa aprovação, uma vez que o Poder Executivo desconhece totalmente o 
Poder Legislativo. Por isso, essa Secretaria de Turismo sempre funcionou. 

Tivemos a oportunidade de denunciar ao Ministério Público as assinaturas 
do Secretário de Turismo, quando nem havia mensagem do Governador à 
Assembléia Legislativa para apreciar a proposta de criação dessa Secretaria. 

Vimos os gastos da Secretaria de Turismo, assinaturas do Secretário, 
embora sem a criação da Secretaria. Enfim, foi um desrespeito do Poder 
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Executivo não só em relação ao Poder Legislativo, mas também à propna 
Constituição e ao povo de Minas Gerais. Como poderia uma Secretaria que 
ainda não foi criada funcionar, ter um Secretário, ter funcionários e fazer 
gastos? É impossível. 

Então, acompanhamos esses fatos e apresentamos ao Ministério Público a 
denúncia da existência de uma Secretaria virtual, que não tinha legislação 
para funcionar, mas funcionava. Infelizmente, vemos que essa é a prática 
desse Governo, que se move virtualmente. Uma Secretaria que não havia 
sido criada por lei, um Governo que, desde o início, dispensou licitações, 
como aconteceu na compra de asfalto para as estradas, de tecnologia da BR 
Distribuidora, na construção das cadeias. O Governo pretende resolver o 
problema de vagas no sistema carcerário com a construção de três cadeias, 
sendo que cada uma tem capacidade para 170 presos. Segundo o Ministério 
Público, existem mais de 19 mil mandados de prisão para serem cumpridos. 
Com a Polícia Civil, existem, aproximadamente, mais 12 mil presos. Mas 
essas cadeias estão sendo construídas sem licitação. Conforme as nossas 
contas, cada cela custará mais de R$1 00.000,00 ao erário. Esse é o preço de 
um apartamento na Zona Sul de Belo Horizonte. Esse é o custo sem licitação. 
É dessa maneira que funciona esse Governo. Acompanhamos uma 
enxurrada de contratos para obras nas estradas, por causa do período das 
chuvas. Todos os contratos foram feitos sem licitação. 

Temos aqui a Mensagem n° 64/99, do Governador do Estado; com relação 
ao veto, diz o seguinte: "Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa., no 
uso das atribuições que me confere o art. 90, inciso VIII, combinado com o 
art. 70, inciso 11, da Constituição do Estado, que opus veto parcial à 
Proposição de Lei n° 14.212, que dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 7.658, 
de 27/12/79, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa Mineira de 
Turismo - TURMINAS -. para apreciação dessa egrégia Assembléia 
Legislativa, e encaminho em anexo as razões do veto. 

Ao considerar a Proposição de Lei n° 14.212, que dá nova redação ao art. 
2° da Lei n° 7.658, de 27/12/79, que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Empresa de Turismo- TURMINAS -, opus-lhe veto parcial incidente na nova 
redação do inciso 11 do referido dispositivo, fundado em razões de ordem 
constitucional e de interesse público. Responsável pela geração de emprego 
e renda em valores expressivos, o setor turístico merece ser gerido de forma 
planejada, para produzir benefícios sociais, econõmicos e ambientais. 

A criação da Secretaria de Turismo- SETUR- vem fortalecer essa atividade 
tão rica em nosso Estado, até então relegada a plano inferior, cabendo ao 
mencionado órgão estabelecer os programas, projetos e as diretrizes básicas, 
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bem como a coordenação da atividade turística no Estado. Para tanto, a Lei 
n° 13.341, de 28/10/99, dispõe que compete à SETUR a celebração de 
contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos com entidades 
de direito público e privado, nacionais e estrangeiros, para a realização de 
seus objetivos. 

A TURMINAS ficará responsável, portanto, pela operacionalização dos 
programas e projetos turísticos preestabelecidos pela Secretaria, de forma a 
evitar a superposição de funções entre o órgão e a empresa. Tanto a nova 
redação do inciso 11 do art. 2" da Lei n° 7.658, de 27/12/79, dada pela 
proposição em referência, conflita com as atribuições da SETUR, pois as 
celebrações de convênios específicos para viabilizar projetos no âmbito das 
atribuições delegadas ao Estado, pelo órgão federal do turismo, é 
competência da Secretaria, de acordo com a interpretação extensiva dada 
aos incisos 11, IV e VI do art. 20 da Lei n° 13.341, de 28/10/99. A manutenção 
dessa competência no âmbito das atribuições da TURMINAS ensejaria 
conflitos de ordem funcional entre a empresa e a Secretaria, o que poderá 
acarretar prejuízo para o setor turístico, decorrente de um planejamento mal 
formulado. O órgão e a empresa devem trabalhar juntos e de forma ordenada 
para viabilizar a implantação dos projetos turísticos no Estado de Minas 
Gerais". 

Portanto, eis as razões do veto do Governador, dizendo, inclusive, que a 
TURMINAS está relegada a um plano inferior. Queremos, ao contrário, 
reconhecer o trabalho desenvolvido pela TURMINAS durante esses anos. 
Consideramos que realizou um bom trabalho para o Estado. E a Secretaria de 
Turismo, dada como algo prioritário pelo Governo, aguardou quase 11 meses 
para que pudesse ser efetivada. Enquanto isso, vimos essa Secretaria 
funcionar virtualmente. Agora, nas razões do veto, considera o Governador 
que a TURMINAS está num plano inferior. Queremos reconhecer o trabalho 
que, durante esse tempo, a TURMINAS realizou, com muito cuidado, com os 
seus servidores, pelo Estado. Concedo aparte ao Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Ilustre Deputado João Leite, em 
primeiro lugar, gostaria de revelar a satisfação de poder, pela primeira vez 
neste ano, apartear V. Exa. e, ao cumprimentá-lo, revelar minha admiração 
pelo trabalho que realiza nesta Casa, trabalho importante como um dos 
Líderes da Oposição. 

Gostaria de dizer, ao mesmo tempo, que respeito V. Exa. e vejo que, na 
tarde de hoje, V. Exa. exagera, de forma inteligível para nós, ou, 
efetivamente, não tem conhecimento maior de alguns fatos. O veto do 
Governador a esse projeto é basicamente técnico. Diria, até mesmo, que esta 



:z 
< 

I 

"' u 
lil 
É 
.E 
.E ., ., 
"' f' 

269 
Casa e o próprio Poder Executivo, num descuido, não produziram uma lei 
perfeita. 

Na verdade, todos nós sabemos, e V. Exa., que foi Vereador juntamente 
comigo em uma legislatura nesta Capital, haverá de recordar que a luta de 
muitos de nós na área do turismo vem de muito tempo. Recordo-me que, no 
meu primeiro mandato, em 1982, quando em 1984 integrava o Conselho de 
Turismo da Associação Comercial e em 1986 fui Secretário Municipal de 
Cultura e Turismo, desde aquela oportunidade, nós, do "trade" turístico, 
lutávamos para termos uma Secretaria de Turismo. E V. Exa., pela sua 
competência como Secretário Municipal que foi, sabe muito bem que quem 
formula as proposições maiores de um projeto, de uma Pasta, é a Secretaria, 
e não o órgão executor. À Secretaria, cabe formular essa política de turismo. 

Portanto, diria que foi um descuido desta Casa, e até mesmo do Executivo, 
não produzir uma lei perfeita. Acho um exagero de V. Exa. estar criticando o 
Governo por ter oposto esse veto. Exagera também quando acha que isso 
seria um desrespeito, até mesmo uma falta de reconhecimento ao trabalho da 
TURMINAS. Pelo contrário, e nesse aspecto tenho que falar por mim, porque 
conheço o setor e a trajetória daquele órgão, com um trabalho importante até 
então. Inclusive, antes de o Governador tomar a decisão maior de enviar a 
esta Casa o projeto de lei criando a Secretaria, fui ao Governador e dei-lhe a 
sugestão: Governador, uma saída é tomar a mesma atitude que tomamos 
anteriormente em Belo Horizonte. Quando fui Secretário, a Secretaria era da 
Cultura e Turismo e, sob a responsabilidade da Secretaria, estava a 
BELOTUR. Quando retornei à Câmara, trabalhei para que criássemos a 
Secretaria de Turismo do município, ou redimensionássemos a BELOTUR. 
Tirando da Secretaria de Cultura as funções relacionadas ao turismo. E foi 
isso o que fizemos. Hoje, a BELOTUR, sem dúvida alguma, formula e 
concretiza a política de turismo municipal em Belo Horizonte. 

Temos, portanto, um órgão só no "status quo" da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte, a BELOTUR, e que desempenha o seu papel muito bem. 
"Mutatis mutandis", o Governador poderia ter feito isso também. Achávamos 
que, para um Estado do tamanho de Minas Gerais, seria importante termos 
uma Pasta de primeira grandeza, que seria a Secretaria de Estado do 
Turismo. E foi assim que o Governador cumpriu um compromisso de Estado: 
o "trade" do turismo. Nesse aspecto, acho que V. Exa. exagera. 

Na minha maneira de entender, V. Exa. exagera ao fazer a análise desse 
veto, achando que o Governador está desrespeitando esta Casa. Pelo 
contrário, quero lembrar-lhe que no ano passado, ou por iniciativa própria ou 
por terem sido os vetos derrubado por nós aqui, o Governo reviu cerca de 15 
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pos1çoes em relação a 15 projetos. E assim será. Esta Casa, sem dúvida 
alguma, compartilhará com o Executivo, através, evidentemente, daqueles 
Deputados que compõem a chamada base de Governo nesta Casa e, 
portanto, solidariza-se e divide com o Executivo a tarefa maior de governar 
este Estado. 

Quero crer que V. Exa. nesta tarde foi um pouco infeliz, exagerando nas 
suas criticas em relação à Secretaria de Turismo, a TURMINAS, e em relação 
ao veto oposto pelo Governador a esse projeto. 

De qualquer forma, quero cumprimentar e agradecer a V. Exa. O Deputado 
João Leite- Agradeço o aparte de V. Exa. e concedo um aparte ao Deputado 
Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Agradeço a oportunidade que V. 
Exa. me concede neste aparte e gostaria de dizer que estou acompanhando, 
atentamente, as colocações de V. Exa. com relação à questão do veto do 
Governador. 

Na sua argumentação, V. Exa. fez referência a alguns contratos de algumas 
obras no Sul de Minas, feitas sem licitação, numa clara demonstração de 
critica ao Governo, sugerindo, ou deixando nas entrelinhas, a suspeita de que 
esses contratos foram irregulares e fraudulentos. 

Eu gostaria, Sr. Deputado, de discordar de V. Exa. nesse aspecto. V. Exa. 
não esteve no Sul de Minas por ocasião das enchentes que assolaram nossa 
região no inicio deste ano. Nas cidades de Pouso Alegre, Santa Rita do 
Sapucai, São Lourenço, Careaçu, Três Corações, tivemos cerca de 80 
mildesabrigados no Sul de Minas. Até onde conheço a história, não temos 
notícia de um governo de Estado que tenha dado a cobertura que o atual 
Governo Itamar Franco deu para a nossa região, juntamente com toda sua 
equipe e com o Vice-Governador Newton Cardoso. Todos os Secretários lá 
estiveram, o Secretário de Obras, Mauricio Guedes; juntamente com o Dr. 
Bortollete, do DER; juntamente com o Dr. Felipe Néri, Secretário Mauro 
Lopes, da Segurança; Comandante da Policia Militar, Comandante do Corpo 
de Bombeiros, Secretário da Habitação, Ronaldo Perim; juntamente com o Dr. 
Carlos Volpi, enfim, entre tantos outros que lá estiveram, preocupados, 
realmente, com a nossa situação. Então, Sr. Deputado, não posso concordar 
com sua insinuação de que esses contratos foram fraudulentos, a não ser que 
V. Exa. traga provas de que realmente houve essa fraude nas contratações. 
Do contrário, quero entender que sua argumentação tem o único cunho de 
tentar desprestigiar e desmerecer o Governo atual do Dr. Itamar Franco, 
principalmente um trabalho tão bem feito na nossa região, que teve todas 
suas estradas inteiramente destruídas. Não tínhamos outro mecanismo, a não 
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ser contratar sem licitação, sob pena de atrasarmos todo o processo de 
reconstrução do Sul de Minas. 

Sou favorável às criticas, respeito, acho que a oposição faz parte e 
fortalece a democracia. Por outro lado, acho que as criticas têm que ser feitas 
com bases concretas, com fundamento, não ficando apenas na retórica, num 
discurso frágil, sem nenhuma prova. 

Portanto, se V. Exa. apresentar provas aqui de que os contratos realizados 
no Sul de Minas para reconstrução da região foram fraudulentos, estarei com 
V. Exa., reforçando suas palavras. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Agradeço o aparte do Deputado Chico Rafael. 
Gostaria de dizer que não consideramos exagerada a nossa critica. 
Colocamos claramente a questão da Secretaria de Turismo, criada apenas 11 
meses depois do novo governo, sendo que era prioridade. A documentação 
está no Ministério Público. As pessoas terão que responder por que 
assinaram como Secretários sem existir uma Secretaria. Isso para mim é algo 
grave, que afronta o Poder Legislativo. Um Secretário assinar gastos e trazer 
pessoal para uma Secretaria que não esteja legalmente criada. Isso para mim 
é da maior gravidade. A criação da Secretaria não passou pela Assembléia 
Legislativa. O Deputado Márcio Cunha, que infelizmente não permanece no 
Plenário, tenta dizer que isso não tem nenhuma importância. É claro que tem. 
Isso é da maior gravidade. O Ministério Público deverá apresentar junto à 
justiça as pessoas, que terão que responder com relação a essa questão. 

Disse que tanto eu quanto o PSDB, e sei que o PFL, partidos de Oposição, 
votamos favoravelmente à criação da Secretaria. Exagerar penso que é isso -
dizer que a TURMINAS estava relegada a um plano inferior. Para mim, isso é 
exagero. Ela cumpriu um papel importante no nosso Estado. Pena que o 
Deputado Márcio Cunha não esteja aqui para o debate. Foi isso que nós 
falamos. 

Essa é a primeira vez que vejo esse Governo falar sobre questões técnicas. 
Sempre são questões políticas. Veto é uma questão técnica, não é uma 
questão política para esse Governo. 

Também ouvi do Deputado Chico Rafael que é responsabilidade dele votar 
favoravelmente ao Governo como base de Governo. Penso que é votar de 
acordo com a representação de que estamos investidos. 

É uma pena que o Deputado Chico Rafael já não se encontre presente, mas 
S. Exa. falou algumas coisas graves. A Assembléia tem tudo taquigrafado, em 
momento algum falei sobre fraude, mas o Deputado Chico Rafael falou sobre 
licitação fraudulenta. Não sei como foram escolhidas essas empresas que 
estão fazendo as obras- nem falei sobre o Sul de Minas. Falei sobre todos os 
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contratos que estão publicados no "Minas Gerais". O que falei sobre prática 
do Governo é que desde o seu inicio estamos vendo obras sem licitação. 
Agora, vimos construção de cadeias sem licitação e o anúncio do fim da 
moratória. Diz o Deputado que foram fraudulentas, não sei se foi assim. Mas 
precisa ser explicado, porque não poderia haver licitação. Qual a dificuldade 
de licitar as obras? 

Pelo que falou o Deputado Chico Rafael, todas as obras no Sul de Minas 
estão terminadas. Já não há buracos nas rodovias, e as pontes foram 
reconstruídas. Já não há problema. Em Juiz de fora, dizem que também está 
tudo reconstruido, e o Governo resolveu tudo com esses contratos sem 
licitação. Queremos mais cuidado, porque, na verdade, a informação que 
temos não é essa. Pelo que sabemos, os buracos permanecem, e as obras 
não foram concluídas. 

No entanto, pelo que disse o Deputado Chico Rafael, todo o Governo 
esteve no Sul de Minas e resolveu os problemas. As notícias que temos de 
ltajubá não são essas. Dizem que há dificuldades imensas. Essa não é a 
verdade. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado João 
Leite. Quero aproveitar esse aparte para lembrar que estamos com os pés no 
chão numa posição de oposição racional. Em nenhum momento, estamos 
aqui para denegrir a imagem das pessoas, e sim para discordar de alguns 
atos administrativos. Gostaríamos de lembrar que até agora não tivemos 
resposta que nos conscientize de que o Governo estava certo ao ocupar o 
Fantástico da Rede Globo durante 2 minutos e 15 segundos e gastar, 
segundo a "Folha de S. Paulo", aproximadamente R$500.000,00 para falar ao 
Brasil sobre o fim da moratória. Que prestação de contas são essas? Se 
fosse falar a Minas Gerais poderíamos contestar, mas ainda aceitar. Mas falar 
para o Brasil caracteriza campanha para a Presidência da República daqui a 
dois anos. O pior é que, enquanto se gastam R$512.000,00, segundo a 
"Folha de S. Paulo", com a TV Globo no Fantástico, por 2 minutos e 15 
segundos, -e falo com conhecimento próprio, de Juiz de Fora - mais uma vez 
com o Sr. Governador, em sua cidade natal, a Polícia Militar está sem 
combustível para rodar com os carros, sem munição para fazer treinamento e 
cada policial recebendo quatro balas para fazer patrulhamento na cidade. 
Então ... 

O Deputado João Leite - Deputado Alberto Bejani, essa também é a 
situação no Sul de Minas. Temos recebido informações de que lá a Polícia 
Militar tem que sair pedindo aos empresários combustível para poder atuar. A 
verdade é essa. V. Exa. disse muito bem, com os pés no chão, mostrando a 
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realidade. V. Exa. traz muito bem um relato da situação da segurança pública 
de Juiz de Fora. 

Desculpe-me. Queria apenas falar, neste momento, sobre essa situação, 
acompanhando a gravidade desse anúncio que não teve licitação. Por favor, 
continue com a palavra, Deputado Bejani. Estou acompanhando-o. V. Exa. 
traz informações importantes, traz a verdade para a sociedade de Minas 
Gerais. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Agradeço essa sua intervenção, 
que veio dar mais sustentação ao que estamos falando. 

Tenho certeza de que, se o Sr. Governador não está nos assistindo neste 
momento, alguém está gravando o nosso pronunciamento para mostrar-lhe. 
Quero aproveitar, então, Dr. Itamar Franco, para dizer que o cidadão que aqui 
está, que foi Prefeito da mesma cidade que o senhor foi, que esteve ao seu 
lado quando candidato a Vice-Presidente, junto com Fernando Collor de Melo, 
não tem nada pessoal contra o senhor. Temos a obrigação - fomos eleitos 
para isso - de fiscalizar e dizer à população, sem esconder absolutamente 
nada, o que está acontecendo. 

O senhor em Juiz de Fora, e a polícia sem petróleo. Colocam meia dúzia de 
soldados na porta do seu apartamento, aliás, do seu dúplex, para tomar conta 
do Governador, que está visitando Juiz de Fora. São soldados a pé ou uma 
patrulha parada, porque parada não gasta petróleo, é ponto fixo. 

E mais: os policiais estão recebendo, hoje, o fardamento de ano em ano. 
Para um, chega uma cueca; para outro, uma blusa; para outro, chega uma 
botina; para outro, um par de meias. Gostaria de perguntar ao Comandante 
da PMMG e, evidentemente, ao Sr. Governador se vai ficar bonito um policial 
sair só de cueca nas ruas e revólver do lado. É claro que não vai. Mas é só o 
que recebem. É para rir mesmo, mas é isso que está acontecendo. 

Estou aqui à disposição, para ser contestado tanto pela Polícia Militar 
quanto pelo Governo do Estado. É isto que está acontecendo no Estado de 
Minas Gerais: o policial tem que gastar do próprio bolso para comprar farda. 
Já ganha um mísero salário e ainda tem que comprar a farda, que a Polícia 
Militar do Estado tem obrigação de passar para ele. Com essas questões não 
concordamos. 

O Sr. Governador deu uma entrevista dizendo que, se eu quiser, é só falar 
que me atende para conversar. Pois não, Sr. Governador. Aproveito este 
aparte dado pelo Deputado João Leite para dizer que será uma honra muito 
grande conversar com V. Exa. para reivindicar obras para Matias Barbosa, 
Santos Dumont, Ewbank da Câmara, Bicas. Política, não, quero apenas 
reivindicar obras. Obrigado, Deputado . 

<~------------------------------------------------------------J 
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O Deputado João Leite- Obrigado, Deputado Alberto Bejani. V. Exa. repõe, 

neste Plenário, a verdade, que, em alguns momentos, desapareceu com o 
entusiasmo de se defender o Governo. 

Mas a democracia tem algo muito interessante. Está aqui o professor de 
História, o historiador Amilcar Martins, para nos dizer isso. Na democracia, há 
oposição, e é essa que repõe, nesses momentos históricos, os fatos, a 
realidade. E a realidade é essa. 

O Governo disse, num anúncio sem licitação, que a moratória foi importante 
para manter a segurança pública, da maneira que relatou o Deputado Alberto 
Bejani: sem combustível, sem armas adequadas para os policiais. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)- Obrigado, Deputado João Leite. 
É verdade o que V. Exa. acaba de dizer: o funcionamento do regime 

democrático pressupõe necessariamente o estabelecimento do contraditório. 
E é esse papel que nós, da Oposição, cumprimos hoje, na Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais: o papel de estabelecer o contraditório, de 
fiscalizar as ações do Governador. É o que V. Exa., mais uma vez, faz dessa 
tribuna, com tanta propriedade, com tanta serenidade, mas com tanta firmeza. 

Não poderia deixar de registrar - as câmaras da TV Assembléia podem 
mostrar - que o Plenário está vazio. São poucos os colegas da base 
governista que suportam ouvir a verdade sobre esse Governo que tanto mal 
tem feito a Minas Gerais e que, mais uma vez, impõe-nos, goela abaixo, 16 
vetos, num gesto de desrespeito à soberania, à autonomia do Poder 
Legislativo. Mas a base governista não quer ouvir isto. Vi a mobilização de 
vários Deputados dos partidos da base governista, esvaziando o Plenário 
para desprestigiar V. Exa., para desrespeitá-lo e, mais grave do que isso, 
para não ouvirem o que não podem suportar, não ouvirem a verdade sobre 
esse desgoverno de Minas Gerais. 

Não podem ouvir a verdade sobre um Governador que só veio para Minas 
socorrer os mineiros da enchente depois que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso aqui compareceu. O Governador encontrava-se no Hotel 
Glória, no Rio de Janeiro, na sua farra permanente, na brincadeira de um 
homem que deveria se dar ao respeito, fazendo de conta que namora a 
Ajudante-de-Ordens. Um homem de quase 70 anos que não se dá ao 
respeito, sugerindo brincadeiras e comprando presentinhos para a Ajudante-
de-Ordens, que já não usa farda da Polícia Militar. Trata-se de um 
desrespeito a ela, um desrespeito à população de Minas Gerais. É isso que 
esse Governador gosta de fazer. Ele é muito cavalheiro, gosta de fazer 
mesuras, é um Dom Juan, mas se esquece de governar seu Estado e de 
respeitar seus eleitores. 
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No entanto, a base governista retira-se do Plenário para não ouvir a 

verdade. Solicito, mais uma vez, que as cãmeras da TV Assembléia mostrem 
este Plenário praticamente vazio, aproveitando a oportunidade para pedir a V. 
Exa. que solicite à Mesa que, de plano, encerre esta reunião, para que V. 
Exa. não seja desrespeitado e, mais do que isso, para que o povo de Minas 
Gerais não conviva com o desrespeito dos atos que aqui estão ocorrendo. 
Não é preciso contar, pois é óbvio que temos apenas meia dúzia de 
Deputados no Plenário, e não é possível continuar desta forma. 

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Amilcar Martins. 
Lamentavelmente, não temos número suficiente de Deputados para dar 
continuidade aos trabalhos. Queríamos fazer a discussão do veto e dos 
assuntos. Fomos favoráveis à criação da Secretaria de Turismo, mas não 
abrimos mão de trazer a denúncia quanto ao seu funcionamento antes da 
criação. Temos uma decisão da Oposição de apoio à manutenção do veto. 
Votaremos pela sua manutenção, mas seria importante discutir e colocar 
questões importantes a nosso ver. 

Antes de encerrar minha fala, gostaria de pedir que fosse mantido meu 
tempo. A Comissão de Direitos Humanos recebeu o relatório do Ministério 
Público sobre o desaparecimento de pessoas que se encontravam sob a 
guarda da polícia. É algo da maior gravidade, é lamentável o que está 
acontecendo em nosso Estado. São mães que procuram a Comissão em 
busca de filhos que estavam em poder da polícia e encontram-se 
desaparecidos. Queremos trazer essa denúncia à Assembléia e ao povo de 
Minas Gerais. 

O Deputado Paulo Pettersen (em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
jamais me furtaria a prestigiar o nobre Deputado João Leite, mas não poderia 
deixar de levar ao conhecimento de V. Exa. essa imposição ditatorial do 
Deputado Amilcar Martins, o grande historiador de Minas, de querer burlar o 
Regimento desta Casa. 

Acima de tudo, não é concebível fazer oposição sem ter o cuidado, o zelo 
de conduzir desta tribuna as coisas que realmente procedem. Estou vendo o 
Deputado João Leite falar que o Governo Itamar Franco faz obra sem 
licitação. Quem acompanha o trabalho dos Deputados não pode deixar de 
saber que obras sem licitação foram contratadas no período emergencial. 
Quem está acompanhando os trabalhos não vai saber discernir e vai achar 
que o Governador do Estado está contratando todas as obras sem licitação. 
V. Exa., talvez, não tenha vivência da situação e passa a imagem de uma 
atitude contraditória ao caráter de Itamar Franco. Em período emergencial, é 
que o Governo contrata obras sem licitação . 

~~--------------------------------------------------------_J 
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O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Paulo Pettersen, mas já 

não posso conceder apartes. Há uma correção que preciso fazer com relação 
ao Deputado Ivo José. Eu disse que S. Exa. não se encontrava presente, mas 
está. 

Quero dizer que o Deputado Paulo Pettersen fala em emergência. Qual era 
a emergência para a contratação, sem licitação, do anúncio do fim da 
moratória? Qual é a emergência para a construção de três cadeias em Minas 
Gerais, se seriam gastos 180 dias, e já consumiram não sei quantos? Essa 
não é a realidade. O Deputado Chico Rafael, que não permaneceu para o 
debate, disse que os contratos do Sul de Minas foram feitos, e essa não é a 
realidade. Temos que dizer a verdade. A moratória não serviu para o 
pagamento da segurança pública. O Deputado Alberto Bejani trouxe um 
relatório de Juiz de Fora, e estou trazendo de outras cidades em que a Polícia 
Militar não tem sequer combustível para as viaturas. Concedo aparte à 
Deputada Elaine Matozinhos, mas peço-lhe que seja breve, para que eu 
possa concluir meu pronunciamento. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Agradeço o aparte. Gostaria 
de dizer a V. Exa. que a questão da segurança pública, que tanto nos 
preocupa, não é deste Governo. Enquanto Delegada de Polícia, à frente da 
Delegacia de Mulheres, muitas vezes, no Governo passado, no Governo do 
PSDB de V. Exa., tínhamos o carro, e não tínhamos o combustível; tínhamos 
o combustível, e não tínhamos o carro; tínhamos o carro e o combustível, e 
não tínhamos o homem. O que se tem hoje em nível de segurança pública 
decorre de todo um processo iniciado no Governo anterior, que não deu a 
menor atenção à questão carcerária, aos nossos policiais e à segurança. O 
Governador Itamar Franco recebeu o Estado com o 13° salário de todo o 
funcionalismo atrasado, o que refletiu bastante na questão da segurança 
pública, pois nossos policiais foram, de forma especial, mal remunerados no 
Governo passado. Era esse meu breve relato. 

O Deputado João Leite - Obrigado pelo aparte, Deputada Elaine 
Matozinhos. Continuamos com aquele discurso do Governo passado, mas 
lembro que ele perdeu as eleições, sendo derrotado pela população de Minas 
Gerais. Por outro lado, este Governo tem de mostrar soluções, e não temos 
nenhuma noticia de que a Polícia Militar ou a Civil tenha recebido qualquer 
aumento. 

O Deputado Ivo José (em aparte) - Gostaria de solicitar ao Presidente que 
registrasse a presença deste Deputado, uma vez que o painel não a registrou, 
e a minha resposta não foi considerada. No momento, tenho a testemunha de 
outros Deputados de que eu estava presente, pois não quero que pairem 
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dúvidas com relação a nosso comportamento em Plenário. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - O aparte do Deputado Ivo José foi dirigido à Mesa. 
Já tive a oportunidade, anteriormente, de desculpar-me e já não sei o que 
devo fazer para reparar meu erro. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Gostaria de conceder mais apartes, mas, como 

não temos "quorum", solicito ao Presidente da Assembléia que mantenha o 
tempo que me resta e encerre, de plano, a reunião, por falta de "quorum". 

O Deputado Eduardo Brandão- Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada 
para a recomposição de "quorum". 

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

O Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente- Responderam à chamada 36 Deputados. Portanto, temos 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Questão de Ordem 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de saber como obtivemos 
esse número de Deputados. Posso estar enganado, mas não tive a 
oportunidade de ver aqui o Deputado Ivo José, apesar do seu nome constar 
na listagem dos presentes. Os nomes do Deputado Ronaldo Canabrava e de 
outros constam nessa listagem, mas eles também não se encontram no 
Plenário. 

O Sr. Presidente -A Presidência deseja apenas dizer ao Sr. Deputado que 
poderia fazer como fazem as bancadas quando têm o interesse de conhecer 
o número de Deputados que se encontram no Plenário no momento. Se V. 
Exa. desejar, esta Presidência solicitará ao Deputado que faça uma nova 
chamada. V. Exa., ou outro Deputado indicado, poderá acompanhar o 
trabalho do parlamentar que está fazendo a chamada por solicitação da 
Presidência. Com a palavra, o Deputado João Leite, para continuar a discutir 
a matéria. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Queria, no final de meu pronunciamento, ter o 

número exato de presentes. Solicito o encerramento, de plano, da reunião, 
com a manutenção do tempo que me resta, pois não temos, efetivamente, 
apesar de todo o esforço do Deputado Ivo José, "quorum" para a continuação 
dos trabalhos. V. Exa. pode constatar isso de plano. Solicito o encerramento 
da reunião. 

O Deputado Paulo Pettersen - Solicito, Sr. Presidente, que se faça a 
recomposição de "quorum". 

~------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - É regimental. Solicito ao Sr. 

Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de 
"quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Portanto, há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
O Deputado ·Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 

visitantes, em relação ao veto parcial, eu dizia, no aparte ao Deputado João 
Leite, que, nesta tarde, "data venia", o ilustre Deputado estava exagerando 
em suas criticas, por se tratar de um veto absolutamente técnico, porque a 
Secretaria tem de ser formuladora da política estadual do turismo, e não 
como o texto trazia na sua essência, delegando isso à TURMINAS. Esqueci-
me de dizer, também, que o ilustre Deputado exagera, ainda, quando aborda 
a Secretaria de Turismo como virtual. Até que concordaria em parte, porque 
realmente ficamos um certo tempo em compasso de espera do Governo do 
Estado, para que o projeto viesse a esta Casa, fosse analisado por nós e 
sancionado pelo Governador. 

Mas dizia que o ilustre Deputado João Leite exagerava, porque, na verdade, 
as pessoas que se dispuseram, num primeiro momento, lideradas pelo 
companheiro Antônio Henrique - então cotado como Secretário Adjunto da 
Secretaria de Turismo -, foram e ocuparam espaço dentro do Governo, a fim 
de propiciar um trabalho efetivo, para que, quando da efetivação da 
Secretaria de Turismo, algum trabalho já pudesse ser feito. Esse setor, que 
acompanhamos ao longo de muito tempo, carece efetivamente de uma 
secretaria que possa se incumbir daquilo que Minas tem de mais caro: suas 
tradições, que, a serviço do turismo, podem, sem dúvida alguma, gerar 
riqueza, emprego e muito mais para o Estado. Essas pessoas, sem dúvida 
alguma, merecem nosso respeito, consideração e carinho. São abnegadas, 
sem nenhum tipo de ganho estiveram lá, "segurando a peteca", para que, no 
desenrolar dos fatos e na efetivação da Secretaria de Turismo, pudéssemos 
encontrar algum trabalho. Rendo homenagens a esses servidores e aos 
homens e mulheres públicos que tiveram essa noção. E, mais do que isso, 
quero dizer ao Deputado João Leite que, nesse aspecto, o ilustre Deputado 
exagerou. 

O Deputado Paulo Pettersen (em aparte)- Nobre Deputado Márcio Cunha, 
com muito equilíbrio e felicidade foi seu pronunciamento, que veio corrigir 
possíveis distorções da Oposição que o antecedeu. 

Gostaria de dizer que a oposição enriquece este parlamento. Deputados 
despontam aqui, vindo de outros parlamentos, como o Deputado Amilcar 
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Martins. Pensei que esse historiador, assim como revelou muito bem o 
Deputado João Leite, fizesse uma história diferente na Assembléia Legislativa 
de Minas. Acima de qualquer interesse ou questiúncula pessoal, respeitamos 
nossos pares, independentemente de partido. Idéias conflitantes são normais 
no processo democrático. Mas, quando um Deputado questiona a presença 
de seus próprios colegas, e se ausenta junto com a Oposição e busca refúgio 
no Salão Vermelho, fico triste de trazer este expediente, porque envergonha-
me. 

Gostaria de dizer-lhes, nobres Deputados que acompanharam atentamente 
as colocações feitas, nesta tarde, sobre as licitações, tentamos corrigir, 
porque a sociedade precisa saber por que o Governo do Estado trata obras 
sem licitação. Isso acontece em épocas de enchente ou qualquer outra 
tragédia, chamamos de obras de período emergencial. Sabem o tempo que 
leva licitar uma obra. Uma enchente ocorreu no Sul de Minas, outra, no início 
do Governo Itamar Franco, quando as estradas ficaram totalmente 
esburacadas. Vi também o Deputado João Leite questionar o contrato entre o 
DER-MG e a PETROBRÁS. Foi infeliz, porque a PETROBRÁS é uma estatal. 
E outras empresas que questionaram o contrato são a Shell, a Esso, que 
estão interessadas em pegar o contrato do DNER, do DER-MG. Se a 
PETROBRÁS tem o contrato é porque tem preço acessível e condizente, não 
apenas com o DER-MG, mas também com o DNER. 

Precisamos colocar isso para que a sociedade não tenha dúvida sobre a 
correção e o procedimento do Governador Itamar Franco. É muito fácil chegar 
nesta tribuna e jogar para a sociedade dados que não procedem e não têm 
sustentação nem respaldo legítimo para discernirmos o bem do mal. 

Ouvimos, aqui, o nobre Deputado, nosso historiador, passar para a 
sociedade que o Governador que mais fez mal a Minas foi Itamar Franco. 
Pergunto a V. Exa.: quem conhece o Mucuri, quem conhece o vale do 
Jequitinhonha? Aquelas barragens construídas, aqueles milhares de reais 
jogados fora foram feitos com licitação? Pergunto a V. Exa. e cito uma ou 
mais barragens que estão secas, como a barragem próxima à cidade de 
Medina. Não olhei em jornal, vi, "in loco". Precisamos da Oposição, mas de 
uma Oposição consciente, cristalina, que procure fiscalizar esse Governo, 
porque essa é a cara do povo que representamos. Sinto-me feliz quando 
ouço qualquer Deputado da Oposição mista trazer a esta tribuna a 
transparência, a correção. Não apenas a minha, mas a nossa admiração 
aumenta. O que não podemos é ouvir, continuadamente, atos irresponsáveis 
que não geram procedimento positivo para nossa sociedade. Quando se 
busca trazer à sociedade mais conhecimento sobre o Governo do Estado, 
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temos que ter a preocupação, temos que ter o compromisso e a 
responsabilidade de apurar a verdade. Não podemos continuar com esse 
procedimento. Ouvimos nesta Casa colocações que nos envergonham. Por 
que razão? Porque são colocadas sob a forma de piada, como se aqui fosse 
outro recinto alheio às nossas atividades. Falta também o respeito de alguns 
Deputados da Oposição para com nosso Governador do Estado. Sempre 
soubemos respeitar aqui os Governadores anteriores. Sempre buscamos 
fazer oposição com responsabilidade e respeito. Temos nossas limitações 
perante a sociedade de Minas. Não podemos fugir ao equilibrio e ter o prazer 
de cometer excessos, pois poderemos servir de chacota fora desta Casa. 

Gostaria de mais compreensão, de mais conhecimento por parte de 
parlamentares da Oposição, que estão acompanhando o procedimento de 
uma simples licitação ou não. O Deputado tem a obrigação de saber porque o 
Governador do Estado contrata uma obra sem licitação. Não estou querendo 
corrigir ninguém, porque não sou professor, mas está lá. Então, Srs. 
Deputados, gostaria da ajuda de todos para que a sociedade seja 
devidamente informada, demonstrando que temos respeito para com ela. 
Fazer oposição é fácil, mas temos que ter o pé no chão, temos que ter a 
responsabilidade, um compromisso com a verdade. Não é um Deputado que 
comete um erro ou peca perante a sociedade; é a instituição. Muitos 
Deputados nesta Casa não vêem isso. Temos que preservar a instituição da 
qual fazemos parte. 

Então, espero que neste ano 2000 sejamos comprometidos com a verdade, 
com a responsabilidade. 

Nosso Estado precisa de uma Oposição. Espero contar com ajuda nesse 
processo democrático para que possamos fazer um trabalho digno. Não 
tenho dúvida de que se tivermos responsabilidade este parlamento será o 
espelho e a referência nacional, porque todos os Deputados da Casa tem o 
seu talento e o seu conhecimento. Não podemos deixar que se cometam 
esses excessos. Temos que trazê-los à Casa e procurar corrigi-los. 

O Deputado Márcio Cunha- Agradeço o longo aparte de V. Exa., Deputado 
Paulo Pettersen; concedo aparte ao Deputado João Paulo, mas já anuncio ao 
Plenário que, tão logo V. Exa. se pronuncie, terei que deixar a tribuna em 
razão de uma reunião da Bancada do PMDB, que está acontecendo no salão 
contíguo a este Plenário. No entanto, assim que essa Presidência faça a 
convocação, a Bancada do PMDB estará disponível para compor o "quorum" 
para continuarmos a sessão. 

O Deputado João Paulo (em aparte) - Muito obrigado, nobre Deputado 
Márcio Cunha. Sempre tive uma visão a respeito dessa situação que está 
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sendo debatida nesse momento e gostaria de expressá-la, até para, numa 
eventualidade, corrigir esse entendimento que tenho, se achar que estou 
equivocado. O Deputado João Leite discursava, e o Deputado Amilcar Martins 
veio ao microfone dizer que o Plenário estava vazio e que o Deputado João 
Leite era vitima de falta de respeito por parte dos colegas que aqui não 
estavam para presenciar, com sua audiência, sua brilhante fala. Vi muito essa 
situação, e V. Exa. também a viveu na Câmara Municipal. Enquanto 
Presidente da Câmara, vez por outra era chamado a interceder pelo orador 
nesse sentido, quando não estava recebendo a devida atenção a seu 
discurso. 

Sempre coloquei de maneira muito clara que o Regimento Interno garante 
ao orador o direito de falar o que quiser e pelo tempo previamente 
estabelecido. Nesse aspecto, gostaria de ser honrado com a atenção do 
Deputado Amilcar Martins, para dizer que o Regimento não obriga os demais 
colegas a prestar atenção às palavras do orador. Pessoalmente, não entendi 
como desrespeito, e acho que nenhum colega ousaria desrespeitar o 
Deputado João Leite, sempre muito brilhante e coerente. Até porque 
desrespeito não poderia ser, nobre Deputado Amilcar Martins, porque não 
havia grande número de Deputados da Bancada do PSDB ouvindo a brilhante 
fala do Deputado João Leite. 

Fico a imaginar que o fato de se exigir a presença dos parlamentares no 
Plenário para ouvir determinado orador poderia caracterizar ditadura e até 
tortura chinesa. Não, evidentemente, quando fala o Deputado João Leite, 
mas, por exemplo, quando eu falo. Assim, que direito eu teria de obrigar os 
colegas a ficar ligados, prestando atenção nas coisas que falo, que nem 
sempre têm muita felicidade? Vim aqui para aprender, e não para falar. Às 
vezes, sei que erro muito e não poderia jamais pretender que os colegas 
prestassem atenção em mim. Quero expressar esse entendimento e dizer 
que o Regimento garante a voz, a vez e o tempo do orador, mas não nos 
obriga a prestar atenção. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, quero agradecer e, resumindo, 
confirmo que este Deputado subiu a esta tribuna para contestar, 
peremptoriamente, as criticas feitas pelo Deputado João Leite ao veto ao 
Projeto de Lei n° 64/99. 

Questão de Ordem 
O Deputado Márcio Cunha - Concordando com alguns Deputados e 

verificando a falta de "quorum", solicito a V. Exa. que encerre esta reunião. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
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"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas; para a extraordinária 
de amanhã, dia 24, às g horas, nos termos dos editais de convocação, e para 
a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:(-
A ordem do dia anunciada é a publicada em outra edição.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 3" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 
CONSTRUTORAS 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro de dezembro 
de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Andrade, Doutor Viana, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado 
Amilcar Martins. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio 
Andrade, 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, Deputado Antônio Andrade, informa que 
a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre os pagamentos efetuados 
a diversas construtoras, no período compreendido entre os meses de julho e 
dezembro de 1 gg8. A seguir, a Presidência informa que será ouvido na 
reunião o Sr. Márcio Favilla Lucca de Paula, Gerente de Programa do 
Ministério do Desenvolvimento, de Indústria e Comércio Exterior e ex-
Superintendente do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda e 
convida-o para tomar assento à mesa dos trabalhos. Após, o Presidente e o 
Deputado Rêmolo Aloise tecem as considerações iniciais relativas ao objetivo 
da reunião. Ato contínuo, o Presidente passa a palavra ao convidado, que faz 
a sua exposição e responde às perguntas formuladas pelos Deputados, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Transcorridos os debates, o 
Deputado Rêmolo Aloise apresenta requerimento em que solicita às 
Construtoras o encaminhamento de cópias dos contratos ou dos convênios 
firmados pelo Estado que deram origem às suas respectivas despesas pagas 
no último semestre de 1 g98 Uulho a dezembro) e que prestem informações 
sobre a existência de débitos oriundos desses contratos. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. Em seguida, o Deputado Antônio 
Andrade passa a Presidência ao Deputado Doutor Viana e, logo após, 
apresenta requerimento em que solicita à Secretaria de Estado da Fazenda e 
ao DER-MG o envio de relação contendo todos os pagamentos efetuados às 
Construtoras, no período compreendido entre julho a dezembro de 1998, 
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especificando-se a data, o valor e a que prestação de serviços se referem, 
constando o número da licitação correspondente. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. O Deputado Antônio Andrade reassume a direção 
dos trabalhos e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença do 
convidado e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 1999. 
Doutor Viana, Presidente- Rêmolo Aloise- Rogério Correia. 
ATA DA 31• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quinze horas do dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, 
Alberto Bejani, Bilac Pinto e Wanderley Ávila, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Álvaro 
Antônio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Wanderley Ávila, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
O Presidente passa à discussão e à votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Wanderley Ávila, relator do 
Projeto de Lei n° 111/99, no 2° turno, faz a leitura de seu parecer, mediante o 
qual conclui pela aprovação da matéria. Nesse ínterim, o Deputado À/varo 
Antônio passa a Presidência ao Deputado Wanderley Ávila, por se tratar de 
matéria de sua autoria. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Ao retomar a direção dos trabalhos, o Deputado Álvaro Antônio 
passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação 
do Plenário. A Presidência submete a votação, em turno único, cada um por 
sua vez, os Requerimentos n°s 969 a 975 e 981/99, 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, 23 de fevereiro de 2000. 
Álvaro Antônio, Presidente- Arlen Santiago- Bilac Pinto- Wanderley Ávila. 

ATA DA 29• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Às dez horas do dia dezesseis de fevereiro de dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana, Agostinho Patrús, Chico 
Rafael e Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada 
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Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor 
Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Agostinho Patrús, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, 
o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar proposições da 
Comissão e comunica o recebimento de ofícios do Sr. Paulo Rogério dos 
Santos, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora (publicado na 
edição de 2211/2000); do Cel. Mauro Lúcio Gontijo, Comandante-Geral da 
PMMG (publicado na edição de 2g/1/2000); do Sr Pedro Alcântara, Deputado 
à Assembléia Legislativa da Bahia (publicado na edição de 1212/2000). 
Passa-se à 3° fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado Chico Rafael 
apresenta requerimento em que solicita a realização de debate público sobre 
o Projeto de Lei Complementar n° 17Jgg, que dispõe sobre a organização e a 
divisão judiciárias do Estado, com representantes dos Tribunais de Justiça e 
de Alçada, OAB-MG, da AMAGJS, da UFMG, da Associação dos Advogados 
de Minas Gerais, da SERJUS, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, 
da AMOJUS e da OAB - Pouso Alegre. Para encaminhar a votação, usam a 
palavra os Deputados Agostinho Patrús, Sebastião Costa e Doutor Viana, 
todos elogiando a iniciativa do Deputado Chico Rafael em abrir o debate 
sobre o Projeto de Lei Complementar n° 17/99. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. Dando prosseguimento, o Deputado Chico Rafael 
registra a sua satisfação com o trabalho desenvolvido pela Comissão 
juntamente com seus assessores. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2000. 
Doutor Viana, Presidente - Agostinho Patrús - Sargento Rodrigues - Arlen 

Santiago- Chico Rafael. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO REQUERIMENTO N° 977/99 

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

A Comissão de Direitos Humanos, por proposta dos Deputados Edson 
Rezende e Elaine Matozinhos, solicita a V.Exa. que se oficie ao Governador 
do Estado, solicitando providências para se rever a política remuneratória dos 
Defensores Públicos, promovendo-se a isonomia de seus vencimentos com 
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Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2000. 
Sargento Rodrigues 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 671/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe 
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito de 
Crisólia, com sede no Município de Ouro Fino. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
lhe apresentou a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade foi instituída com a finalidade de coordenar as obras e 

reivindicações da comunidade, articulando suas iniciativas sociais, 
econômicas e educacionais. 

É relevante mencionar que ela, ao mesmo tempo em que presta serviços de 
assistência social, procura incutir na mente da cada um o espírito comunitário. 

Diante do meritório trabalho que a Associação empreende, consideramos 
justo conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 671/99 

com a Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 687/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Ivo José, objetiva declarar de 

utilidade pública o Grupo Assistencial de Mulheres Maria Pereira da Silva -
GAMMPES -, com sede no Município de lpatinga. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A entidade em estudo possui como meta primordial promover a formação 

da mulher em busca de seu espaço na sociedade. 
Apoiada nos princípios humanitários, protege as crianças cujas mães 

necessitam trabalhar fora de casa, com atendimento em regime de creche. 
O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a pretender 

conceder-lhe o titulo declaratório de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 687/99 com a 
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 688/gg 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Chico Rafael, o Projeto de Lei n° 688/g9 objetiva 

declarar de utilidade pública a Associação de Apoio aos Portadores de 
Necessidades Especiais de Minas Gerais - ASPAMG -, com sede no 
Município de Pouso Alegre. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais de 

Minas Gerais tem por finalidade prestar assistência social às pessoas 
portadoras de deficiência, visando recuperá-las e integrá-las na família e na 
sociedade. 

Para alcançar seus objetivos, mantém a Equipe Especial Multi-Neuro, que 
presta atendimento especializado, além de formar parcerias com entidades 
públicas e privadas, para troca de informações e captação de recursos. 

Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que desempenha, somos 
favoráveis a que seja outorgado à entidade o título declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 688/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 599/99 
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Comissão de Administração Pública 
Relatório 
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De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a doação de veículo automotor cedido pelo Estado. 

Foi o projeto distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer de mérito, nos 
termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a doação aos municípios e às 

entidades sem fins lucrativos de veículos automotores cedidos pelo Estado 
para uso nos serviços públicos municipais ou em assistência social às 
comunidades. 

Inicialmente, é importante observarmos que, de acordo com o paradigma do 
Estado democrático de direito, a parceria entre os entes da Federação e entre 
o poder público e a sociedade civil organizada é fundamental para a 
prestação de serviços públicos e de utilidade pública. A tendência é no 
sentido de que, nessas parcerias, os municípios ou as entidades da 
sociedade civil prestem serviços públicos e de utilidade pública, enquanto a 
União e os Estados federados ofereçam apoio técnico e financeiro. Essa 
parece ser a forma mais eficiente para a prestação desses serviços, uma vez 
que, em razão da sua descentralização, o prestador do serviço encontra-se 
mais próximo do público-alvo, percebendo com maior clareza as suas 
demandas, anseios, reclamações. 

Nesse paradigma, espera-se que o Estado estimule, ajude e subsidie a 
iniciativa privada. Pretende-se a democratização da administração pública, 
com a participação dos cidadãos e a colaboração entre o público e o privado 
na realização de atividades de interesse público. 

O projeto de lei em analise é uma forma da parceria supramencionada, jà 
que o Estado doara a municípios e entidades sem fins lucrativos bens móveis 
para a prestação de serviços de utilidade pública. 

De acordo com o §1° do art. 18 da Constituição do Estado, os bens públicos 
móveis podem ser doados, na forma da lei, após a sua avaliação, 
dispensando-se a licitação. 

A Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, dispõe sobre normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios. No seu art. 17, impõe como condição para 
a alienação de bens da administração a existência de interesse público 
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devidamente justificado. Dispensa a licitação para a doação de bens móveis, 
desde que exclusivamente para fins e uso de interesse social, após a 
avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente 
à escolha de outra forma de alienação. 

Quanto ao interesse público, ele é evidente, já que os veículos serão 
utilizados para a prestação de serviços públicos ou de utilidade pública. As 
doações representarão um ônus a menos para o poder público, que deixará 
de ser responsável pela manutenção dos bens, apesar de eles continuarem a 
ser usados na prestação de serviços à população. 

Assim, trata-se de medida conveniente, meritória, oportuna, que atende 
plenamente ao interesse público. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 599/99, 

no 1° turno. 
Salas das Comissões, 23 de fevereiro de 2000. 
Doutor Viana, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Chico Rafael -

Agostinho Patrús- Arlen Santiago. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 649/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Álvaro Antônio, o projeto em análise pretende 
destinar percentual da receita de loterias e similares à constituição do Fundo 
de Incentivo ao Esporte Olímpico- FINESPO. 

Distribuído a matéria às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a 
primeira concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade na 
forma da proposição original. 

Cabe-nos agora examinar a matéria nos aspectos atinentes ao mérito, de 
acordo com o art. 102, VI, "c", c/c o art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 649/99 institui o Fundo de Incentivo ao Esporte Olímpico 
FINESPO - com o objetivo de captar e repassar recursos financeiros às 

federações estaduais que congregam modalidades de esportes olímpicos em 
programas de preparação e acompanhamento de jovens carentes com talento 
especial para a sua prática. Além disso, determina que os recursos do 
referido fundo serão provenientes, basicamente, de 0,5% da receita bruta das 
loterias, jogos de prognósticos e similares. 

Nos Jogos Pan-americanos de 1999, o Brasil conquistou 101 medalhas, 
sendo 25 de ouro, 19 de prata e 28 de bronze, e superou países 
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tradicionalmente vencedores nas disputas, como Argentina e México. Nossos 
atletas eram na maioria desconhecidos e seu desempenho revelou-se fruto 
de esforço próprio e individualizado, após vários anos de treinamento. 

Bastariam esses dados para justificar a implementação de uma política 
esportiva estadual que incentive os jovens que comprovarem carência de 
recursos financeiros e talento para a prática de qualquer modalidade de 
esportes olímpicos. 

Entretanto, mais do que as medalhas, interessam os beneficios que a 
prática de esportes pode trazer às novas gerações. Exercícios físicos 
regulares promovem um desenvolvimento saudável e completo e 
desenvolvem aptidões e o gosto permanente pelo esporte. Também garantem 
uma vida adulta com mais qualidade: maior energia, resistência e capacidade 
de reduzir alguns males da modernidade como estresse, tensão e ansiedade. 

Assim, o projeto em análise pode trazer muitos benefícios à população 
mineira sem onerar o tesouro estadual, uma vez que os recursos têm origem 
prevista na receita das loterias e similares. Essa iniciativa comprova que a 
falta de recursos públicos não justifica a ausência do Estado no cumprimento 
de suas responsabilidades sociais. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 649/99 no 

1° turno, na forma da proposição original. 
Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Edson 

Rezende- Maria Tereza Lara. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 307/99 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei n° 307/99 atribui 
responsabilidade ao DER-MG pela construção, manutenção e pelos reparos 
dos trechos de estrada que menciona. 

No 1° turno, a proposição foi aprovada sem emendas. 
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno. 

Fundamentação 
Conforme foi manifestado anteriormente por esta Comissão, o projeto de lei 

em questão objetiva inserir no conjunto das atribuições do DER-MG a 
construção, manutenção e os reparos dos trechos urbanos de estradas sob 
sua jurisdição. Dispõe, ainda, o projeto, no parágrafo único do art. 1°, que, 
caso o município em que se situar o referido trecho se manifeste 
contrariamente, o DER-MG estará isento da referida responsabilidade . 

<~----------------------------------------------------------------~ 
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A matéria objeto desta proposição Ja se encontra devidamente 

regulamentada, pois verifica-se que, indiferentemente de o trecho rodoviário 
estadual ser urbano ou não, caberá ao DER-MG dele cuidar, pois a Lei n° 
11.403 não exclui de sua competência os trechos urbanos de rodovia 
estadual. 

Dessa forma, o que, a princípio, pode parecer uma repetição de comandos, 
na verdade, caracteriza-se como uma ratificação dos dispositivos constantes 
na referida lei, dirimindo as dúvidas, sempre existentes, sobre o órgão 
responsável pela manutenção desses trechos, se as municipalidades, se o 
DER-MG. Tem acontecido de o DER-MG não se achar na obrigação de 
cuidar da conservação dos trechos urbanos, por faltar expressa disposição 
normativa nesse sentido. 

Portanto, não poderia esta Comissão deixar de aprová-la, uma vez que a 
proposição vem a pôr termo a discussão sobre essa responsabilidade. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 307/99, no 2" 

turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2000. 
Álvaro Antônio, Presidente- Wanderley Ávila, relator- Arlen Santiago- Bilac 

Pinto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 38/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 38/99, do Deputado Amilcar Martins, que dá a 

denominação de Professor Francisco lglésias ao anexo da Biblioteca Pública 
Estadual, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos 
regimentais, com a Emenda n° 1. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 38/99 
Dá a denominação de Professor Francisco lglésias ao anexo da Biblioteca 

Pública Estadual, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominado Professor Francisco lglésias o anexo da 

Biblioteca Pública Estadual, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Marco Régis - Maria 

Olívia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 577/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 577/99, do Deputado Fábio Avelar, que declara de 

utilidade pública a Associação Comunitária da Vila da Paz do Bairro São 
José, com sede no Município de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno 
único, com a Emenda n° 1. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 577/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Vila da Paz do 

Bairro São José, com sede no Município de Ribeirão das Neves. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária da 

Vila da Paz do Bairro São José, com sede no Município de Ribeirão das 
Neves. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Marco Régis - Maria 

Olívia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 600/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 600/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE - de Januária, com sede nesse município, foi aprovado em turno 
único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a 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° 600/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

<~--------------------------------------------------------~ 
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Excepcionais- APAE- de Januária, com sede nesse município. 

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

dos Excepcionais- APAE- de Januária, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Maria Olívia - Marco 

Régis. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 654/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 654/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE - de Ritápolis, com sede nesse município, foi aprovado em turno 
único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a 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° 654/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

dos Excepcionais- APAE- de Ritápolis, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1 gg9_ 
Elmo Braz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Marco Régis - Maria 

Olívia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 655/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 655/99, do Deputado Eduardo Hermeto, que declara de 

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Grajaú -
ASGRAJAÚ -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em 
turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
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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° 655/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do 

Bairro Grajaú - ASGRAJAÚ -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores do Bairro Grajaú - ASGRAJAÚ -, 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, 16 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Maria Olívia - Marco 

Régis. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 23/2/2000, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência à Casa do 

falecimento da Sra. Alzira Massaud Mesquita, ocorrido em 19/2/2000, nesta 
Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 

~----------------------------------------~ 
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Comissão Especial das Construtoras e das Comissões de Meio Ambiente, de 
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Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos às Proposições de Lei 
n's 14.271, 14.314, 14.309 e 14.329- Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre os Vetos às Proposições de Lei n's 14.258, 14.330 e 14.333 -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos às Proposições de Lei 
n's 14.241, 14.274, 14.311 e 14.320- Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre o Veto à Proposição de Lei n' 14.325 -Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre os Vetos às Proposições de Lei n's 14.261, 14.270 e 14.277-
Comissões Especiais para Emitir Pareceres sobre as Propostas de Emenda à 
Constituição n's 31/99 e 32/2000 - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, José Milton, 
Arlen Santiago e Arlen Santiago e outros; deferimento - Votação de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise; aprovação; 
verificação de votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da 
votação; questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; 
existência de número regimental para votação; renovação da votação; 
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação - Requerimento 
n' 1.032/99; aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum" para 
votação; anulação da votação; questões de ordem; chamada para 
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recomposição de "quorum"; existência de número regimental para votação; 
renovação da votação; aprovação; verificação de votação; inexistência de 
número regimental para votação; anulação da votação - 2• Fase: Palavras do 
Sr. Presidente - Discussão de Proposições: Requerimento do Deputado 
Márcio Kangussu; prejudicialidade - Prosseguimento da discussão, em turno 
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.212; discurso do Deputado 
Miguel Martini; questão de ordem - Encerramento. 

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

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto 
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins -Antônio Andrade -Antônio Genaro -Antônio Roberto - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico Rafael - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio A velar- lrani Barbosa - Ivo José- João Batista de Oliveira -João Paulo 
- João Pinto Ribeiro - José Henrique - José Milton - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia- Maria Tereza Lara - Mauro Lobo 
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Às 14h14min, a lista de 

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

13 Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Márcio Kangussu, 2"-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

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

- O Deputado lrani Barbosa, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 27/2000* 
Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2000. 

~--------------------------------------------------_J 



-----------------------------------------------------------------------------

296 
Senhor Presidente, 
Temos a honra de encaminhar à Vossa Excelência, para exame e 

apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, em regime de urgência, o 
anexo projeto de lei, que visa acrescentar dispositivo na Lei n' 6.763, de 26 
de dezembro de 1975, para fixar em 12% (doze por cento) a alíquota do 
ICMS incidente nas saídas de medicamento genérico. 

A intenção do projeto de lei é tornar efetiva e pioneira a participação de 
Minas Gerais na luta empreendida no país em defesa dos medicamentos 
genéricos. Também nesse sentido insere-se o programa de expansão da 
fábrica de genéricos da Fundação Ezequiel Dias, órgão incumbido da 
produção dos medicamentos no Estado. 

Os medicamentos genéricos, por seu menor preço, são essenciais à 
população, que tem despendido elevados gastos com a saúde. A alíquota de 
12% (doze por cento) permitirá redução de preço ainda maior. 

Esperamos, assim, contribuir para consolidar a produção, distribuição e 
consumo dos remédios genéricos, em benefício de toda a sociedade. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos do 
mais profundo respeito. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N' 831/2000 

Reduz para 12% (doze por cento) a alíquota do ICMS nas operações 
internas com medicamentos genéricos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 ° - A alínea "b" do inciso I do artigo 12 da Lei n° 6. 763, de 26 de 

dezembro de 1975, fica acrescida da subalínea "b.5", com a seguinte 
redação: 

"b.5 - medicamento genérico, assim definido pela Lei Federal n' 6.360, de 
23 de setembro de 1976, relacionado em regulamento;". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 

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

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública, encaminhando 
documentos em resposta a solicitação do Deputado Antônio Júlio -
informações sobre o cumprimento, por parte dessa Pasta, da lei que dispõe 
sobre a implantação de Conselhos Regionais de T rãnsito. (- Anexe-se ao 
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Requerimento n° 609/99.) 

Do Sr. Mauricio Guedes de Mello, Secretário de Transportes, 
encaminhando informações do DER-MG relativas a pedido dO Deputado Bilac 
Pinto - informações sobre o cumprimento do cronograma de obras da 
duplicação da Rodovia Fernão Dias. (- Anexe-se ao Requerimento n° 580/99.) 

Do Sr. Campos Machado, Deputado à Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo, encaminhando cópia da moção em que propõe sejam elevadas as 
penas impostas aos que cometem crimes contra policiais. (- À Comissão de 
Direitos Humanos.) 

Do Vereador Elmar Humberto Goulart, Presidente da Cãmara Municipal de 
Uberaba, encaminhando pedido do Vereador Luiz Dutra - sejam feitos 
estudos sobre o parcelamento das mullas de trãnsito de alto valor e perdão 
das multas leves e médias.(- À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG, 
encaminhando as informações solicitadas pela Comissão Especial do Fundo 
SOMMA. (-Anexe-se ao Requerimento n° 875/99.) 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econõmica Federal, notificando a liberação de recursos financeiros 
destinados ao Estado referentes a parcelas de contratos, com recursos do 
Orçamento Geral da União.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 832/2000 

Regulamenta o art. 66, § 2°, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Estadual e dá outras providências. 

Art. 1°- Fica estabelecido, para os Notários e Registradores que preenchem 
os requisitos do art. 66, § 2°, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Estadual, o prazo de sessenta dias para 
apresentarem seus títulos à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos, para fins de efetivação no cargo. 

Parágrafo único- O direito à efetivação no cargo de Notário ou Registrador 
independe de ato formal declaratório de estabilidade na função. 

Art. 2° - O Governador do Estado expedirá o decreto de efetivação no prazo 
de trinta dias a contar da data do protocolo na Secretaria da Justiça e de 
Direitos Humanos, devendo o interessado, em igual prazo, apresentar-se à 
autoridade judicial competente, para a posse e o exercício do cargo. 

~~---------------------------------------------------------' 
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Art. 3° - Aplicam-se as regras dos arts. 1° e 2° desta lei aos Notários e 

Registradores que preencheram os requisitos da Emenda à Constituição n° 
22, de 29 de junho de 1982. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2000. 
Miguel Martini 
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo regulamentar o art. 66, § 2°, 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Estadual 
e salvaguardar o direito adquirido de vários Notários e Registradores que, 
além da estabilidade na função (art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal), preenchem, 
igualmente, os requisitos exigidos em lei para a efetivação no respectivo 
cargo. 

Atento à regra de que o acessório acompanha o principal, o projeto 
dispensa o ato formal da declaração prévia de estabilidade na função quando 
se tratar de requerimento de efetivação no cargo de titular da serventia. 

O legislador houve por bem fixar prazo para que os serventuários 
apresentem seus títulos à autoridade competente para a expedição do 
decreto de efetivação, para tomar posse e entrar em exercício nos 
respectivos cargos, fazendo justiça a quem, efetivamente, tem direito e 
encerrando, de uma vez por todas, as discussões jurídicas sobre a matéria. 

Finalizando, o projeto não olvidou a competência do Poder Executivo para a 
delegação da atividade notarial e registra!, atento ao comando legal do art. 
236 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n° 8.935, de 18/11/94. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração 
Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 833/2000 
Declara de utilidade pública a Fundação CSN para o Desenvolvimento 

Social e a Construção da Cidadania - Fundação CSN, com sede no Município 
de Congonhas. 

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

Desenvolvimento Social e a Construção da Cidadania - Fundação CSN, com 
sede no Município de Congonhas. 

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000. 
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José Milton 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, 
do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.114/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 

encaminhada ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos denúncia 
apresentada a esta Casa pelo Sr. Sérgio Carlos Pereira. 

W 1.115/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado oficio à Defensoria Pública com vistas ao acompanhamento do 
caso do preso Valmiro Alves Dias, detido na Penitenciária Francisco Floriano 
de Paula no Município de Governador Valadares. 

W 1.116/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da Policia Militar denúncia apresentada a 
esta Casa pelo Sr. Reginaldo Miguel Raposos contra policiais militares. 

N° 1.117/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Procurador-Geral do Ministério Público denúncia 
apresentada a esta Casa pelo Sr. Rogério Pereira Fonseca. 

N° 1.118/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos denúncia 
apresentada a esta Casa por detentos da Penitenciária Nelson Hungria contra 
agentes penitenciários.(- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1.119/2000, do Deputado Chico Rafael, solicitando seja encaminhado 
ofício ao Presidente do TRF - 1 a Região, manifestando apoio ao movimento a 
ser realizado pelos magistrados federais em 28/2/2000. 

N° 1.120/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Associação dos Funcionários Fiscais do 
Estado de Minas Gerais- AFFEMG - por seu cinqüentenário de fundação. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

N° 1.121/2000, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja formulado 
apelo à Secretária de Justiça e ao Presidente da FHEMIG com vistas a que 
firmem termo de convênio para se prestar assistência médica aos pacientes 
do Manicômio Judiciário Jorge Vaz, em Barbacena.(- À Comissão de Saúde.) 

N° 1.122/2000, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a diretoria do jornal "Hoje em Dia" por seu 12° aniversário 
de fundação.(- À Comissão de Transporte.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Arlen 
Santiago e outros, Arlen Santiago, Carlos Pimenta, José Milton e Rêmolo 
Aloise . 

~~----------------------------------------------------__/ 
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Comunicações 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado Olinto 
Godinho (2), da Comissão Especial das Construtoras e das Comissões de 
Meio Ambiente, de Política Agropecuária e de Educação. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, 

prezados amigos presentes nas galerias, em primeiro lugar, quero dizer da 
nossa satisfação de estar recebendo hoje, nesta Casa, a prezada amiga Olga 
Neto, candidata à Prefeitura de Guanhães, liderança expressiva do Centro-
Nordeste de Minas, que hoje nos visita apresentando um projeto político que 
realmente, acho eu, vai representar muito para aquela cidade e a região. 
Entendo que ela vai ser a Cida de Virginópolis, também uma Prefeita 
extraordinária e grande liderança naquela região. Por isso, minha palavra de 
incentivo e apoio àquela liderança. 

Queremos também falar sobre nossa satisfação de, no ano de 1 gg9, ter 
liderado a Bancada do PDT. Passamos recentemente a Liderança ao 
Deputado Marcelo Gonçalves e, nesta oportunidade, queremos agradecer 
aos nobres colegas de bancada a confiança e a amizade demonstrada. Nós, 
de acordo com nosso jeito de ser, procuramos honrar e cumprir essa missão, 
que realmente nos gratificou muito. Agradecemos também aos demais 
Lideres, que sempre nos atenderam prontamente e dialogaram conosco, ao 
Presidente da Casa, Deputado Anderson Adauto, enfim a todos nesta Casa 
que participaram conosco dos trabalhos no ano de 1999. Agora, a Liderança 
cabe ao Deputado Marcelo Gonçalves, também figura extraordinária, por 
quem temos grande apreço e que saberá conduzir a bancada com muita 
competência, tenho certeza. 

No inicio deste ano, no dia 25 de janeiro, na Zona da Mata, tivemos a 
satisfação de levar até à cidade de Além Paraíba uma empresa multinacional 
italiana, a PROSIMETI. Durante, mais ou menos, um ano e meio, trabalhamos 
junto com o INDI e o BDMG para que ela viesse para o nosso País, 
especialmente para Minas Gerais. A cidade que indicamos foi Além Paraíba, 
na região fronteiriça com o Estado do Rio, que atendeu plenamente aos 
anseios dessa empresa. Trata-se de uma empresa que trabalha com pós-
fluxantes para endurecimento do aço, e 80% de seu material é hoje importado 
pelo País. É uma empresa de grande porte. Seu Presidente mundial nos 
visitou naquela data, quando nos reunimos com os amigos que ajudaram 
muito, o INDI, comandado pelo Dr. Guilherme Machado, o Presidente do 
BDMG, Dr. José Pedro, e a Secretaria de Indústria e Comércio, na pessoa do 
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colega Deputado Geraldo Rezende, que nunca faltou com o seu apoio, bem 
como o Secretário Adjunto, Dr. Olavo. 

Enfim, esses componentes deram condições de crescimento à Zona da 
Mata, principalmente a Além Paraíba, uma cidade carente de empregos. Pela 
pesquisa que fizemos, detectamos que há grande índice de desempregados 
nessa cidade. A PROSIMETI, sem dúvida alguma, representa um alento. 
Tenho certeza de que, através dela, outros investidores virão. 

Essa empresa investirá, em Além Paraíba, cerca de US$36.000.000,00. É 
fortíssima e, inicialmente, irá gerar 120 empregos diretos. É uma empresa de 
grande tradição na Itália e mostrou, durante o período de estudos, que poderá 
ser uma grande alavanca nesse setor, no País. 

O Prefeito Miguel Belmiro foi determinado, acreditou nesse projeto e fez 
tudo para que resultasse em um final feliz. A conquista de um galpão de 
4.000m2, do antigo grupo Perácio, que trabalhava na área de importação e 
exportação de café, foi também muito importante. E, nisso, a Prefeitura 
ajudou sobremaneira. Ainda ontem, obtivemos a informação de que o galpão 
será cedido. Essa confirmação veio através das pessoas que estão 
trabalhando no processo. O Prefeito está muito feliz com isso. 

Enfim, a cidade de Além Paraíba, com o apoio do atual Governo do Estado, 
através de sua Secretaria, recebe o presente que muito anseia: a ida de uma 
grande empresa para aquela cidade, que, no passado, era muito forte, mas 
entrou em decadência, e, aos poucos, vem se recuperando. 

A recuperação começa pela geração de empregos, pela atração de novas 
empresas, pequenas e médias também. O que a Câmara de Além Paraíba e 
seu Prefeito estão fazendo, na busca de investidores e de investimentos, 
fortalece aquela cidade que, outrora - volto a dizer -, tinha posição 
confortável, entrou em declínio e somente agora consegue oxigênio para 
enfrentar os problemas que a afligem. 

Ficamos extremamente gratificados por termos participado desse processo. 
Estamos trabalhando para a Zona da Mata, em busca de outras conquistas. A 
PROSIMET, nesse início de ano, foi apenas a primeira delas. Estamos 
trabalhando também em favor de outras cidades, para que também recebam 
investimentos. 

Nesta oportunidade, quero agradecer ao Líder do Governo, Deputado 
Alberto Pinto Coelho, que me enviou correspondência a respeito da BR-267, 
especialmente sobre o trecho que liga Leopoldina à cidade de Juiz de Fora. A 
ação do Governo Itamar Franco está se fazendo valer. Tanto o DNER quanto 
o DER estão estabelecendo ações. Já está se iniciando o processo licitatório, 
conforme informação, do engenheiro José Hélcio Montese: (- Lê:) 

<'-----------------------------------------------------------------~ 
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" ... o processo referente à restauração da BR-267, no trecho compreendido 

entre Leopoldina e Juiz de Fora, o Distrito está iniciando processo licitatório 
para execução de projetos de restauração, melhoramentos, terceiras faixas e 
eliminação de trechos críticos". 

Esse trecho é conhecido como "rodovia da morte". O fluxo é da ordem de 3 
mil veículos por dia. Lá está se desencadeando uma série de acidentes, 
alguns com vítimas fatais, trazendo sofrimento e prejuízo para muitas 
pessoas. 

Essa ação do DNER, em esforço conjugado com o DER, presidido pelo Dr. 
Bortoletti, nos traz um grande conforto. Esperamos que essas obras entrem 
logo em andamento, para que nossa região tenha mais tranqüilidade, 
principalmente no transporte dos estudantes, dos nossos amigos, das 
pessoas que se envolvem no tráfego pesado de caminhões, que, com o 
advento da Mercedes, trouxe muitos problemas. 

Enfim, fiquei extremamente feliz com o comunicado do Líder, que enviou 
xerox das correspondências do DER e do DNER. Agradeço ao Secretário do 
Planejamento, Manoel Costa, que solicitou especial atenção para a 
construção da terceira pista na BR-267; pediu que fosse incluída no 
orçamento público do Estado, para o ano 2000. Agradeço o apoio que 
tivemos dos Líderes dos demais partidos que assinaram conosco essa 
proposta. Foi uma ação extremamente válida porque deu força ao nosso 
movimento. A Zona da Mata está esperançosa de solucionar, em curto prazo, 
o grave problema que é o alargamento da Rodovia 267, que liga Leopoldina a 
Juiz de Fora. 

Quero, também, falar sobre a questão de eletrificação rural na Zona da 
Mata. Ontem, estivemos com o Secretário Paulino Cícero, que foi 
extremamente sensível à nossa causa. A exemplo da CEMIG, que hoje está 
lançando o Lumiar, estamos conseguindo, com o Secretário de Minas e 
Energia, que se dê prosseguimento ao Luz de Minas 11, da Zona da Mata, 
iniciado no Governo Eduardo Azeredo. O atual Governo entende que esse 
projeto é de grande relevância para a Zona da Mata e está dispensando sua 
atenção para que tenhamos nossas propriedades rurais eletrificadas. 

Quero parabenizar, de público, o Secretário Paulino Cícero, agradecendo-
lhe pelo apoio que vem dando ao movimento. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Nobre Deputado Bené Guedes, 
quero parabenizá-lo pela batalha que vem travando no sentido de melhorar a 
Zona da Mata, parte tão importante de Minas Gerais. 

Quero aproveitar o momento para agradecer o trabalho que desempenhou 
no ano passado, como Líder do PDT nesta Casa; um trabalho eficaz, 
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eficiente, de uma pessoa moderada, equilibrada, um bom companheiro. Em 
nome do PDT, quero deixar registrado, nos anais da Casa, o nosso 
agradecimento, desejando ao nobre colega Marcelo Gonçalves, na Liderança 
durante o ano de 2000, êxito na condução de sua tarefa, ajudando o Governo 
Itamar Franco a desenvolver um grande trabalho em benefício de Minas 
Gerais e dos mineiros. 

O Deputado Bené Guedes - Agradeço as palavras do ilustre companheiro 
Deputado Doutor Viana, que tem sido uma revelação para esta Casa, devido 
a seu trabalho, sua simplicidade, e humildade, enfim, é um Deputado que tem 
todas as características de um bom parlamentar. V. Exa. pode ter a certeza 
de que nossa amizade se tornou grande pelo respeito e por tudo o que 
vivenciamos nesta Casa durante o ano de 1999. Aqui vejo, também, o 
Deputado João Batista, Presidente da Comissão de Agricultura, que, 
juntamente com os outros colegas, sempre se mostrou solidário. Desejo que 
continue sua luta em favor de sua região, dando os melhores exemplos. 
Saúdo a todos os Deputados presentes, Dr. Eduardo Daladier, figura 
magnífica que veio para somar. Tenho a certeza de que a Bancada do PDT 
ainda dará muitas alegrias aos mineiros. Estamos trabalhando em conjunto, 
em favor do bem comum, divergindo, às vezes, mas com competência, 
seriedade, procurando encontrar os caminhos. 

Quero dizer da nossa confiança em continuar nosso trabalho de forma 
ordenada e fraterna. O meu muito obrigado aos Deputados e às Deputadas 
pela amizade e carinho que sempre dispensaram à minha pessoa. 

•- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto. 
O Deputado Antônio Roberto- Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, 

pessoas presentes nas galerias, no prox1mo dia 15 de março 
comemoraremos o Dia Internacional da Mulher, em reunião especial desta 
Assembléia, que já se tornou, entre nós, tradição louvável e sempre oportuna. 

O fato é que as mulheres - a exemplo do que ocorre no resto do mundo -
souberam impor sua presença no cenário político brasileiro, não esquecendo 
que também hoje brilham em todas as áreas de atividade. No caso especifico 

· deste Legislativo, temos a nos prestigiar e a colaborar conosco as caras 
colegas Deputadas Elaine Matozinhos, Elbe Brandão, Maria José Haueisen, 
Maria Olívia e Maria Tereza Lara. Anteriormente, aqui tivemos outras 
parlamentares de grande valor, entre as quais ocorre-nos mencionar a 
Deputada Maria Elvira, nossa prezada companheira de hostes partidárias, 
hoje ilustrando a bancada de Minas Gerais na Câmara Federal. 

Enquanto Maria Elvira labutou nesta Casa, deu-nos exemplo de infatigável 

~~--------------------------------------------------------_J 



304 
dedicação à causa pública. Dinâmica, empreendedora, idealista, nunca 
apegada aos interesses menores, foi dela a autoria de relevantes iniciativas 
em beneficio do povo mineiro. De sua iniciativa, por exemplo, foi o projeto 
transformado na Lei n° 11.039, de 14/1/93, que impõe sanções às empresas 
onde ocorra discriminação de qualquer tipo contra as mulheres. Em 
incansável cruzada por todo o Estado, a tônica de seu trabalho sempre foi a 
defesa dos menos favorecidos, como as minorias e os deficientes físicos. Sua 
mensagem calou fundo no povo mineiro, por outra razão não se explica ter 
sido Maria Elvira, nas últimas eleições, a Deputada Federal mais votada pela 
legenda do PMDB mineiro. 

Na Câmara, já no segundo mandato, Maria Elvira continua sua obra, 
colaborando em iniciativas de repercussão nacionaL É de sua lavra uma 
vasta gama de projetos, que vão da instituição de programas de mutirões 
habitacionais para mulheres até a obrigatoriedade de sinalização especial 
para deficientes visuais em lugares públicos, passando ainda por temas como 
a obrigatoriedade de implantação de escadas para peixes em barragens. A 
par dessa intensa atividade, não descuida das questões mineiras e, muito 
especialmente, das de Belo Horizonte, como o demonstra sua luta em favor 
da preservação da Pampulha. 

Nascida em Belo Horizonte, a Deputada Maria Elvira volta agora suas vistas 
para a Prefeitura da Capital, à qual pretende, com fundamento e lógica, 
candidatar-se nas próximas eleições. Se bem sucedida, e esperamos 
sinceramente que o seja, nossa cara companheira de partido, com toda a 
certeza, desenvolverá grande gestão nesta cidade, em que tudo é grande, 
inclusive os problemas. Realmente, a Capital mineira sofre os males do 
gigantismo e da crise socioeconômica em que estamos mergulhados, 
causada pelas políticas equivocadas do Governo FederaL Temos sérios 
problemas nas áreas de segurança, saúde, educação, transporte, habitação e 
abastecimento, para citar apenas algumas. É um enorme desafio esse que o 
futuro Prefeito de Belo Horizonte irá assumir. 

Conhecendo as qualidades de Maria Elvira, sabemos que ela não falhará na 
municipalidade belo-horizontina. Sua expenencia parlamentar e seu 
temperamento conciliador quando necessário, mas aguerrido quando se faz 
mister, e sua vivência da realidade belo-horizontina aliam-se àquela 
sensibilidade inata que deve caracterizar o administrador público. Tudo isso 
faz dela uma excelente candidata e, potencialmente, a Prefeita que a 
população de Belo Horizonte exige e merece. 

Não queremos desfazer dos demais candidatos ou pré-candidatos à 
Prefeitura de Belo Horizonte. São todos pessoas íntegras, que devem estar 
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preparadas para o cargo, de outro modo não se candidatariam. Mas 
prestamos nossa solidariedade à Deputada Maria Elvira porque estamos 
convictos de que ela reúne condições, bem como porque a questão da 
lealdade partidária para nós é fundamental. Trata-se de uma companheira no 
PMDB, e nossa opção preferencial e primeira deve ser por um colega de 
partido. 

A esse respeito, aliás, conclamamos nossos colegas do PMDB a que 
reflitam sobre o assunto. Apoiando Maria Elvira, estarão sendo fiéis ao partido 
e reconhecendo as qualidades de uma Deputada que só nos tem enobrecido. 
É a conclamação que fazemos e estendemos a todos os presentes, na 
certeza de que a maioria dos belo-horizontinos irá concordar conosco. 

O Deputado João Paulo (em aparte)- Obrigado. V. Exa. vem à tribuna para 
anunciar e defender a candidatura da Deputada Maria Elvira à Prefeitura de 
Belo Horizonte. Pessoalmente, vejo isso com bons olhos. Para governar essa 
cidade grande, tem de ser uma pessoa com condições. Estamos já, há oito 
anos, experimentando a administração de Célio de Castro, que era Vice-
Prefeito, mas agora, já há três anos, está como Prefeito, sem contar o período 
anterior, em que foi Vice-Prefeito e assumiu a Prefeitura, em algumas 
oportunidades, como titular, na ausência de Patrus Ananias. Célio de Castro, 
que sempre se manifestou contrário a reeleição, não sabemos o porquê, 
agora se interessou por ela, mudando o discurso, que sempre teve outro 
sentido e outra direção. É um Prefeito que fala pouco, trabalha pouco, é 
omisso e tem dificuldade de cumprir o que promete. Ele assume 
compromissos e tem dificuldade em cumpri-los. É muito importante que 
outras forças se levantem com interesse de dirigir o destino deste município, 
que precisa encontrar alguém com a sua grandeza. 

O Prefeito Célio de Castro, só agora, nos últimos meses, começou a dar o 
ar da graça, pois está recompondo a malha asfáltica de Belo Horizonte, 
pintando de branco e colocando faixas para multar os motoristas. A 
BHTRANS está agindo com grande voracidade nesse sentido. Belo Horizonte 
foi o primeiro município de Minas a constituir fiscalização de trãnsito própria, e 
o fez com um alvoroço jamais experimentado. Temos os guardas da 
BHTRANS para multar de um lado e os do BPTRAN, do outro, mas não 
temos policiais suficientes investidos na função de dar segurança ao 
motorista. 

Então, que venha a candidatura de Maria Elvira, que venham outras 
candidaturas. Eu gostaria de deixar claro que não tenho nenhum candidato, 
nem em Belo Horizonte nem em outra cidade. Então, que venham as outras 
candidaturas e sejam muito bem-vindas. Queremos que o PT reflita antes das 
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eleições, porque poderá estar estabelecendo uma aliança fadada ao 
insucesso. O melhor candidato, que seria Patrus Ananias, que não perderia 
para ninguém, infelizmente, declinou da oportunidade. Com isso, o PT pode 
ficar em dificuldade. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Roberto- Muito obrigado, nobre Deputado João Paulo. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, visitantes, 

imprensa, ocupo esta tribuna pela primeira vez neste ano para falar sobre as 
notícias que a imprensa veicula a respeito de uma CPI que foi instalada nesta 
Casa para averiguar possíveis desvios do FUNDEF. E essa palavra foi usada 
de forma maldosa, com duplo sentido. Não me sentiria em paz se não viesse 
aqui refutar, de modo claro e veemente, a forma como querem tratar esse 
assunto. Por ter participado do Governo do Dr. Eduardo Azeredo, por uma 
questão ética e moral, subo a esta tribuna, não com o intuito de fazer a 
defesa, porque o Dr. Eduardo não precisa disso, mas para dizer a verdade, 
verdade essa que deve nortear a vida de todo cidadão, principalmente do 
cidadão que ocupa um cargo público, porque ele não fala apenas em seu 
nome, mas em nome de todos os que o elegeram. Portanto, se não tivermos 
isso em mente, não teremos também a dignidade de exercer o mandato. A 
conclusão política e oportunista que tiram dessa CPI é totalmente falha. 
Quando usam a palavra "desvio", querem usá-la politicamente, quando é 
normal transferir recursos de uma conta para outra. Isso é apenas 
transferência, e quem tem a responsabilidade de dirigir o Estado é que sabe o 
momento de fazê-lo. Aconteceu exatamente isso. 

Quando falam que retiraram o dinheiro do FUNDEF e o colocaram em um 
caixa único, estão falando de um caixa único que existe neste Governo, 
existia no Governo passado e em todos os anteriores. Eles se apegam a esse 
detalhe para tentar macular a imagem de um homem honrado, como o ex-
Governador Eduardo Azeredo, e sentimo-nos indignados. A respeito do caixa 
único, temos o seguinte: "O princípio de unidade da tesouraria, preconizado 
pela Lei Federal n° 4.320, de 1964, em seu art. 56, foi objeto de 
regulamentação em Minas Gerais por meio do Decreto n° 39.874, de 3/9/98. 
A inclusão de todos os recursos públicos em uma única conta não inibe a 
autonomia das unidades integrantes do orçamento fiscal. A figuração dos 
valores relativos ao FUNDEF, incluídos na unidade de tesouraria, que estão 
sob a gestão financeira do Tesouro, não impede, em nenhum momento, a 
movimentação dos recursos por parte da Secretaria da Educação, gestora do 
FUNDEF". Sendo assim, podemos concluir, diante desse estardalhaço feito, 
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que estão, em um ano eleitoral, criando mais um fato político. Adversários 
sabedores da força política do Governador Eduardo Azeredo, em Minas 
Gerais e principalmente em Belo Horizonte, sentem-se incomodados e 
começam a criar fatos como esses, para tentar, em vão, diminuir sua força 
eleitoral, em particular, na Capital. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Caro Deputado Márcio 
Kangussu, gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar V. Exa. por seu 
gesto de dignidade, lealdade e honradez pessoal, que não me surpreende. 
Mesmo não participando mais do PSDB e estando hoje em um partido que, 
em parte, integra a base de sustentação do Governador Itamar Franco, V. 
Exa. não se furta a subir nessa tribuna do povo de Minas Gerais, da 
Assembléia Legislativa, para, em um gesto de grandeza, voltar a restabelecer 
a verdade dos fatos. V. Exa. tem toda razão. Um grupo de Deputados desta 
Casa, levianos, irresponsáveis e alguns mesmo mentirosos, distorcem 
intencionalmente a realidade dos fatos. Falam, em primeiro lugar, de forma 
genérica, em desvio de recursos pelo Governo passado, quando, na verdade, 
a afirmação também mentirosa seria de desvio do FUNDEF para o caixa 
único do Estado, ou seja, não se pode falar, em nenhum momento, em 
improbidade ou em um gesto de desonestidade. Entretanto, é preciso que a 
população de Minas Gerais saiba com clareza que nem mesmo o desvio do 
FUNDEF ocorreu. Tenho em mãos o relatório final do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, em Minas Gerais, 
coordenado pelo Dr. Gilberto José Rezende dos Santos, cuja cópia, em 
correspondência do dia 20/12/99, ele enviou ao Governador Eduardo 
Azeredo. Nela o Conselho reconhece que os recursos do FUNDEF que 
deveriam ser repassados pelos municípios foram integralmente repassados 
pelo Banco do Brasil. Os recursos denunciados como desvio são 
provenientes de convênios que o Governo do Estado, espontânea e 
voluntariamente, firmou com alguns municípios mineiros. Eles caíram no 
caixa único do Estado e, no final de 1998, não foram integralmente 
repassados aos municípios. 

De maneira que estou inscrito também e vou falar desta tribuna. Participarei 
de uma entrevista coletiva com o ex-Secretário da Educação João Batista dos 
Mares Guia e o Deputado Federal Walfrido dos Mares Guia, a fim de 
esclarecermos, ainda hoje, de forma definitiva, esse assunto á opinião pública 
de Minas Gerais, apontando quem são os mentirosos, quem está mentindo, 
quem está distorcendo os fatos nesse caso. Agradeço a paciência de V. Exa. 
Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu• - Sr. Presidente, para concluir, quero dizer, 
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de forma clara, que não podemos aceitar essas agressões gratuitas, com 
finalidades apenas eleitoreiras, de quem quer que seja a quem quer que seja. 
Isso não dignifica esta Casa e nem o nosso mandato. O Governo Itamar 
Franco é honrado. Apesar de discordarmos dele, é um Governo honrado. Da 
mesma forma, o ex-Governador Eduardo Azeredo fez um Governo honrado e 
é um homem honrado. Toda Minas Gerais sabe disso. Portanto, merece o 
respeito deste parlamento - e muitos tiveram a honra de trabalhar em seu 
Governo-, merece o respeito de todos os mineiros. 

Assim, deixo aqui o meu repúdio e a minha solidariedade ao ex-Governador 
Eduardo Azeredo por essa agressão gratuita que recebe sem merecer. 
Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, alguns 

assuntos que não podem passar despercebidos pela nossa população 
trazem-me a esta tribuna. Voltar ao passado é muito bom. Com muita 
veemência, subi a esta tribuna, em certa época, e fiz um discurso contra o Sr. 
Carlão, a quem me referi com nomes similares aos de muito que estão na 
cadeia, como Marcão, Tonhão, Zezão, etc., porque estava fazendo uma 
concorrência de cartas marcadas em Belo Horizonte, sem o devido cuidado 
com a legislação em vigor, o que poderia causar transtornos futuros. Não 
passou muito tempo, e a demonstração clara desse procedimento incorreto, 
corrupto, prejudicial à população, por parte do Sr. Carlão e da Prefeitura de 
Belo Horizonte, está aí, à mostra. A legislação determina que seja feito um 
estudo de impacto ambiental por toda concorrência que mude qualquer 
sistema. O estudo de impacto ambiental não significa estudar por que um pé 
de couve cresceu mais do que um pé de alface, mas como isso poderá afetar 
o cidadão no seu dia-a-dia. 

No entanto, a corrupção imposta pela BHTrans em Belo Horizonte criou um 
produto das minorias discriminadas neste Pais, que são os perueiros. Por que 
foram criados? Porque o povo não tolera mais o transporte fracassado que 
temos, não só em Belo Horizonte, mas também na região metropolitana. Não 
suporta mais os desmandos que vêm acontecendo, mas dos quais ninguém 
se dá conta. Não suporta mais essa aliança malfadada que foi feita entre a 
BHTrans e a nossa querida Policia Militar. Conclamo o nosso Comandante da 
Policia Militar e o Governador Itamar Franco para que abortem essa aliança 
maldita contra a população de Belo Horizonte. 

Não temos polícia para buscar traficantes escondidos na periferia. Não 
temos polícia para dar segurança ao cidadão de bem, a fim de que possa 
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transitar normalmente pelo centro da cidade. Mas temos a Polícia Militar 
dando sustentação a essa voracidade criminosa de multar o cidadão de bem 
dentro da nossa Capital. A Polícia Militar, hoje, dá apoio ao maior criminoso 
que existe em Belo Horizonte, que é o Sr. Carlão, que faz parte da 
administração do Dr. Célio de Castro. A Polícia Militar, hoje, deixa de apoiar o 
cidadão de bem para apoiar um bandido que deveria estar atrás das grades, 
pelo mal que está causando à nossa população. 

Encaminhei, Sr. Presidente, a esta Casa um pedido para que façamos uma 
audiência pública a fim de resolver, de vez, o problema dos perueiros neste 
Estado. Fui relator de um projeto da Deputada Maria José Haueisen, que 
previa a legalização dos perueiros. Mas, quando colocamos que 
regulamentaríamos também os de Belo Horizonte, o próprio PT se escafedeu, 
para não resolver o problema. O PT, que defende as minorias, abandonou-as 
à própria sorte. E, pior do que abandonados à própria sorte, essa minoria de 
excluídos da sociedade - os perueiros - estão sendo massacrados pelo PT, 
junto com a nossa Polícia Militar, que são os algozes da nossa população. 
Trata-se de um transporte que nasceu como o PT, que nasceu da opressão 
na época da ditadura. A ditadura que forjou o PT é a mesma que está 
forjando os perueiros na nossa cidade. Não é um transporte forçado, não, Sr. 
Presidente, é um transporte escolhido por nossa população. É um meio de 
transporte que o cidadão escolheu. A opressão do desemprego criou o 
perueiro, para ajudar nessa malfadada conjunção do sistema de transporte da 
nossa Capital. Quero trazer aqui, cara a cara, dirigentes da BHTRANS, 
dirigentes do DER, perueiros e a Polícia Militar, para saber por que os ônibus 
da nossa Capital e da região metropolitana não são multados. Por que os 
ônibus do nosso Estado não recebem uma multa sequer da nossa polícia. 
Será acordo por baixo do pano? Será propina que alguém está levando? 
Esse acordo espúrio de Carlão, agora, com o Comando da polícia da nossa 
Capital, que não dá conta de correr atrás de bandido, prejudica o povo e os 
perueiros que estão em busca de trabalho sério, digno e honrado. 

Sr. Presidente, é por isso que vamos fazer essa audiência pública. E em 
comemoração aos seus 20 anos, o PT, que foi forjado pela opressão da 
ditadura, demonstra nesta Casa que não tem dignidade para apoiar as 
minorias. Ontem, todos os Deputados do PT nesta Casa recusaram-se a 
assinar o abaixo-assinado das Diretoras de escolas estaduais que estão 
prestes a concluir o processo de apostilamento. Estamos enviando esse 
abaixo-assinado ao Governador Itamar Franco, para que reveja o caso 
dessas Diretoras que têm direitos assegurados. Criaram uma expectativa 
sobre os seus direitos, o seu sofrimento, a sua vida, de uma projeção mais 
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digna perante a sociedade. E isso foi cortado. E cortado com o auxílio e a 
mão de ferro do PT. E bem dizem que os oprimidos de ontem serão os 
maiores opressores de amanhã. Parabéns, PT, pelos seus 20 anos. Que 
continue assim. Parabéns ao Governador Itamar Franco, por ter nomeado um 
General para o seu secretariado, quando eles são excluídos do Governo 
Federal. Os Generais são mais dignos do que esses excluídos do passado, 
que, hoje, são os opressores do presente. 

O Deputado João Paulo (em aparte)- Nobre Deputado lraní Barbosa, o meu 
aparte é para, também, demonstrar minhas aflições com essa política de 
trânsito de Belo Horizonte. Aflições que não são de hoje. 

Quando eu era Vereador, o Prefeito Célio de Castro, com alguns 
Vereadores, queria implementar a ferro e fogo o rodízio em Belo Horizonte, 
para que uma fatia adicional de pessoas que tivesse seus carros fosse 
transportada pelos ônibus, para aumentar a lucratividade da empresa de 
ônibus. Lutei bravamente contra o rodízio. Fui o único a lutar! Acusaram-me 
de ser elitista. Elitista seria, então, a administração municipal, que estaria 
atendendo aos interesses dos empresários do transporte coletivo, levando 
para eles uma fatia adicional de clientes e, na outra ponta, deixando as ruas 
para uso exclusivo de quem tivesse condições de comprar mais um carro 
para fugir do rodízio a cada dia. 

Deputado lrani Barbosa, a situação que hoje vivemos, com a fiscalização 
própria de trânsito do município, é que há dois fiscais para multar os 
motoristas, mas não temos policiamento satisfatório, como V. Exa. acabou de 
dizer, para proteger o cidadão. A violência cresce, grassa no centro da 
cidade. São inúmeras pessoas vítimas de trombadinhas aos olhos 
espantados de todos nós, e não há autoridade policial para enfrentar isso. 

Pelo meu projeto, uma vez acatado por esta Casa e sancionado pelo 
Governador, nos municípios mineiros que já tiverem criado fiscalização de 
trânsito própria, o Estado não se dedicará a essa atividade, para cuidar 
melhor da defesa do cidadão. 

O Deputado lrani Barbosa - Só para aproveitar o meu tempo que está 
terminando e responder a V. Exa. Temos de aproveitar a nossa polícia, que já 
é pequena, minguada, sem recursos e que não dá conta de correr atrás do 
bandido, para proteger o cidadão de bem, que está trabalhando, para 
proteger cartéis que patrocinam orgias em nossa cidade? Não. Acredito na 
integridade do Governador Itamar Franco e tenho a certeza de que vai retirar 
a polícia desse acordo malfadado e maldito feito com o PT, em Belo 
Horizonte, para perseguir os perueiros. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado José Milton. 
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O Deputado José Milton• - Sr. Presidente, senhores membros da Mesa, 

Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias, quero cumprimentar 
também o nosso companheiro, Presidente da Câmara Municipal de Entre-
Rios de Minas, Vereador Sebastião Marques, que está aqui prestigiando a 
nossa reunião. 

Queremos, inicialmente, parabenizar o Governador Itamar Franco por ter 
enviado a esta Casa uma mensagem em que estabelece novo patamar, novo 
índice de ICMS, novo valor a ser cobrado sobre os medicamentos genéricos, 
que estão chegando ao mercado através de projeto de lei de iniciativa do 
nosso Governador do Estado, quando teremos o ICMS reduzido para os 
genéricos no Estado de Minas Gerais, de 18% para 12%. 

É uma iniciativa que temos de aplaudir e reconhecer como positiva para 
amenizar os graves problemas dos medicamentos no País. Quero também 
parabenizar o Governador Itamar Franco e também o Ministro da Saúde, José 
Serra, pela iniciativa da liberação de recursos para implantação no Estado de 
uma fábrica de medicamentos, a ser instalada e gerenciada pela FUNED, a 
qual também contribuirá, com certeza, para diminuir o grave problema dos 
medicamentos. 

Temos. no País. diversos cartéis. Temos o cartel do cimento, que impõe à 
população de baixa renda um preço exorbitante por ser um componente 
essencial da construção civil. O que vemos é o pobre, o assalariado, aquele 
que começa a construir o seu barracão na periferia de qualquer cidade 
brasileira, para sair do aluguel, infelizmente, não ter como concluir a obra, 
devido ao preço exorbitante do cimento. 

Agora, um cartel muito mais cruel e desumano no País é o de 
medicamentos. 

Sabemos que a indústria farmacêutica vem fazendo, no País, durante todos 
estes anos, uma coisa desumana e cruel com a população brasileira, 
principalmente com a população de baixa renda, que é a mais penalizada, 
como muito bem foi dito aqui pelo nobre Deputado Edson Rezende, médico, 
Presidente da Comissão de Saúde desta Casa, que tem conhecimento de 
causa suficiente para debater o assunto. Disse aqui o que a população passa, 
as conseqüências do preço exorbitante dos medicamentos que chegam à 
nossa população. 

Temos, diariamente, a oportunidade de ver depoimentos dados à CP! dos 
Medicamentos na Câmara Federal, aliás uma iniciativa brilhante da Câmara, 
que visa a inibir e coibir os absurdos que a indústria farmacêutica faz no País. 
Há alguns dias, vimos o Sr. Aparecido Carmargo, Presidente da Associação 
Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias - ABRAFARMA -, 
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cinicamente, no seu depoimento, dizer que a população brasileira compra 
medicamentos tipo BO. Indagado sobre o que significaria BO, 
descaradamente teve a coragem de dizer para todo o Brasil, para a CPI da 
Cãmara, que BO era "bom para otário". Infelizmente, o povo brasileiro, em 
certos momentos, age como otário mesmo, mas age como otário na sua 
simplicidade, na sua ingenuidade e na sua boa-fé. Mas existem, hoje, no 
País, verdadeiros otários como esse Sr. Aparecido Camargo, otário no seu 
cinismo, na sua desonestidade, no seu "malcaratismo". Apesar de ser 
Presidente de uma entidade importante, que é a Associação Brasileira de 
Farmácias e Drogarias, que congrega toda a rede de farmácias e drogarias 
do País, tem o cinismo de declarar que existem medicamentos bons para 
otário. 

É em cima disso que a iniciativa do Governador e a iniciativa do Ministro 
José Serra têm de ser comemoradas. É com instituições como a Fundação 
Ezequiel Dias e outras iniciativas populares através de cooperativas, 
iniciativas bem-sucedidas, como vimos há poucos dias no Rio Grande do Sul, 
que o problema dos medicamentos no País terá uma solução. Os genéricos 
começam a chegar às farmácias com um preço mais compatível com a 
realidade do consumidor brasileiro, principalmente o baixo assalariado. 
Infelizmente, às vezes, o baixo assalariado e sua família são forçados a 
gastar todos os seus rendimentos com a compra de medicamentos, nada lhes 
restando para sua sobrevivência mínima, para gastos com alimentos e outras 
despesas normais de qualquer cidadão. 

Então, queremos cumprimentar o Governador Itamar Franco por essa 
iniciativa, e também, com muita justiça, o Ministro da Saúde, José Serra, pela 
liberação desses recursos. 

Aqui não abordaríamos esse assunto, mas veio à tona. É a questão da 
sucessão em Belo Horizonte. Tenho a dizer que o nosso partido, o PL, do 
qual sou Líder de Bancada nesta Casa, terá, na sucessão eleitoral, candidato 
próprio, que é o Deputado Federal Cabo Júlio. Teremos a chance de disputar 
estas eleições com grandes possibilidades de mudar o quadro político da 
Capital. O Deputado Cabo Júlio, hoje, está com cerca de 19% das intenções 
de voto nas pesquisas eleitorais da Capital e tem toda a chance de disputar e 
vir a ser ganhador nestas eleições. 

Temos visto, diariamente, a avaliação do quadro sucessório da Capital, em 
que a grande imprensa, a mídia, diariamente, coloca como candidatos 
preferenciais os candidatos da Esquerda e o atual Prefeito, Célio de Castro. 
Fazemos uma avaliação isenta e imparcial. 

Sabemos não só pelas pesquisas, mas também pelos comentários e pela 
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reação diária das pessoas que a administração do Sr. Célio de Castro não é 
lá essas coisas. 

No campo da saúde, em que o Prefeito é especialista, médico há 40 anos, 
que teve como grande bandeira de campanha sua intitulação como Dr. BH, 
hoje sabemos que a população da nossa Capital tem dificuldades, pela 
precariedade do atendimento. 

Com relação à segurança, também não é diferente. Sabemos que os 
problemas nessa área até hoje não foram resolvidos. Para citar um pequeno 
exemplo, temos o problema desses perueiros, que vem infernizando a vida 
dos moradores da Capital, especialmente desses milhares de pais de familia 
que ai estão para conquistar um lugar ao sol e ter o direito de trabalhar e criar 
suas familias. 

O Deputado lrani Barbosa colocou muito bem - e talvez conheça melhor do 
que eu o problema - a situação, e concordo plenamente com S. Exa. 
Sabemos que se trata de um problema em que está presente a força do 
dinheiro dos grandes grupos das empresas que exploram o transporte 
rodoviário da nossa Capital, infelizmente, em cima de um cartel de 
negociações e outros interesses escusos que impedem uma negociação, uma 
solução. 

Sr. Presidente, voltando à nossa participação nas eleições municipais de 
Belo Horizonte, quero dizer que o PL, hoje com 56 Prefeitos em Minas Gerais 
e 680 Vereadores, constitui um dos maiores partidos do Estado. Nas 
próximas eleições, seguramente chegará a ter de 90 a 100 Prefeitos e 
aproximadamente 1.000 Vereadores. Disputaremos eleições em quase todos 
os municípios, pois estamos organizados em quase todo o Estado de Minas 
Gerais. Temos bons candidatos para disputar na maioria dos municipios, a 
começar pela nossa Capital. 

Na grande Belo Horizonte, como também em cidades importantes como 
Betim e Contagem, com o nosso Deputado Agostinho Silveira, teremos ótimos 
candidatos a Prefeito. O PL vai crescer e tem toda chance de constituir uma 
grande bancada de Vereadores e de Prefeitos. Terá um papel fundamental 
nas próximas eleições para Governador de Minas Gerais e Presidente da 
República. 

Além do mais, é um partido que hoje tem uma postura de independência em 
relação ao Governo Federal. O PL não faz parte do Governo Federal e não 
ocupa nenhum cargo na administração federal. Também não come na cuia do 
Sr. Presidente Fernando Henrique. Trata-se de um partido independente, que 
tem bandeira, discurso e, principalmente, propostas. O PL está ai para lutar e 
mudar a politica no que diz respeito à moralidade e à ética, trabalhando para 
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que o País, por meio das administrações dos nossos Prefeitos e do trabalho 
dos nossos Vereadores e dos Deputados desta Casa, seja melhor para todos 
os brasileiros, com mais tranqüilidade e mais moralidade. 

Gostaria de fazer uma menção ao Deputado Márcio Kangussu, aparteado 
pelo Deputado Amilcar Martins, no que diz respeito aos recursos do FUNDEF. 
Citou-me como mentiroso e leviano na questão de informações do FUNDEF. 
Gostaria de dizer que posso ter inúmeras características e defeitos, mas 
mentiroso e leviano não sou. Não tenho a intenção deliberada de incriminar o 
Sr. Eduardo Azeredo como pessoa nem como ex-Governador, mas sou autor 
do requerimento que já deu entrada na Casa para ser criada uma CPI que irá 
apurar irregularidades cometidas com recursos do FUNDEF. 

Participamos também da CPI dos Fundos, e seu relatório final é muito claro. 
Agora, caberá à CPI apurar os fatos, para que seja declarada a inocência 

ou a culpa de quem quer que seja, com justiça, com imparcialidade. 
Fiz a minha parte. Sou membro da Comissão de Educação, Cultura, Ciência 

e Tecnologia desta Casa. Tenho conhecimento pessoal, na minha região, de 
desvios de recursos do FUNDEF. Esses recursos são verbas federais 
carimbadas, as quais o Estado é obrigado a aplicar na educação. Os 
municípios que recebem esses repasses são obrigados a aplicá-los na 
educação. 

Hoje, o que sabemos, Deputado, é que os recursos do FUNDEF são 
aplicados em tudo neste Estado. Aliás, neste Estado não, neste País. Em 
diversos Estados já foram confirmadas e comprovadas irregularidades 
gritantes, aberrantes, em relação aos recursos do FUNDEF. Não deveremos 
incriminar A, B ou C, mas apurar se houve e, se houve, para onde foi o 
montante dos recursos que - a opinião pública sabe - a CPI dos Fundos 
detectou como aplicação fora da área da educação. No relatório, consta que 
houve retenção temporária. Acho que qualquer recurso federal destinado a 
um setor como verba carimbada não pode ter sua retenção temporária 
realizada. 

Também não acho que o caixa único seja realidade no atual ou em 
qualquer Governo. Estamos aqui para combater os desvios, para combater 
atos lesivos ao interesse público e ao uso correto e honesto das verbas 
públicas, seja neste Governo do Sr. Itamar Franco, seja no Governo do Sr. 
Eduardo Azeredo, seja em qualquer Governo. 

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

Deputadas, volto a esta tribuna para, mais uma vez - não é a primeira e. pelo 
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andar da carruagem, creio que não será a última -, restabelecer a verdade 
dos fatos. Se alguns desses Deputados não são mentirosos, não são 
levianos, são, no mínimo, desinformados, porque afirmam coisas que não 
correspondem à verdade dos fatos. 

Refiro-me à denúncia de que, no Governo passado, recursos teriam sido 
desviados. Na verdade, já existe maldade nessa afirmação, quando o que se 
quer afirmar efetivamente é que teria havido a retenção de recursos no caixa 
único do Estado, que é mantido pelo Governador Itamar Franco. Está ainda 
em vigor o mesmo caixa único utilizado pelo Governo passado, pelo Governo 
Eduardo Azeredo. 

Quanto à questão dos recursos do FUNDEF, tenho em mãos vários 
documentos e gostaria de me reportar a eles. Em primeiro lugar - todos 
sabemos -, os recursos do FUNDEF são gerados pela arrecadação do ICMS, 
dos quais 15% vão para o FUNDEF. O repasse obrigatório, compulsório, de 
recursos do FUNDEF para os municípios é feito diretamente pelo Banco do 
Brasil. Nem que o Governo do Estado quisesse, não teria como botar a mão 
nesse dinheiro e deixar de fazer esse repasse para os municípios. 

Volto a afirmar desta tribuna que, rigorosamente, todos os recursos 
compulsórios de repasse para os 853 municípios mineiros foram repassados 
pelo Banco do Brasil no ano de 1998, no Governo Eduardo Azeredo. 
Acontece que o Governo do Estado, a Secretaria da Educação, querendo 
estimular o programa de municipalização de escolas estaduais, fez, 
espontaneamente, por vontade própria, convênios com vários municípios de 
Minas Gerais, repassando-lhes recursos. Foram esses recursos 
comprometidos por meio de convênios espontâneos e, volto a dizer, o 
Governo do Estado fez, por vontade própria, convênio com alguns municípios 
do Estado. A partir do mês de outubro, diante das dificuldades de caixa do 
Governo do Estado, parte dos recursos dos meses de outubro, novembro e 
dezembro não foram efetivamente repassados aos municípios. 

Como se não bastasse esse esclarecimento, tenho em mãos um relatório 
oficial do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério do Estado de Minas Gerais, ou seja, o CACS FUNDEF-MG, 
conselho encarregado de examinar o repasse correto dos recursos do 
FUNDEF para os municípios. É um relatório assinado pelo Dr. Gilberto José 
Resende dos Santos, datado de 20/12/99, no qual está afirmado, 
textualmente: "No processo de repasse de recursos realizado pelo Banco do 
Brasil no decorrer do exercício de 1998, foram observados todos os 
procedimentos da Lei n° 9.424, de 24/12/96, em especial os arts. 1°, 2° e 3°, 
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tendo sido realizada a retenção e transferência dos recursos a quem de 
direito nas mesmas datas de efetivação das receitas ordinárias". Este é um 
documento oficial do Conselho de Administração do FUNDEF em Minas 
Gerais, datado do dia 20/12/99, assinado pelo seu coordenador, o Dr. Gilberto 
José Resende dos Santos, em que está afirmado e reconhecido o repasse 
integral, pelo Banco do Brasil, a todos os municípios de Minas Gerais, dos 
recursos que compulsoriamente deveriam ser repassados. Acontece que o 
Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria da Educação, fez 
voluntariamente convênios com alguns municípios, e as dificuldades de caixa, 
a partir de meados de outubro de 1998, impediram que fossem repassados 
integralmente. 

Para terminar minha fala, quero dizer não apenas que o sistema de caixa 
único do Governo, implantado pelo Governador Eduardo Azeredo, continua a 
funcionar hoje, no Governo Itamar Franco, da mesma forma, da mesma 
maneira. Quero dizer mais, aceito e desejo fazer uma comparação para saber 
qual administração fez mais investimentos na área de educação. No ano de 
1998, afirmo e demonstro que 46,3% dos recursos de Minas Gerais foram 
para a educação. E toda a base governista do Governador Itamar Franco tem 
a obrigação de saber que, no ano passado, foram repassados 40%. 

Houve uma queda brutal, em termos absolutos, nos valores repassados à 
educação pelo Governador Itamar Franco. No último ano do Governo 
Eduardo Azeredo, volto a repetir, 46,3% dos recursos foram repassados à 
educação. A média de todos os três anos anteriores foi de 45%. Isso está na 
lntenet, os senhores podem pedir esses dados às suas consultorias, porque 
são dados que o Governo de Minas Gerais colocou na Internet. Houve uma 
lei do Deputado Miguel Martini que foi vetada pelo Governador, mas ele, por 
intermédio de decreto, colocou esses dados na Internet. São dados oficiais do 
Governo de Minas: ele repassou 40% dos recursos à educação. O Governo 
Eduardo Azeredo repassou 46,3%. 

Quero ver qual Deputado terá condições de rebater com honradez, com 
seriedade e com dignidade os dados que apresento neste momento à 
população de Minas Gerais. Não houve nenhum desvio, pelo contrário, os 
recursos foram integralmente repassados. O que houve foi o maior 
investimento já feito na educação, na história da administração pública em 
Minas Gerais. Agradeço ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados. 

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

13 Fase 
Abertura de Inscrições 
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O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Esgotada a hora destinada 

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

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, não há "quorum", não há 

Deputados em Plenário para a continuação da reunião. Solicito a V. Exa. o 
encerramento da reunião, porque temos que ter 26 Deputados em Plenário e 
não temos. Há, no máximo, 12 ou 13 Deputados no Plenário. 

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, solicito que seja feita a 
chamada para a recomposição de "quorum". 

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

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Júnior)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Há número 

regimental para a continuação dos trabalhos. 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência, atendendo a questão de ordem do Deputado Paulo Piau 
formulada na 59• Reunião Extraordinária e no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso XIII do art. 82 do Regimento Interno, determina o 
arquivamento do Projeto de Lei n° 721/99, do Deputado Anderson Adauto, 
nos termos do inciso 111 do art. 180, c/c o inciso li do art. 284, do Regimento 
Interno. 

Mesa da Assembléia, 24 de fevereiro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para, no 

Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos e Proposições acerca da Universidade 
do Estado de Minas Gerais - UEMG -, doravante denominada Comissão 
Especial da UEMG. Pelo PMDB: efetivo- Deputado José Henrique; suplente -
Deputado Eduardo Brandão; pelo PDSB: efetivo - Deputado Amilcar Martins; 
suplente - Deputado Antônio Carlos Andrada; pelo PDT: efetivo - Deputado 
João Batista de Oliveira; suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior; pelo 
PSB: efetivo - Deputado Edson Rezende; suplente - Deputado Chico Rafael; 
pelo PT: efetivo- Deputada Maria Tereza Lara; suplente- Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.271, originada do Projeto de Lei n° 
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149/99; o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.314, originada do Projeto de 
Lei n° 410/99; o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.309, originada do 
Projeto de Lei n° 523/99; e o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.329, 
originada do Projeto de Lei n° 755/99. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Paulo 
Pettersen; suplente - Deputado Antônio Andrade; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo 
PDT: efetivo- Deputado Eduardo Daladier; suplente- Deputado Doutor Viana; 
pelo PL: efetivo - Deputado José Milton; suplente - Deputado Agostinho 
Silveira; pelo PPB: efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto; suplente - Elmo 
Braz. Designo. À Àrea de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.258, originada do Projeto de Lei n° 
93/99; o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.330, originada do Projeto de 
Lei n° 705/99; e o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.333, originada do 
Projeto de Lei n° 581/99. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Márcio Cunha; 
suplente - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo 
PDT: efetivo - Deputado João Batista de Oliveira; suplente - Deputado Bené 
Guedes; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado 
Bilac Pinto; e pelo PPS: efetivo - Deputado Márcio Kangussu; suplente -
Deputado Marco Régis. Designo. À Àrea de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.241, originada do Projeto de Lei n° 
57/99; o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.274, originada do Projeto de Lei 
no 364/99; o Veto Total à Proposição de Lei no 14.311, originada do Projeto de 
Lei n° 373/99; e o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.320, originada do 
Projeto de Lei n° 340/99. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Roberto; 
suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo PSDB: efetivo - Deputado Amilcar 
Martins; suplente - Deputado Antônio Carlos Andrada; pelo PSD: efetivo -
Deputado Dinis Pinheiro; suplente - Deputado Antônio Genaro; pelo PTB: 
efetivo - Deputado Olinto Godinho; suplente - Deputado Cristiano Canêdo; 
pelo PL: efetivo - Deputado Agostinho Silveira; suplente - Deputado José 
Milton. Designo. À Àrea de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.325, originada do Projeto de Lei n° 
51/99. Pelo PMDB: efetivo- Deputado Luiz Tadeu Leite; suplente- Deputado 
Ronaldo Canabrava; pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente -
Deputado Amilcar Martins; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro 
Vieira; suplente - Deputado Rêmolo Aloise; pelo PT: efetivo - Deputado 
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Rogério Correia; suplente - Deputada Maria Tereza Lara; pelo PPB: efetivo-
Deputado Glycon Terra Pinto; suplente - Deputado Elmo Braz. Designo. À 
Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.261, o Veto Parcial à Proposição de 
Lei n° 14.270 e o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.277. Pelo PMDB: 
efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Adelino de Carvalho; 
pelo PSDB: efetivo - Deputado Aílton Vilela; suplente- Deputada Maria Olívia; 
pelo PDT: efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente - Deputado Alencar da 
Silveira Júnior; pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau ; suplente- Deputado 
Alberto Bejani; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente -
Deputado Rogério Correia. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência vai designar 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 31/99. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; 
suplente - Deputado Antônio Roberto; pelo PSDB: efetivo - Deputado Amilcar 
Martins; suplente - Deputada Maria Olívia; pelo PDT: efetivo - Deputado 
Alencar da Silveira Júnior; suplente - Deputado Doutor Viana; pelo PFL: 
efetivo - Deputado Eduardo Hermeto; suplente - Deputado Sebastião Costa; 
pelo PPS: efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Wanderley 
Ávila. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

Comissão Especial Para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 3212000. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; 
suplente- Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo- Deputado Antônio 
Carlos Andrada; suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PSD: efetivo -
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado Dinis Pinheiro; pelo PT: 
efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente - Deputada Maria Tereza Lara; 
pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputado Cristiano 
Canêdo. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelo Deputado Olinto Godinho - informando sua 
indicação para Líder do PTB e indicando o Deputado Cristiano Canêdo para 
Vice-Líder (Ciente. Publique-se. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às 
Lideranças.); pelas Comissões de Educação - aprovação, na 273 Reunião 
Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 629/99, do Deputado Dinis Pinheiro, 
666/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 679/99, do Deputado Ambrósio 
Pinto, e dos Requerimentos n°s 1.003/99 e 1.048/2000, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, 1.024/99, da Deputada Maria Olívia, 1.033/99, do Deputado 
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Wanderley Ávila, e 1.060/2000, do Deputado Eduardo Brandão; de Política 
Agropecuária - aprovação, na 29• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 
1.044 e 1.045/2000, do Deputado João Batista de Oliveira; e de Meio 
Ambiente - aprovação, na 3o• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 
1.046/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, e 1.055/2000, do Deputado 
Rogério Correia (Ciente. Publique-se.); e pela Comissão Especial das 
Construtoras - informando a conclusão de seus trabalhos (Ciente. Publique-
se.) e encaminhando o seguinte relatório final: 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS CONSTRUTORAS 
I - Introdução 
A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos do Poder Executivo, 

recentemente instaurada nesta Casa, concluiu que o Governo anterior, para 
fazer frente aos seus compromissos financeiros, despesas de custeio e 
outros, além da necessidade de se amenizar a dificil situação financeira pela 
qual passava o Estado, utilizou-se de recursos dos diversos Fundos, dando-
lhes fim diferente daquele inicialmente previsto, caracterizando dessa forma a 
existência dos desvios. 

A CPI dos Fundos concluiu que os critérios usados para aplicação dos 
recursos foram politicos, e não técnicos. Durante seus trabalhos, a CPI 
estabeleceu uma comparação do que havia sido gasto em determinados 
periodos do Governo. 

Dos diversos documentos recebidos pela CPI, destacou-se o relatório que 
evidenciou as vultosas quantias gastas nos três últimos dias do exercicio de 
1g98 (29, 30 e 31/12/g8). Segundo o relatório, foram gastos cerca de 
R$193.000.000,00, sendo deste total, R$73.000.000,00 destinados somente 
às empreiteiras. 

Ora, esse volume de recursos destinado às empreiteiras é muito superior 
aos R$43.000.000,00 que foram desviados do FUNDEF. Além do mais, foi 
repassado num curto espaço de tempo: apenas três dias, coincidentemente 
os últimos do Governo Azeredo, o que caracteriza aplicação irregular de 
verba pública. São esses, portanto, os motivos para instauração desta 
Comissão Especial. 

11 - Constituição e Objetivos 
Esta Comissão Especial, constitui da nos termos do art. 111, 11, do 

Regimento Interno, tem como finalidade proceder a estudos sobre os objetos 
dos contratos firmados pelo Estado com as construtoras que, no periodo de 
julho a dezembro de 1998, receberam pagamento dos cofres públicos. 

A requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, aprovado na reunião ordinária 
de 29/9/99, instalou-se a Comissão Especial n° 7, doravante denominada 
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Foram indicados como membros efetivos os seguintes Deputados: Amilcar 
Martins - PSDB, Antônio Andrade - PMDB, Doutor Viana - PDT, Rêmolo 
Aloise- PFL e Rogério Correia- PT. 

Publicado o edital de convocação no "Diário do Legislativo" de 22/1 0/99, 
realizou-se a 1" reunião especial em 27/10/99, tendo sido eleitos.- Presidente 
o Deputado Antônio Andrade, Vice-Presidente o Deputado Doutor Viana e 
designado relator o Deputado Rêmolo Aloise. 

Os parlamentares decidiram, também, que as reuniões ordinárias da 
Comissão seriam às quartas-feiras, às 14h 30min. 

IV- Reuniões 
1" Reunião Especial 
Abertos os trabalhos, o Deputado Mauro Lobo informou aos Deputados que 

a reunião se destinava a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar 
o relator, bem como a fixar o dia e hora das reuniões ordinárias. 

O Deputado Antônio Andrade (PMDB) foi eleito Presidente da Comissão 
Especial das Construtoras. O Deputado Doutor Viana (PDT) foi eleito Vice-
Presidente, e, como relator dos trabalhos. foi designado o Deputado Rêmolo 
Aloise (PFL). 

O Deputado Rogério Correia (PT), que foi o relator da CPI que apurou 
possíveis desvios de recursos pertencentes aos Fundos do Poder Executivo e 
de recursos vinculados pela União ao Estado, informou aos membros da 
comissão que a CPI dispunha de muitos documentos que podiam ser úteis e 
os colocou à disposição dos Deputados. 

1 • Reunião Ordinária, em 10/11/99 
Em sua primeira reunião ordinária, a Comissão Especial das Construtoras 

aprovou dois requerimentos. 
O primeiro requerimento, do Deputado Antônio Andrade, solicitava a 

convocação do ex-Superintendente do Tesouro Estadual da Secretaria de 
Estado da Fazenda, Sr. Márcio Favilla Luca de Paula, para esclarecer e 
informar sobre pagamentos a diversas construtoras no período de julho a 
dezembro de 1998. O segundo, do Deputado Rêmolo Aloise, solicitava ao 
Secretário de Estado da Fazenda que encaminhasse à Comissão 
informações sobre o valor do débito das construtoras, no período de julho a 
dezembro de 1998, bem como a relação das que não foram beneficiadas no 
aludido período. 

2" Reunião Ordinária, em 24/11/99 
O Presidente informou que a reunião se destinava a discutir e votar 
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proposições da Comissão. O Deputado Rêmolo Aloise apresentou 
requerimento solicitando a prorrogação do prazo de funcionamento da 
Comissão por mais de 30 dias, a fim de se coletarem mais dados e 
informações para a elaboração do relatório final. 

Os Deputados Rogério Correia e Rêmolo Aloise teceram considerações 
relativas ao relatório final da CPI dos Fundos. 

O Deputado Rogério Correia informou que, do total dos R$384.000.000,00 
que foram desviados dos Fundos nos três últimos meses do Governo 
Azeredo, R$104.000.000,00 eram provenientes da área da Educação. 
Apresentou em seguida uma lista com os nomes das construtoras e os 
valores percebidos, chamando atenção para o fato de que, do total acima, 
R$193.000.000,00 foram gastos em apenas três dias. 

O Deputado Rêmolo Aloise completou a informação afirmando que vultosas 
somas foram repassadas às construtoras nos últimos 180 dias do Governo 
passado, principalmente após as eleições do 1° turno. Segundo ele, o valor 
gasto com 14 construtoras depois daquela data foi de R$380.000.000,00. 
Acrescentou ainda que, durante o 2° turno das eleições, uma só construtora 
havia recebido R$58.000.000,00. 

O Deputado qualificou essa atitude do Governo como extremamente 
danosa à administração do Estado, pois outras contas do Governo deixaram 
de ser pagas, principalmente o 13° salário do funcionalismo, os fundos 
ficaram totalmente esvaziados, e as reservas obrigatórias, determinadas em 
lei, não foram cumpridas. 

Diante da gravidade destes fatos, o relator defendeu a necessidade de se 
transformar a Comissão Especial em Comissão Parlamentar de Inquérito. 

33 Reunião Ordinária, em 1°/12/99 
Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, o Deputado Antônio 

Andrade apresentou requerimento solicitando fosse enviado à Secretaria da 
Fazenda pedido de envio da relação de todos os pagamentos efetuados às 
construtoras no período compreendido entre julho e dezembro de 1998, 
especificando a data, o valor e a que prestações de serviços se referiam, 
constando, inclusive, o número da licitação correspondente. Submetido a 
votação, o requerimento foi aprovado. 

Em seguida, foi dada a palavra ao convidado, Dr. Márcio Favilla Luca de 
Paula, ocupante do cargo de Gerente do Programa do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que, em 1998, ocupara o 
cargo de Superintendente do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda de 
Minas Gerais, o qual explicou que os pagamentos efetuados às construtoras 
eram dívidas do Estado, referentes a contratos firmados anteriormente. Disse 



z 
< 
1l 
~ 
ê o 
:S .. 
'O 

"' i!' 

323 
que não cabe ao Tesouro Estadual determinar a alocação de recursos do 
Governo Federal, mas sim repassar esses recursos. Ressaltou que o 
Governo Azeredo foi o que menos utilizou recursos do Tesouro Estadual. Dos 
46 programas definidos durante os seus quatro anos de Governo, o setor de 
transporte ocupou o oitavo lugar em volume de investimentos. Disse ainda 
que todo o processo de execução orçamentária foi feito com a observãncia 
das condições exigidas pelo Estado. 

De acordo com dados do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-
MG -, mostrados por Favilla, de janeiro de 1995 a dezembro de 1998, o 
Estado investiu, em programas referentes ao transporte rodoviário, 
US$1.332.000.000,00, contra US$1.145.000.000,00 de março de 1991 a 
dezembro de 1994, e US$1.239.000.000,00 investidos de março de 1987 a 
março de 1991. O ex-Superintendente do Tesouro Estadual disse ainda que, 
durante os quatro anos do Governo Azeredo, trabalhou-se com um elevado 
comprometimento da receita, e que o Estado empreendeu grandes esforços 
para criar fontes de receitas e viabilizar novos recursos. 

O Deputado Rêmolo Aloise argumentou que nos últimos três meses de 
1998, que coincidiram com o período das eleições, o Estado efetuou gastos 
com pagamentos a construtoras muito superiores aos recursos despendidos 
nos nove meses anteriores. Disse ainda que o objetivo da Comissão Especial 
não é acusar, mas esclarecer se os recursos foram bem empregados e se os 
serviços contratados foram executados. Lembrou também que o volume de 
recursos passados às empresas seria suficiente para quitar o 13° salário do 
funcionalismo público. 

O Deputado Rogério Correia questionou o Dr. Mário Favilla sobre dados, 
apurados durante os trabalhos da CPI dos Fundos, que demonstraram que, 
nos três últimos dias do Governo Azeredo, o Estado gastou com pagamentos 
iguais ou superiores a R$50.000,00 o equivalente a R$173.000.000,00. E que, 
deste total, R$73.000.000,00 foram pagos às construtoras, e somente 
R$18.000.000,00 foram utilizados para o pagamento da folha de pessoal do 
Estado. 

"Esses dados demonstram a dimensão da escolha política priorizada pelo 
governo", enfatizou, criticando ainda o que chamou de "interferência política 
na destinação das verbas do Estado". 

Em seguida, saindo em defesa do ex-Governador, o Deputado Amilcar 
Martins disse que o Estado teve um volume de pagamentos muito grande 
durante o mês de dezembro porque "sabedor do resultado das eleições, 
queria passar o Estado nas melhores condições possíveis". "Existe alguma 
coisa de ilegítimo, de imoral em pagar empreiteiros que efetuaram obras para 
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o Estado?", indagou. 

Ainda durante os trabalhos da Comissão foi aprovado requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise (PFL), em que solicitava a algumas construtoras o 
envio de cópias dos contratos e convênios firmados pelo Estado, que deram 
origem às despesas pagas no último semestre de 1998. Solicitava, também, 
que fosse informada a existência de débitos referentes a esses convênios. 

Conclusão 
1 - Das 15 empresas alistadas no requerimento do Deputado Rêmolo Aloise 

que receberam notificação para enviar à Comissão cópias dos contratos e 
convênios firmados com o Estado, 12 responderam ao solicitado. Do total, 3 
empresas informaram que, naquele periodo, não mantinham contrato de 
serviços com o Poder Executivo. 

2 - Constatou-se que o número de construtoras beneficiadas pelo Governo 
é bem superior ao que se tinha conhecimento e, conseqüentemente, também 
eram maiores os valores percebidos, algo em torno de R$73.000.000,00. 

3 - Os valores recebidos pelas empresas, fornecidos à Comissão Especial 
mediante devida notificação, não conferem com os valores constantes no 
relatório da CPI dos Fundos. 

4 - Os pagamentos feitos às construtoras às vésperas do encerramento do 
Governo Azeredo se deram, em grande parte, com os recursos desviados 
dos vários Fundos pertencentes ao Poder Executivo, numa clara manobra de 
beneficiamento político. 

Cabe observar que, segundo o art. 1 O, XI, da Lei n° 8.429, de 1992, é ato de 
improbidade administrativa liberar verba pública sem a estrita observância 
das normas pertinentes, ou influir, de qualquer forma, para sua aplicação 
irregular. 

Recomendações 
Diante dos fatos apurados, esta Comissão sugere as seguintes 

providências: 
1 - Encaminhar uma cópia deste relatório à Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária, à qual compete a fiscalização de recursos do 
Estado, bem como o acompanhamento da execução de políticas públicas, e 
uma cópia à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. 

2 - Encaminhar, também, uma cópia deste relatório ao Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais, pois é dever constitucional deste, conforme o art. 
76, VIl, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária em órgão de 
qualquer dos Poderes. 

3 - Instaurar comissão parlamentar de inquérito para tratar do assunto, em 
virtude da gravidade dos fatos apurados por esta Comissão, do desencontro 
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das informações prestadas pelas empresas e da conduta duvidosa do 
Governo Azeredo no seu aspecto financeiro-contábil. 

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2000. 
Doutor Viana, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Rogério Correia. 

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

inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do Requerimento de 
Emancipação n° 41/95; e, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento 
Interno, requerimentos dos Deputados José Milton, em que solicita a retirada 
de tramitação do Projeto de Lei n° 506/99, e Arlen Santiago, em que solicita a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 311/99; e defere, ainda, nos 
termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a 
data oportunamente, requerimento do Deputado Arlen Santiago e outros, em 
que solicitam a realização de reunião especial em homenagem à SUDENE 
por seus 40 anos de criação. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guede) - Requerimento do Deputado 

Rêmolo Aloise, em que solicita audiência da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária sobre o Projeto de Lei n° 597/99, que 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. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Miguel Martini- Peço verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - 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 votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 28 Deputados. Não há, portanto, 

"quorum" para votação, motivo pelo qual a Presidência a torna sem efeito. 
Questão de Ordem 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, solicito recomposição de 
"quorum". 

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

O Sr. Secretário (Deputado Marcelo Gonçalves) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Portanto, há 

<'-----------------------------------------------------------------J 



326 
"quorum" para votação. A Presidência vai renovar a votação do requerimento. 
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, peço 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" 32 Deputados; hà 7 Deputados nas 

comissões, perfazendo o total de 39 presentes. Está ratificada a aprovação 
do requerimento do Deputado Rêmolo Aloise. Cumpra-se. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Requerimento n° 1.032/99, do 
Deputado Gil Pereira, que solicita a inserção nos anais da Casa do artigo 
publicado em 20/12/99, no jornal "Gazeta Mercantil", intitulado "A Oposição 
que Consolida seu Espaço no Cenário Político do País". A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (-
Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Miguel Martini -Peço 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. 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 27 Deputados. Não há "quorum" para 

votação, motivo pelo qual a Presidência a torna sem efeito. 
Questões de Ordem 

O Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria de dizer que o meu voto seria 
possível mas, infelizmente, não tive como fazer o registro. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, gostaria de indagar se, à 
luz do Regimento, o parlamentar que pediu verificação de "quorum", portanto 
se encontrava presente no Plenário, que é o Deputado Miguel Martini, assim 
como os Deputados Paulo Piau e Elbe Brandão, que estavam presentes em 
Plenário, se tiveram de votar? No entanto, para efeito de "quorum", à luz do 
Regimento Interno, gostaria de saber se não deve ser computada a presença 
desses três parlamentares em Plenário. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao nobre Deputado Alberto 
Pinto Coelho que é computado o voto do Deputado que pediu a verificação. O 
voto dos demais não é computado. 

O Deputado Cabo Morais - O fato de estarmos participando de um debate 
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sobre segurança pública não nos permitiu chegar a tempo, mas queremos 
declarar nosso voto como "sim". 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importãncia da matéria constante na 
pauta, a Presidência determina ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados, para recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente- Responderam à chamada 34 Deputados; há 5 Deputados 

nas comissões, perfazendo o total de 39 Deputados. Há "quorum" para 
votação. A Presidência vai renovar a votação do Requerimento n° 1.032/99. 
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, peço 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 24 Deputados. Não há "quorum" para votação, 

motivo pelo qual a Presidência a torna sem efeito. 
2• Fase 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase, a Presidência 
passa à 2• fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão de 
proposições. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar de pauta o Projeto de Lei 

n° 311/99, em virtude de requerimento do autor da proposição, solicitando a 
sua retirada de tramitação. 

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

Kangussu em que solicita a inversão da pauta da presente reunião, de modo 
que o Projeto de Lei n° 283/99 seja apreciado em primeiro lugar entre as 
matérias em fase de discussão. Como não há "quorum" para votação, a 
Presidência declara prejudicado o requerimento. 

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei n° 14.212, que dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 7.658, 
de 27/12/79, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa Mineira de 
Turismo - TURMINAS. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir 
parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Eduardo Brandão opina 
pela manutenção do veto. Continua com a palavra o Deputado Miguel Martini, 
que dispõe de 47 minutos e 23 segundos para discutir o veto. 
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O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, estamos aqui para discutir esse veto indevido do Governador 
Itamar Franco à Proposição de Lei n° 14.212. Já dizia que, no início da 
discussão, na parte da manhã, foram 16 vetos de S. Exa., após as 
proposições votadas nesta Casa. A grande maioria desses vetos tinha razão 
completamente infundada, revelando não mais do que perseguição e 
parcialidade na avaliação das matérias que chegaram às suas mãos para 
sanção. Diz ele nas razões do veto: "Ao considerar a Proposição de Lei n° 
14.212, que dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 7.658, de 27/12/79, que 
autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa Mineira de Turismo -
TURMINAS -, opus-lhe veto parcial incidente sobre a nova redação do inciso 
11 do referido dispositivo, fundado em razões de ordem constitucional e de 
interesse público". 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Verificamos que o Plenário está absolutamente 

vazio. Restam apenas o Deputado Rêmolo Aloise, V. Exa. e eu, razão pela 
qual não poderemos continuar com a nossa exposição. Sr. Presidente, como 
o Regimento Interno diz que são necessários 26 Deputados em Plenário para 
o prosseguimento dos trabalhos, solicito o encerramento de plano da reunião 
por absoluta falta de "quorum". 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira)- A Presidência verifica, de plano, a 

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, 
dia 25, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 25/2/2000 
Presidência do Deputado Agostinho Patrús 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús- Elbe Brandão- Marco Régis- Wanderley Ávila. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Às 9h15min, a lista de 

comparecimento 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 especial de segunda-feira, dia 28, às 14 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião de debates, também de 
segunda-feira, às 20 horas. 



z 
< 

I 

"' u 
'iii 
E 
.E 
E. 
<D ., 
"' !" 

ATA DA 61 8 REUNIÃO ESPECIAL, EM 221212000 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

329 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Heuber 
Dornas Pereira - Palavras do Sr. Helton Barroso Drey - Palavras do Sr. 
Expedito Antônio de Almeida- Entrega de placas - Palavras do Sr. Presidente 
- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - 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 - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac 
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Daladier -
Elbe Brandão - Ermano Batista - lrani Barbosa - José Henrique - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo 
Piau - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) Às 20h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado 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 o Exmo. 
Sr. Mauro Lopes, Secretário de Estado da Segurança Pública e representante 
do Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; a Exma. Sra. Juíza Myrian da 
Conceição, representante do Presidente do Tribunal de Alçada do Estado, Dr. 
Tibagy Salles; e os Exmos. Srs. Helton Barroso Drey, Soberano Grão-Mestre 
do Grande Oriente do Estado de Minas Gerais; Tomaz Luiz Naves, 
Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; e 
Amintas de Araújo Xavier, Eminente Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente 
do Estado de Minas Gerais. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à comemoração do Dia 
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Internacional da Maçonaria. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução 

do Hino Nacional pelo Coral da ASLEMG e pela Banda do Corpo de 
Bombeiros Militar, sob a regência do 1°-Tenente Pedro Simião Guilherme. O 
Coral da ASLEMG é coordenado pelo Maestro Guilherme Bragança. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Heuber Dornas Pereira, Primeiro 

Grande Vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. 
Palavras do Sr. Heuber Dornas Pereira 

Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, DO. Presidente desta Casa da 
democracia mineira, que gentilmente nos acolhe esta noite e na pessoa de 
quem peço licença para cumprimentar a todas as demais autoridades não 
maçônicas presentes, bem como ao corpo de funcionários que esta noite nos 
auxiliam; Mestre Maçom Dr. Helton Barroso Drey, Soberano Grão-Mestre do 
Grande Oriente do Estado de Minas Gerais; Mestre Maçom Amintas de 
Araújo Xavier, Poderoso Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente do Estado 
de Minas Gerais, federado ao Grande Oriente do Brasil; Mestre Maçom Dr. 
Tomaz Luiz Naves, Serenissimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de 
Minas Gerais; demais autoridades; irmãos maçons; senhoras e senhores 
convidados: 

Uma fogueira arde no meio da praça! No centro da pira jaz inerte o corpo de 
um homem. Naquele momento horrível, é possível ver-lhe as carnes 
desprendendo-se dos ossos. O rosto avermelhado pelas chamas, entretanto, 
não exprime dor alguma, mas, sim, o semblante sereno de quem soube dar a 
vida por uma causa. 

O ano: 1314; o local, Praça da Ilha dos Judeus, Paris, França. 
O homem sacrificado às chamas era Jacques de Molay, último Grão-Mestre 

da Ordem dos Cavaleiros do Templo. Um braço de água separa a ilha do 
castelo de Felipe IV, conhecido como Felipe, o Belo, Rei de França. De uma 
das janelas do suntuoso palácio, ele pode assistir a todo o suplício do 
condenado. Longe dali, em Avinhão, também território francês, o Papa 
Clemente V, após um momento de refiexão, assina a bula papal que dava por 
extinta a Ordem dos Cavaleiros do Templo. 

Esses três personagens da história irão se constituir no símbolo da imensa 
luta que a humanidade irá travar nos próximos quatro séculos. 

Felipe, o Belo tinha ambições de poder e tudo fazia para alcançá-las. 
Considerando o sistema de feudos prejudicial aos seus projetos, dia e noite 
ele trabalha até conseguir implantar um sistema em que o rei era o senhor 
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absoluto, e não mais deveria repartir esse poder com os senhores feudais. 
Assim, é Felipe quem instala na Europa o tão temível sistema absolutista de 
poder, em que o rei tinha poderes de vida e morte sobre todos. 

Clemente V governa o clero com as leis que lhe são legadas alguns anos 
antes, por Inocêncio 111, os quais davam aos Papas poderes ilimitados. O 
Papa deixava de ser o Vigário de Pedro para se tornar o Vigário de Cristo. Ele 
é o responsável por todos perante Deus, é sacerdote e soberano ao mesmo 
tempo. O poder que Deus lhe confere é único; assim, suas decisões e ações 
são infalíveis, e os poderes seculares somente existem por sua vontade. Mas 
Clemente V é um homem fraco, prisioneiro em Avinhão das vontades do Rei 
francês. Havia sido entronizado Papa em substituição a Bonifácio VIII e 
Benedito VI, ambos mortos pelas mãos de Felipe, o Belo. Sabe que não deve 
e não pode resistir ao Rei, curvando-se, assim, diante de todos os seus 
desejos. 

Jacques de Molay vai ser o último Grão-Mestre dos templários, cuja ordem, 
durante dois séculos, irá ser a mola propulsora do desenvolvimento na 
Europa. Criada por ocasião da primeira cruzada, a ordem dos templários irá 
trazer do Oriente toda· uma gama de conhecimentos e conceitos que irão 
modificar para sempre o modo de pensar do mundo ocidental. 

Os templários irão possibilitar o surto da construção das catedrais góticas, 
que irão encantar o mundo até os nossos dias. Mas não é só o conhecimento 
da arquitetura que os templários irão adquirir. Além disso, eles irão assimilar, 
entre outros, os conhecimentos da matemática, da medicina, as novas formas 
de curtimento do couro, o trato do aço, a manipulação dos elementos 
químicos, o cultivo agrícola e, sobretudo, vão ter acesso a uma forma de 
cristianismo mais pura, liberta dos dogmas que a Igreja havia elaborado ao 
longo dos anos, quase sempre baseada na necessidade de se manter 
hegemônica no poder. Durante sua existência, os templários irão ainda se 
constituir numa das maiores potências econômicas da época, suplantando 
Reis e clero. Irão ser os precursores das atividades de câmbio e troca de 
cheques, bem como da adoção de uma moeda única, pois nesse período 
cada senhor feudal tinha sua própria moeda, de valor e circulação restrita. 

Por tudo que representava a ordem templária, ela vai angariar o ciúme, o 
ódio dos poderosos, que irão trabalhar de forma contínua até a sua extinção. 

Jacques de Molay irá sofrer durante sete anos nas prisões de Felipe, o 
Belo. Nos anos em que ficou encarcerado, foi continuamente torturado. Pelos 
registros da história, sabemos que teve seus polegares esmagados, foi 
supliciado com sapatos de ferro e teve suas pernas ligadas entre tábuas por 
cunhas de carvalho. Teve nos seus dias de prisão a sujeira, a promiscuidade 
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e a fome como companheiras constantes. Já ancião, teve seu corpo 
desconjuntado. 

A todas as provações resistiu Jacques de Molay. Os sete anos na 
masmorra foram o suficiente para que os templários, em toda a Europa, 
pudessem traçar os caminhos que deveriam ser trilhados no futuro. Eles se 
preparam para formar uma invisivel e silenciosa oposição ao absolutismo. 
Sabiam que essa era uma obra para as gerações vindouras, porém, cabia a 
eles preservar e passar à frente os conhecimentos templários. 

No anos que sucederam à extinção dos templários, a Europa verá surgir 
várias manifestações de pensamento e de conhecimento, sempre nascidas 
em correntes ou grupos de pessoas envoltos nos véus de uma ordem 
esotérica e iniciática. Assim, verá surgir os movimentos rosa-cruzes, os 
grupos de alquimistas, a aceitação de pessoas com conhecimentos 
diferenciados dentro de guildas profissionais e as ordens religiosas voltadas 
para a busca e a conservação do saber. 

Dois desses herdeiros dos conhecimentos templários irão ter papel 
fundamental no estabelecimento de um novo mundo. O primeiro vai ser a 
Ordem dos Cavaleiros de Cristo, nome pelo qual passam a ser chamados em 
Portugal os templários, que irão estudar, pesquisar e desenvolver os 
conhecimentos tecnológicos e cientificas da arte de navegar, trazida do 
Oriente, e irão proporcionar as grandes navegações dos sécs. XV e XVI. Fato 
da maior importância para nós, brasileiros, pois que somos frutos dessas 
realizações. 

O segundo vai ser a maçonaria, que vai se constituir na mais antiga 
organização não governamental e não religiosa existente no mundo. 

Uma seca e espessa bruma cobre a praça! No seu centro, como os 
apóstolos de Cristo, forma-se um grupo com doze homens. Após últimos e 
enigmáticos apertos de mãos, eles partem rumo ao prédio da Prefeitura. Ali 
irão formalizar o registro de uma associação de homens livres, que tinham em 
comum a arte das construções e os preceitos de comportamento dos 
templários. O tempo lhes daria o nome de maçons. Maçons livres. 

O homem à frente do grupo é Henry Yevele. Ele e seus companheiros irão 
em busca de um ideal: a formação de uma entidade que tenha por objetivo 
buscar o convivia entre seus pares de forma mais igualitária, mais fraterna e 
mais liberal. Nascia naquele momento a mais antiga loja maçõnica de que se 
possui documentação histórica até os nossos dias. 

Durante o período que transcorre do séc. XIV até o séc. XVIII, a maçonaria 
irá crescer, sempre envolta numa situação de semiclandestinidade, pois os 
Reis absolutistas e o clero intransigente a todos perseguiam. A Inquisição 



z :;;: 

"' u 
~ 
E o 
E 
" 'O 

"' ~ 

333 
estava mais viva e atuante que nunca. 

O conhecimento tecnológico e cientifico começava a ganhar espaço na vida 
dos homens; as leis e dogmas do clero já não eram suficientes para conter a 
curiosidade dos pensadores. No outro lado da moeda, na vida prática, o 
fortalecimento das cidades e o crescimento de uma burguesia forte 
economicamente levam a um questionamento político dos poderes reais. As 
fronteiras do mundo alargam-se de forma espantosa, novos continentes são 
incorporados à civilização européia, tudo estava pronto para que a maçonaria 
viesse à luz do dia cumprir seu papel frente à humanidade. 

Uma bela lua de verão ilumina a praça. 
Na animada Cervejaria do Ganso e da Grelha, quase uma centena de 

homens reúne-se em ágape fraterno. A alegria nos olhos de todos não é pelo 
saboroso banquete nem pelo agradável vinho que consomem. Ali estão para 
dar vida à primeira grande loja maçônica do mundo. O absolutismo estava 
extinto na Inglaterra. O pensamento de John Locke e as teorias de lsaac 
Newton determinaram o aparecimento do iluminismo. Era chegado o 
momento de os maçons saírem da clandestinidade e espalharem pelo mundo 
o anúncio de um novo tempo para a humanidade. 

O ano, 1717; o local, a praça da Igreja de São Paulo, Londres, Inglaterra. 
As necessidades humanas tornavam-se cada dia mais numerosas e 

complexas. Para fazer face a essas exigências, o mundo teria 
necessariamente que passar por uma profunda transformação. Os 
paradigmas deveriam ser modificados, e necessário era que lhes dessem um 
rumo. Os maçons vão traçar com o esquadro e o compasso aqueles que 
seriam os valores para o mundo moderno. 

A maçonaria cresce e se espalha por toda a Europa e pelo Mundo Novo, os 
seus seios irão abrigar todos aqueles que procuram pela verdade, todos 
aqueles que sabem que o homem não pode viver em opressão. Montesquieu, 
Diderot, Voltaire, Rousseau e outros irão fundar na França a Loja Maçônica 
Nove Irmãs, que será o embrião do Grande Oriente de França. Ali a 
maçonaria será o fórum, o parlamento onde os pensadores, os intelectuais, 
os políticos poderão discutir suas idéias e, acima de tudo, será a trincheira na 
qual se alojarão aqueles que irão lutar pela libertação do homem. 

No último quartel do século VIII a maçonaria está no apogeu de sua 
atuação contra o absolutismo e os regimes opressores. No Novo Mundo, na 
América do Norte, os maçons vão se unir e promover a emancipação política. 
Jefferson, Franklin, Washington, entre outros maçons, irão levar à frente o 
nascimento de uma nação livre, com formação republicana e que teria no 
respeito às leis e aos cidadãos o seu escopo maior. 
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Os maçons americanos vão ajudar os maçons franceses, e estes ~rao 

promover aquela que historicamente ficaria conhecida como a revolução que 
mudaria a história. As loja maçônicas da França irão ser o elo de ligação 
entre todos aqueles que compunham o movimento social contra Luís XVI e o 
seu regime absolutista. 

Os legados desses feitos ainda são sentidos em nossos dias. A partir dessa 
quadra da história, nunca mais os homens seriam oprimidos em suas 
essências. Outros ditadores, outros regimes totalitários iriam aparecer e tentar 
mais uma vez dominar o homem, mas este não deixaria nunca mais sua 
consciência ser dominada, pois agora era ciente de que o seu destino era sua 
propriedade, assim como sua alma era propriedade de Deus e não daqueles 
que se diziam seus procuradores na Terra. 

Na palavras de Foucault, aprendemos que "a história é continua. É 
indispensável à função fundadora do sujeito a garantia de que tudo o que lhe 
escapou será devolvido. Mais ainda, é a certeza de que o tempo nada 
dispersará, a promessa de que o sujeito, um dia, poderá, sob forma de 
consciência histórica, apropriar-se de todas essas coisas mantidas à distância 
pelo tempo. É a certeza de que o sujeito pode restaurar o seu domínio sobre 
elas e encontrar sua morada". 

Há um movimento de gentes nunca visto em plena praça. 
À frente vão lideres daquele que seria o mais simbólico dos atos de 

libertação do homem. A multidão segue. No ar pode-se ouvir o rito de todo um 
povo, de toda uma humanidade. Aquele grito que nunca mais seria calado. 

O ano é 1789; o local, a praça da Prisão da Bastilha, Paris, França. 
O grito, apenas três palavras: liberdade, igualdade e fraternidade. Muito 

obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Helton Barroso Drey, Soberano 

Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais. 
Palavras do Sr. Helton Barroso Drey 

Saudamos o Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, DO. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e autor do requerimento 
que deu origem a esta solenidade inesquecível para cada um de nós. 
Saudamos também, com muito prazer e com muita honra, o Exmo. Sr. 
Deputado Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública, representando o 
Sr. Governador do Estado, Itamar Franco. Saudamos a Exma. Sra. Juiza 
Miriam da Conceição, representando o Presidente do Tribunal de Alçada, Dr. 
Tibagy Sales. Saudamos os Srs. Deputados que, maciçamente, em número 
de 34, honram e enriquecem esta cerimônia com suas presenças. Saudamos 
o Serenissimo Grão-Mestre Tomaz Luiz Naves, da Grande Loja Maçônica de 
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Minas Gerais. Saudamos também o Grão-Mestre Adjunto, nosso irmão e 
amigo Amintas de Araújo Xavier, representando aqui o Grande Oriente do 
Estado de Minas Gerais. Ao povo maçônico, Legislativo, Judiciário, na figura 
de seus Presidentes, saudamos e apresentamos o nosso tríplice e respeitoso 
abraço. 

Dissemos que é uma noite inesquecível porque aqui governantes e 
governados estão irmanados por sentimentos de amor a esta terra, a esta 
Minas Gerais, que é a síntese do nosso querido Brasil. Em Minas Gerais, do 
alto de suas montanhas - e o mineiro só dobra o seu joelho para Deus -, 
nasce um novo movimento. Um movimento em um Brasil que tem fome, que 
está doente e tem sede de justiça social. As Casas legislativas, na figura de 
seus Deputados, eleitos pelo povo como seus representantes, podem e estão 
fazendo as modificações sociais que cada um de nós quer. 

Com certeza absoluta, nós, cidadãos de Minas Gerais, maçons, "De 
Molays", amigos da maçonaria, sairemos muito mais fortes, unidos e juntos 
trabalharemos em prol da nossa sociedade. Agradecemos, Sr. Presidente, a 
esta Casa legislativa, que nos honrou com o assunto "A Conspiração da 
Maçonaria, a Revolução Francesa e os Direitos do Homem". Fazemos isso 
não por complexidade, mas principalmente porque representa a alma do 
maçom. Esse assunto vai ser trazido à tona para a análise do coração e do 
sentimento de cada um, para expor os motivos que fazem com que os 
maçons trabalhem unidos e irmanados pela liberdade, pela igualdade e pela 
fraternidade. 

De todas as revoluções do século XVIII, a francesa foi a mais importante. 
Para a classe que ela beneficiou, a burguesia, fez tanto que todo o século XIX 
decorreu sob seu signo. Nele não se fez mais do que pôr em prática, realizar 
parcialmente ou acabar o que haviam criado os revolucionários franceses da 
burguesia. 

A Revolução Francesa derrubou o regime absolutista, golpeou de morte o 
feudalismo. Varreu de toda a França as reminiscências medievais e limpou o 
caminho para o capitalismo. 

De certo modo, ainda vivemos sob sua influência. O que os revolucionários 
não conseguiram realizar, porque se adiantaram à sua época, está hoje em 
curso. O sacrifício de suas vidas pela liberdade e pela democracia tornou 
possíveis as atuais instituições políticas, em que já não depende do arbítrio 
de um só homem o destino de milhões de cidadãos. 

O processo revolucionário da França, tipicamente burguês, pode ser 
reconstituído dia a dia, por meio de ações de grande impacto, como a 
Tomada da Bastilha, a invasão de palácios, o uso intenso da guilhotina e os 
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lances rápidos e dramáticos de ação política. É ainda apaixonante pela 
mobilização-popular. 

Figuras como Robespierre, Danton, Marat e outros, termos como jacobino, 
girondino, fases autênticas ou inventadas referentes ao período, fazem parte 
hoje do patrimônio cultural da humanidade. 

Alguns atribuem à Revolução Francesa um caráter satânico. Outros, ao 
contrário, vêem nela um propósito divino, querendo não somente renovar a 
face da França, mas também a do mundo, e criar, de alguma forma, uma 
nova humanidade. 

Seu objetivo não foi apenas mudar o governo, mas ainda abolir a antiga 
forma de sociedade. Para tanto, teve de atacar, a um só tempo, todos os 
poderes estabelecidos, apagar as tradições, renovar os costumes e esvaziar 
o espírito humano de todas as idéias sobre as quais se assentavam, até 
então, o respeito e a obediência. Daí o seu caráter singularmente anárquico. 

Estendeu-se universalmente. Aproximou ou dividiu os homens, a despeito 
das leis, das tradições dos caracteres, da língua, transformando, às vezes, 
compatriotas em inimigos, irmãos em estranhos, formando, acima de tudo, as 
nacionalidades, uma pátria intelectual comum, da qual os homens de todas as 
nações poderiam tornar-se cidadãos. 

O contraste entre a brandura das teorias e a violência dos atos foi uma das 
características mais estranhas da Revolução Francesa, o que se explica pelo 
fato de ter sido preparada pelas classes mais civilizadas do país e executada 
pelas classes mais incultas e rudes, unidas pelo sofrimento. 

Duas paixões dominavam o sentimento francês: a primeira, vinda de longe, 
era o ódio contra a desigualdade. Desejavam construir uma sociedade com 
homens e condições iguais. A outra paixão levava-os a querer viver não 
somente iguais, mas também livres. Essas duas paixões - igualdade e 
liberdade - misturam-se e confundem-se, aquecem-se mutuamente e 
inflamam-lhes as mentes e corações. 

Desde que a Revolução começou, até nossos dias, vimos a liberdade 
extinguir-se, renascer, extinguir-se novamente e renascer outra vez. 

Paralelamente, a paixão pela igualdade sempre ocupa nossas mentes e os 
nossos corações. 

O capitalismo nasceu em França por volta do século XVI. Progrediu lenta e 
gradualmente no seio da sociedade feudal, atingindo maturidade no último 
terço do século XVIII. Os proprietários de terras aferravam-se à rotina dos 
antepassados nas relações com os camponeses, explorando-os, reduzindo-
os à miséria. A indústria, apesar de algum progresso, conservava-se, em 
relação à inglesa, em nível inferior. As cidades cresceram em importância e 
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população com o surto industrial. Paris, às vésperas da Revolução, contava 
mais de meio milhão de habitantes; Marselha, 90 mil; Lyon, 85 mil; Bordéus, 
84 mil; Nantes, 57 mil. 

Eram esses os maiores centros civilizados da França. 
Predominavam as manufaturas, com prevalência do trabalho manual. O 

desenvolvimento industrial e comercial, apesar de todos os entraves, reforçou 
e consolidou a burguesia. No final do século XVIII, esta já se tinha tornado a 
classe mais rica e forte da França. Concentrava enormes capitais, possuía as 
empresas industriais, era proprietária de todo o comércio interno e externo e 
havia adquirido parte considerável das propriedades territoriais. 

A monarquia conservava a divisão da sociedade em classes. O clero 
constituía a primeira classe; a nobreza, a segunda; o resto da população 
formava o Terceiro Estado, tudo consubstanciado na velha fórmula: "O clero 
serve ao rei com a prece; a nobreza, com a espada; e o Terceiro Estado, com 
os seus bens", o que significava pagar todos os gastos da monarquia. O clero 
e a nobreza representavam apenas 4% da população. Entretanto, eram as 
classes privilegiadas: ocupavam os altos cargos do país e da Igreja e todos 
os postos de comando no Exército e na Marinha. Detinham o real poder. 

O Terceiro Estado, 96% da população, era formado pelos burgueses, 
camponeses, artesãos, pequenos comerciantes, operários, etc. Todos 
destituídos de direitos políticos, mantidos à margem de qualquer participação 
na vida administrativa, relegados a estado de dependência e de subordinação 
em relação à nobreza e ao clero. 

A burguesia compreendia que a ampliação do mercado interno seria 
impossível sem a mudança da situação dos camponeses e operários e sem o 
aumento de seu poder aquisitivo. Sabia também a burguesia que o povo era a 
força sobre a qual poderia apoiar-se para alcançar o poder. 

Apesar, portanto, da diferença de condições e interesses dos componentes 
do Terceiro Estado, uniram-se todos na luta pela supressão do regime feudal 
e absolutista -o inimigo comum. 

Não podemos também olvidar o papel que representou no desenrolar da 
Revolução Francesa sua preparação ideológica: a luta no mundo das idéias e 
das opiniões, que se processou em várias fases, a partir dos últimos anos do 
reinado de Luís XIV. Os protestos se fizeram ouvir na literatura, na imprensa, 
na filosofia contra o luxo ofuscante e ostensivo da corte, a injustiça social, a 
pobreza e a miséria. Palavras tão atuais hoje. 

O Século das Luzes, o século XVIII, caracterizou-se pelo grande movimento 
de idéias. Filósofos, economistas, romancistas, publicistas, defendendo idéias 
avançadas, progressistas para a época, esclareciam o povo e preparavam o 
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caminho para a transformação que se aproximava. Tudo era submetido ao 
tribunal da razão. Desacreditou e refutou as crenças, as concepções 
jurídicas, a moral e as tradições da sociedade feudal. 

Depois de 1778, teve início de contração, a seguir, de regressão, coroado 
em 1787, por uma crise cíclica, geradora de miséria e de distúrbios. As 
massas populares das cidades e dos campos foram postas em movimento 
pela fome. 

No período 1785-1788, a alta dos preços é de 66% para o trigo, 71% para o 
centeio, 67% para a carne. Em 1789, ano da Inconfidência Mineira, a alta do 
trigo chegou a 150%, a do centeio a 165%. O povo foi o mais duramente 
atingido. 

A alta dos salários no período 1785-1789 foi de apenas 22%, muito inferior, 
qualquer semelhança é mera coincidência, à dos preços, o que provocou o 
aumento da miséria popular. A fome mobilizou o povo. O crescimento 
demográfico multiplicou as consequências da alta dos preços. 

No fim do Antigo Regime, a população francesa era de aproximadamente 
25 milhões de habitantes. Estava, assim, criada a situação revolucionária. As 
dificuldades financeiras deram ensejo à oposição política. A crise política 
enxertou-se na crise financeira. A monarquia foi reduzida à impotência. Com 
o Tesouro vazio e a impossibilidade de empréstimos, foi fixada para 1°/5/1789 
a abertura da reunião dos Estados Gerais. A partir daí, a burguesia 
empunhou as rédeas. Pretendia, porém, manter-se na legalidade, mas foi, em 
breve, empurrada para a frente, na ação revolucionária, pelas massas 
populares, verdadeira força motriz, e pela crise econômico-financeira. 

Na abertura dos Estados Gerais, em 5/5/1789, os Deputados da nobreza e 
do clero tomaram assento ao lado do trono. Modestamente trajados de preto, 
os Deputados do Terceiro Estado ocuparam o fundo da sala. No discurso do 
Rei Luís XVI, nem uma só palavra sobre as reformas. Ao contrário: ele 
exortou os Estados Gerais a "rejeitar com indignação as inovações 
perigosas". Questão de magna importância surgiu: devia-se votar por ordem 
ou por cabeça? A votação por ordem favorecia a nobreza e o alto clero, 
assegurando-lhes maioria de 2 a 1 em relação ao Terceiro Estado. Este 
exigiu a verificação em comum, o que implicava o voto por cabeça. Sua 
habilidade tática e a divisão do clero deram-lhe a vitória, depois de mais de 
um mês de negociações. 

Em 17 de junho, o Terceiro Estado proclamou-se Assembléia Nacional, 
transformando-se em representante e no órgão legislativo do povo francês, 
verdadeira revolução jurídica, sancionada por 491 votos contra 89. O rei, a 
corte e a nobreza, alarmados, apressaram-se a tomar contramedidas. 
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Em 20 de junho, os Deputados à Assembléia Nacional encontraram 

fechadas as portas da sala onde se reuniam e o edifício guardado por tropas 
do rei. Partiram, então, em busca de um lugar de reunião. Acabaram por 
encontrar uma sala vazia, sem móveis, mas espaçosa, que, em tempos 
passados, servira para o jogo da péla. Aí, protegida pelo povo, a Assembléia 
Nacional passou a realizar suas sessões. 

Em 27 de junho, a minoria do clero e a maioria da nobreza, por ordem do 
rei, juntaram-se à Assembléia Nacional, que, em 9 de julho, se proclamou 
"constituinte", cuja missão era fundar um novo regime e assentar-lhe as bases 
constitucionais. 

A corte prepara a desforra. A situação se agrava. A Assembléia Constituinte 
sente-se perdida, a menos que o povo lance seu peso na balança das forças. 
Um fato, porém, traz a solução: a crise econômica, o desmoronamento dos 
salários e o aumento exacerbado do custo de vida. Multiplicam-se as revoltas, 
nas estradas, nos canais, nos cais de embarque, onde a multidão não deixa 
passar os cereais; nos mercados, onde se apodera das mercadorias para 
vendê-las a preço tabelado. Celeiros e granjas das comunidades religiosas, 
municipalidades e alfândegas são assaltados e saqueados. A tropa cede, pois 
também se alia ao povo, pois o soldado, àquela época, também pertencia ao 
povo. Começa, então, em Paris, a grande Quinzena dos Operários e dos 
Soldados, que terá seu desenlace no dia 14/7/1789, que passou à história 
como a Tomada da Bastilha, o primeiro ato da Revolução Francesa, marco da 
luta contra a opressão e a tirania. 

No dia 4/8/1789, burgueses, padres e nobres aprovaram a abolição do 
regime e dos privilégios feudais, a supressão dos dízimos e a igualdade 
perante os impostos. A insurreição nos campos amainou. 

A tarefa seguinte foi a elaboração dos direitos do homem e do cidadão, a 
exemplo do que se fizera na Revolução Americana, na década anterior. Esse 
documento aspirava a uma significação e alcance universais, válido para 
qualquer pais ou forma de governo, tornando-se, no dizer de Michelet, "o 
credo da idade nova". Foi aprovado em 26/7/1789. Seu sentido essencial é a 
ênfase na liberdade, definida como "o direito de fazer tudo aquilo que não 
prejudica a outrem". 

Expressamente conceituadas são a liberdade de opinião e a liberdade de 
imprensa. A declaração estipula o direito natural do cidadão não somente à 
liberdade, como também à igualdade, à propriedade e à segurança. 

"Os homens nascem iguais", diz o documento, acentuando a igualdade de 
todos perante a lei. 

O direito de liberdade é dado como "imprescritível", e o último artigo reitera 
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o caráter "inviolável e sagrado" da propriedade. 

A soberania é encarnada pela nação, da qual todo governante não passa 
de mandatário. 

A lei é a expressão da vontade geral. O respeito à ordem legal fica 
assegurado pela separação dos Poderes. Proclamou-se também o direito de 
resistência à opressão, tal como na declaração norte-americana. 

Interessante observar que a palavra fraternidade foi ignorada na Declaração 
de Direitos e também na Constituição de 1793 e, ainda, também ignorada na 
Constituição de 1830. Só foi inscrita na Constituição de 1848, formando o 
principio tríplice de liberdade, igualdade e fraternidade. Explica-se a omissão 
por ser a fraternidade uma obrigação moral, e não direito comum, como a 
liberdade e a igualdade, embora sempre estivesse presente no pensamento 
revolucionário. 

Em 20/9/1792, dia da vitória francesa em Valmy contra os prussianos, a 
Convenção Nacional, eleita por sufrágio universal, tomou posse. Sua primeira 
medida foi abolir a Monarquia e instituir a República. Era formada por 750 
Deputados: 200 girondinos e cerca de 100 jacobinos. A maioria era formada 
por Deputados que, nominalmente, não faziam parte nem da Montanha 
Oacobinos), nem da Gironda. Eram chamados, ironicamente, de "pântanos" 
ou de "planície" e cediam às influências dos mais fortes. Eram cerca de 450 
Deputados. 

A história da Convenção foi marcada pela luta entre duas facções: os 
girondinos, representantes dos departamentos, de tendência federativa, e a 
Montanha Oacobinos ), formada por Deputados parisienses, cuja influência era 
cada vez maior. 

Girondinos era o nome dado aos revolucionários moderados. O nome vem 
de Gironda, província a que pertencia grande parte de seus mais importantes 
Deputados. Eram os elementos conservadores da nova Assembléia. Grandes 
burgueses, ligados ao mundo dos negócios, refinados e cultos. A principio, 
dominaram a Convenção. 

Cometeram, porém, o erro de opor-se tenazmente aos jacobinos, visando, 
principalmente atingir a Robespierre e a Marat. Tentaram salvar o rei, o que 
os tornou suspeitos de fraqueza revolucionária. Os jacobinos apelaram para o 
povo de Paris. A Comuna organizou, em 31 de maio e 2/6/1793, duas 
jornadas revolucionárias, que terminaram com a prisão de 29 Deputados 
girondinos. Muitos deles foram guilhotinados e outros suicidaram-se na 
prisão. Outros fugiram e tentaram sublevar as províncias, sem êxito. Foi o fim 
dos girondinos. 

Os jacobinos formavam um clube político cuja influência foi decisiva no 
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decurso da Revolução Francesa. Representavam as classes sociais que 
ainda não tinham visto as suas reivindicações parciais satisfeitas. Sua 
atuação era eminentemente revolucionária. O que fazia a força dos jacobinos 
era sua estreita ligação com o povo. 

Em 1793, o Clube dos Jacobinos, já sob a chefia de Robespierre, apoiou 
inteiramente a política montanhesa de salvação pública. 

Em 1784, havia 6.800 clubes jacobinos, por toda a França, totalizando meio 
milhão de membros, politicamente ativos e decisivos. 

A queda dos girondinos e o domínio da Montanha üacobinos) marcaram a 
passagem da Revolução Francesa burguesa a seu estágio supremo: o da 
ditadura jacobina. Robespierre passou a ser o mentor do Comitê de Salvação 
Pública e chefe do governo revolucionário jacobino. 

A reação termidoriana (golpe de 27/7/1794) foi fatal aos jacobinos: 120 
deles acompanharam Robespierre à guilhotina. O Clube, após a tentativa de 
sobrevivência, foi fechado em novembro de 1794. O espírito jacobino, 
entretanto, continuaria a inspirar a ação política de grande parte da esquerda 
francesa, pelo menos até a metade do século XX. 

No período revolucionário, muitos outros clubes políticos se formaram: o 
Clube dos "Cordeliers" (franciscano), a Sociedade de 1789, o Clube dos 
"Feuillants" (cistercienses), o Círculo Social, transformado posteriormente em 
Confederação dos Amigos da Verdade, o Clube Bretão (mais tarde 
transformado no Clube dos Jacobinos), e muitos outros. 

Essas sociedades desempenharam papel importante no desenvolvimento 
da atividade política e da iniciativa da massas populares. 

Na Assembléia Legislativa, os "Feuillants" sentavam-se à direita do salão, 
fato que deu origem à denominação de "direita". Os jacobinos sentavam-se à 
esquerda. Daí a origem dessa denominação. Ambas as denominações 
tornaram-se universais: esquerda e direita, para distinguir grupos 
parlamentares e partidos políticos. 

Discute-se, até hoje, o papel da maçonaria na Revolução Francesa. 
Liberdade, igualdade de direitos, fraternidade humana, tal era e é o ideal dos 
maçons. 

Esse ideal tinha levado os maçons franceses a juntar-se aos americanos 
em sua guerra de independência. O mesmo ideal, inspirando os atos da 
Revolução, nos conduz a uma aproximação com a maçonaria. 

A tese é constantemente retomada, tanto pelos adversários da maçonaria, 
para recriminá-la, como pelos maçons, que a consideram altamente honrosa 
para a Ordem. 

Estudos meticulosos e documentados apresentam, porém, a questão sob 
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novos matizes. Não se pode afirmar nem deixar supor uma conspiração da 
maçonaria, como o fizeram os abades Lefranc e Barruel. 

Um ilustre maçom francês, escritor e filósofo, Joseph de Maistre, refutando 
as "Memórias" de Barruel, rejeita que a maçonaria em geral haja assumido 
uma atitude revolucionária, embora não negue a participação de muitos 
maçons. 

A maçonaria, foi, na verdade, um veículo, entre muitos outros, das idéias 
liberais, condicionadas por múltiplas causas de ordem social, política e 
econômica, que levaram, ao longo do século XVIII, à sublevação final. 

O que se pode dizer é que a maçonaria, com os seus ensinamentos e 
princípios, contribuiu para predispor os espíritos às reformas que teriam 
podido fazer-se pacificamente, não fosse a intransigência das classes 
privilegiadas. 

Na origem da Revolução Francesa, não está somente a franco-maçonaria, 
não há somente a filosofia. A nação é sublevada por uma profusão de idéias, 
de interesses e de paixões irresistíveis, que mudou a face do mundo e teve 
raízes não somente em França, mas também em todos os centros vitais do 
pensamento europeu nos séculos XVII e XVIII. É patente a influência de 
Hobbes e Lock, de Spinoza, Descartes, Montesquieu, Voltaíre, Rousseau, 
Diderot. Ganhou corpo no Iluminismo, na Enciclopédia, nas doutrinas dos 
filósofos e pensadores que elaboraram a idéia do progresso geral e na 
felicidade do gênero humano, à luz da ciência, da razão esclarecida e do 
humanismo. 

No plano político, essas doutrinas se expressam na tese da separação dos 
Poderes. A burguesia ascendente deveria ser chamada à participação ativa 
na direção dos negócios públicos. Ao absolutismo, à aristocracia, aos 
privilégios da nobreza e do clero, opunha-se o direito natural dos homens 
nascidos iguais, dotados de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, 
a liberdade, a segurança e a busca da felicidade. 

Muitos maçons, homens ilustres e impregnados de tais ideais, não 
poderiam ficar indiferentes ao movimento. Dizer, porém, que a latente 
Revolução Francesa surgiu de uma conspiração maçônica é desconhecer o 
caráter da Ordem. A maçonaria como tal não foi responsável pelo terror, 
pelas perseguições, pelo derramamento de sangue, pelo rolar de cabeças, o 
que contraria sua composição, estrutura e doutrina. 

Na composição e direção das lojas francesas, se achavam-se eclesiásticos, 
aristocratas, filósofos, militares, personalidades proeminentes da vida social, 
intelectual e cultural da França, que, embora propugnassem pelas reformas 
necessárias, não conspiravam contra o trono e o altar. Muitos deles 
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emigraram, e muitos foram guilhotinados. 

O próprio rei e seus dois irmãos, os futuros reis Luís XVIII e Carlos X, 
segundo alguns autores, foram iniciados na Loja Militar Três Irmãos Unidos. 

É incontestável que certos franco-maçons se tornaram jacobinos. Outros 
jacobinos, porém, nunca foram maçons. E também outros maçons nunca se 
tornaram jacobinos. O mesmo quanto aos girondinos. A verdade é que os 
membros das lojas maçônicas, durante a Revolução, evoluíram em diferentes 
sentidos, pró ou contra, segundo o interesse que os guiava. 

Provado está que a Revolução Francesa não foi obra de uma seita, nem de 
um partido, nem de uma sociedade ou associação, nem de um indivíduo, 
tendo-se sempre esquivado a seus dirigentes. Não foi senão uma seqüência 
de revoluções dentro de uma revolução. Centenas de forças diversas 
convergiram para produzir a Revolução Francesa. 

A maçonaria francesa, ás vésperas da Revolução, tinha cerca de mil lojas. 
Não resistiu aos acontecimentos, que a fizeram rapidamente adormecer. 
Seus membros dispersaram-se. Alguns, como Bailly, Talleyrand, Brissolt, 
Lafayette, Condorcet, Marat, estiveram entre os autores do grande drama. 
Outros tomaram o caminho da emigração, como o Duque de Luxemburgo, 
Grão-Mestre Adjunto, e o Marquês de Lafayette. Qunato ao Duque de 
Orléans, chamado Felipe Igualdade, primo do rei, votou pela morte deste, 
demitiu-se do cargo de Grão-Mestre do Grande Oriente da França em 
5/1/1793 e, em 6 de novembro do mesmo ano, foi guilhotinado. 

A sessão de 13/5/1793 foi a última do Grande Oriente da França de então. 
As lojas deixaram de reunir-se. Essa era a situação da maçonaria francesa na 
época da tão decantada Revolução. 

Os ideais defendidos pelos revolucionários franceses de 1789 ainda 
perduram. Estão ai, guardadas as devidas proporções, a desafiar a aplicação 
em muitas sociedades de hoje, ainda resistentes às reformas essenciais, 
ainda apegadas a privilégios odiosos, ainda refratárias às transformações tão 
necessárias naquela época quanto nos nossos dias. 

Sob outros aspectos, também podemos dizer que a insurreição, iniciada 
com a Tomada da Bastilha, não só derrubou a grandiosa monarquia francesa 
e proclamou os ideais de um governo democrático, mas também espalhou o 
terror e implantou a ditadura militar de Napoleão, antecipando-se, assim, tanto 
às modernas democracias parlamentares como aos regimes totalitários do 
nosso século. 

São essas as nossas considerações. Essa não é somente a opinião do 
trabalho de um Grão-Mestre, mas de toda uma Secretaria da Educação, na 
figura do nosso Grande Secretário irmão João Alberto de Carvalho. Muito 
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obrigado pela honra que dispensaram à nossa participação. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Expedito Antônio de Almeida, 
Grande Secretário de Administração do Grande Oriente do Estado de Minas 
Gerais. 

Palavras do Sr. Expedito Antônio de Almeida 
Deputado Anderson Adauto, Presidente desta Casa Legislativa; Soberano 

Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais, Dr. Helton Barroso Drey; 
Serenissimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, Dr. 
Naves; eminente irmão Amintas de Araújo Xavier, Grão-Mestre Adjunto do 
Grande Oriente do Estado de Minas Gerais, representando o eminente Grão-
Mestre Custódio Dias de Oliveira, que está em viagem ao exterior; Srs. 
Deputados; senhores representantes do Legislativo e do Judiciário 
maçônicos; Sra. Juiza, representante do Judiciário; senhores maçons; 
senhoras; caros jovens dos capítulos De Molay, Inconfidentes, Arte Real e 
Guido Marlieri; a função da maçonaria é ajudar. Por isso, nesta noite 
memorável de 22 de fevereiro, comemora-se o Dia Internacional do Maçom. 
Essa data foi instituída na Filadélfia, em 1998, devido ao fato de ser o dia do 
nascimento do irmão maçom George Washington. 

A maçonaria é uma instituição que, entre outros predicados, pugna pelo 
aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por meio do 
cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e 
da investigação constante da verdade, e elege, desde os seus primórdios, 
três fins cardeais: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Assim, exercendo 
suas atividades desde os mais remotos tempos de sua existência, ela realizou 
inúmeros feitos de expressões as mais diversas; dentre esses, vamos 
destacar a independência de muitas nações que se encontravam presas aos 
seus colonizadores ou dominadores. 

Quando falamos em independência, queremos expressar todos os seus 
matizes, podendo ela ser de cunho político, social, econômico, etc. Entre 
essas independências, estamos, nesta noite memorável, tornada oportuna 
pelo Poder Legislativo Estadual mineiro, para abordar alguns tópicos da 
independência do Brasil pelas mãos da maçonaria. 

Maçons oriundos do Velho Mundo, por motivos diversos, vieram para o 
Brasil e foram agrupando-se nos centros de maior expressão, como Salvador 
e Rio de Janeiro, entrando em atividade com regular freqüência. À medida 
que esses grupos se avolumavam, começaram a surgir lojas maçônicas aqui, 
no então Brasil Reino. 

Em 1813, as Lojas Virtude e Razão e Humanidade e União, do Oriente de 
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Salvador, Bahia, fundaram o primeiro Grande Oriente Brasileiro, sendo eleito 
seu Grão-Mestre Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. Com o fracasso da 
insurreição pernambucana de 1817, medidas foram tomadas contra as 
sociedades secretas, esse Grande Oriente foi extinto, e as atividades 
maçônicas, proibidas. 

Com o retorno de D. João VI a Portugal, em 21/4/1821, ficou no poder o 
Príncipe Regente D. Pedro de Alcântara, que viria a ser D. Pedro I, do Brasil, 
e D. Pedro IV, de Portugal. 

Houve um ligeiro relaxamento na vigilância contra as instituições secretas, 
entre as quais a maçonaria, e, com isso, aquelas lojas maçônicas que 
estavam impedidas de se reunir voltaram a se reorganizar, entre elas a Loja 
Comércio e Artes. Essa loja congregava os detentores dos cargos mais 
importantes tanto do Governo colonial quanto da sociedade, da Igreja e 
militares. Ela atuou em três atos muito importantes, considerados precursores 
de nossa independência: o "Fico", o decreto "Cumpra-se" e o titulo de 
Defensor Perpétuo, concedido a D. Pedro. 

No dia 17/6/1822, a Loja Comércio e Artes, que já estava funcionando sob 
os auspícios do Grande Oriente Lusitano desde 15/11/1815, promoveu uma 
reunião do povo maçônico de então, com a finalidade de criar e inaugurar o 
Grande Oriente Brasiliano. 

A Comércio e Artes, na Idade de Ouro, foi uma das lojas em que se 
fracionou a Loja Comércio e Artes. A União e Tranqüilidade foi a segunda, e a 
Esperança de Niterói, a terceira. 

A partir dessas três lojas, foi criado e instituído o Grande Oriente do Brasil, 
em 17/6/1822, e convocada nova reunião para quatro dias após, dia 21 de 
junho, quando organizaram, por sorteio, os respectivos quadros e procederam 
á nomeação dos oficiais da administração. 

Fundado o Grande Oriente do Brasil, a independência se concretizou 
rapidamente, com as decisões do seu plenário, reunidas as três lojas. 

Com o manifesto de 1° de agosto, redigido por Gonçalves Ledo, em que D. 
Pedro convocava a Assembléia Geral Constituinte e Legislativa; com a 
iniciação de D. Pedro no Grande Oriente, em 2 de agosto; com o manifesto 
de 6 de agosto, redigido por José Bonifácio, pelo qual o futuro Imperador 
convocava as nações a enviar ao Brasil seus agentes diplomáticos, ficou 
configurada a ação puramente maçônica. 

Gonçalves Ledo, devido à ausência do Grão-Mestre, presidia a sessão de 
20 de agosto, que é o Dia Nacional do Maçon, e demonstrou a urgente e 
imperiosa exigência de se firmar a independência do Brasil. Adiou-se apenas 
a proclamação das decisões, para permitir a adesão das Províncias, com que, 
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de antemão, contavam. 

No livro de atas da Grande Oriente do Brasil, Ano 1°, ata de 20 de agosto 
do sexto mês maçônico de 5822, da V .. L.., consta que, tendo sido 
convocados os maçons membros das três lojas metropolitanas, em sessão 
extraordinária, o 1°-Grande Vigilante (Joaquim Gonçalves Ledo), que presidia 
os trabalhos, devido ao impedimento do Grão-Mestre, proferiu veemente 
discurso, demonstrando, com sólidas razões, que as circunstâncias políticas 
da Pátria exigiam que fosse proclamada a independência. Todos aprovaram a 
moção, reconhecendo a necessidade imperiosa de se fazer a independência 
do Brasil. 

Ninguém era iniciado em nenhuma das três lojas metropolitanas sem que 
fossem conhecidas suas opiniões sobre a independência do Brasil. 

A Maçonaria Fez o 7 de Setembro 
Ninguém pode contestar que a maçonaria foi a artífice de nossa 

independência. Ela foi a arregimentadora de intrépidos patriotas. Tornou-se a 
maior forja de lutadores pela nossa emancipação. 

Seu trabalho era tal, que os candidatos, ao ingressarem nas lojas, 
assinavam um compromisso formal, um verdadeiro juramento, juramento de 
lutar, com o risco da própria vida, para que o Brasil viesse a ser um país livre. 
Portanto, todos os maçons, sem exceção, eram soldados do movimento 
emancipador. 

Não contasse D. Pedro com o apoio integral da maçonaria, não teria, 
certamente, coragem para proferir o grito "Independência ou morte!". Ele 
próprio havia reconhecido que a maçonaria estava apta, por si só, a 
proclamar a nossa emancipação. 

E os portugueses que pertenciam â maçonaria? Também eles, de bom 
grado, assinavam o documento. Estavam estabelecidos, enraizados no Brasil 
e reconheciam ter aqui maior possibilidade de melhor futuro, que aumentaria 
se o Brasil se tornasse independente. Viam que o retorno da família real 
provocaria um período de estagnação ou, talvez, de retrocesso. Basta citar o 
caso de José Clemente Pereira, que se devotou sinceramente á causa do 
Brasil e, com ele, muitos outros. 

lnquestionavelmente, congregaram-se na maçonaria aqueles que 
desejavam o engrandecimento do Brasil e a sua emancipação, de sorte que 
todos, sem constrangimento, assinavam com sinceridade a fórmula 
sacramental. 

Devemos, pois, a essas sociedades secretas a aceleração do movimento 
subterrâneo da independência, o episódio do "Fico", a criação do Conselho de 
Procuradores, a convocação da Constituinte e a aclamação do Imperador. À 
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frente, sempre o grupo de Ledo: Côn. Januário Cunha Barbosa, Gen. 
Nóbrega, Brigadeiro Alves Branco Muniz Barreto e José Clemente Pereira. 

A maçonaria, como destaca Pedro Calmon, teve a maior parte da 
responsabilidade naqueles acontecimentos. E afirma o historiador ter sido o 
sigilo maçônico a alma da revolução, desde 1789. 

Nos mistérios de sua catequese - frisa Pedro Calmon -. está a razão da 
coerência, da harmonia, da lógica, da facilidade com que se deslocou o Brasil, 
sem comoções anárquicas, pela persuasão de uma elite ilustre, do 
obscurantismo até a civilização liberal, através das vicissitudes do reinado de 
D. João VI, das lutas de emancipação, do reinado de D. Pedro I e da 
Regência. 

Devemos, ainda, à ação maçomca o sucesso dos seguintes 
acontecimentos: a Insurreição Pernambucana, de 1817; a Confederação do 
Equador, em 1824; a abdicação, em 1831; a Guerra dos Farrapos, em 1835, 
no Sul do País; a Sabinada, em 1837, na Bahia, quando Francisco Sabino 
Vieira. seu chefe, chegou a proclamar a República Bahiense; a Revolução 
Praieira, em 1848, que foi um novo movimento libertador; a Questão Cristie, 
quando o Brasil enfrentou frontalmente a Inglaterra e sustentou a firmeza do 
Imperador; a abolição da escravatura, em 1888; e, em 15 de novembro de 
1889, a proclamação da República. 

Na República, a ação maçônica permanece vivida: Rui Barbosa e o Barão 
do Rio Branco foram maçons; também o foram Deodoro da Fonseca, Floriano 
Peixoto, Prudente de Morais, Campos Sales, Nilo Peçanha, Hermes da 
Fonseca, Wenceslau Braz. Washington Luis, Nereu Ramos, Café Filho, Jânio 
Quadros e muitos outros homens ilustres desta terra brasileira. 

Esses são os maçons que conhecemos de nome. E estes que se 
encontram nesta platéia são os maçons que ombreiam conosco para tentar 
dar continuação à obra da maçonaria em prol deste Brasil grande. 

Os nossos agradecimentos à Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, aqui 
representada por várias cunhadas; aos presentes, aos convidados e, em 
especial, a esta Casa do Legislativo, que jamais se esquece de lembrar os 
feitos da maçonaria e homenagear os seus maçons no dia 20 de agosto e 22 
de fevereiro. Muito obrigado. 

Entrega de Placas 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar aos Srs. Tomaz 

Luiz Naves, Helton Barroso Drey e Amintas de Araújo Xavier placas alusivas 
a esta comemoração, com os seguintes dizeres: "No ano comemorativo do 5° 
Centenário do Brasil, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
presta solene homenagem à maçonaria, pela sua histórica contribuição à 
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formação da nacionalidade, participando, da Independência à República, 
passando pela abolição, das grandes jornadas cívicas que buscam a 
construção de uma sociedade mais democrática, livre e soberana. Ideal e 
compromisso que impõem, hoje, novos desafios ao povo brasileiro. Belo 
Horizonte, 22 de fevereiro de 2000." 

-Procede-se à entrega das placas. 
Palavras do Sr. Presidente 

Exmo. Sr. Deputado Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública, 
representando o Governador Itamar Franco; Exma. Sra. Juiza Miriam da 
Conceição, representando o Presidente do Tribunal de Alçada, Dr. Tibagy 
Salles; limo. Sr. Helton Barroso Drey, Soberano Grão-Mestre do Grande 
Oriente de Minas Gerais, a quem gostaria de agradecer, além da presença, 
as palavras dirigidas ao parlamento, em especial a este parlamento mineiro; 
limo. Sr. Tomaz Luiz Naves, Serenissimo Grão-Mestre da Grande Loja 
Maçônica de Minas Gerais; limo. Sr. Amintas de Araújo Xavier, Soberano 
Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente do Estado de Minas Gerais; 
senhores maçons, Deputados, senhoras e senhores presentes; ao 
homenagear a fraternidade maçônica, neste dia que lhe é dedicado 
universalmente - porque é o dia 20 de agosto o Dia do Maçom em Minas, em 
razão de um projeto de lei aprovado por todos os Deputados por unanimidade 
aqui, nesta Casa, de autoria do Deputado Wanderley Ávila -, a Assembléia 
Legislativa reverencia os ideais eternos de liberdade e de solidariedade entre 
os homens. 

A maçonaria surgiu na história entre os construtores independentes, os 
pedreiros livres, que, de acordo com a tradição, já estavam presentes na 
edificação do grande templo de Salomão. Construir em liberdade, para a 
liberdade, poderia ser um de seus lemas. Construir em liberdade, para a 
liberdade, significa, portanto, obedecer ao principio fundamental da vida, que 
é o da solidariedade entre todos os seres humanos. A solidariedade não 
conhece os homens pela cor de sua pele, de seus cabelos ou de seus olhos. 
Conhece-os pela centelha de eternidade que habita a alma de cada um de 
nós. 

Não sendo um movimento político, tal como o entendemos, a maçonaria 
exerce a política em sua expressão mais densa e mais abrangente. 

Ela não convoca os homens para obedecer a outros homens, nem para 
cingir-se a uma ordem fechada, mas para servir à liberdade. Seus ritos 
internos, seu simbolismo, seus arcanos - ocultos aos não iniciados - têm o 
necessário sentido de sacralizar os deveres humanitários, sem servir a 
nenhuma confissão religiosa em particular. É assim que a maçonaria tem sido 
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uma instituição agredida pelos sistemas totalitários. O fascismo sempre a 
incluiu entre os seus inimigos preferenciais. 

Na Europa, sob o domínio de Hitler, os maçons eram tão perseguidos como 
eram os judeus e os comunistas. Em 1940, ao capitular diante dos nazistas, o 
regime de Vichy, sob a ditadura de Pétain, tomou, como primeira providência, 
a demissão sumária de todos os funcionários públicos maçons e a sua estrita 
vigilância policial. Os fascistas agiam com a sua razão: os maçons se 
destacariam entre os grandes heróis da Resistência Francesa, a começar por 
Jean Moulin, o maior deles, como muito bem colocou o Primeiro Grande 
Vigilante Euber Dornas. 

Entre nós, os brasileiros, os maçons sempre estiveram na vanguarda dos 
grandes movimentos libertários. Um mineiro - Joaquim José da Rocha, o 
Conselheiro Rocha - esteve entre os fundadores da primeira loja maçônica 
brasileira, segundo os historiadores da Independência. Era a Loja Distintiva, 
criada em Niterói, e fechada, ainda em 1812, pela policia de O. João VI. Dela 
fazia parte, entre outros mineiros, o Padre Belchior, que estaria, dez anos 
mais tarde, ao lado de D. Pedro I, quando o jovem príncipe declarou a 
Independência. 

Essa tradição de luta pela liberdade dos homens conduziu os maçons ao 
movimento abolicionista. O fim da escravidão era, em seu entendimento, uma 
conseqüência natural da independência, como também seria uma evolução 
do Estado brasileiro, o regime republicano. 

Durante todo o período monárquico, os maçons - sempre trabalhando com 
a discrição imposta pela sua natureza histórica - exerceram papel decisivo na 
propaganda abolicionista e republicana. Mais ainda: é conhecida a sua ação 
prática na alforria, para a indenização aos senhores de escravos que se 
destacavam pela sua capacidade intelectual e, portanto, se tornariam 
importantes combatentes pela liberdade de seus irmãos. 

Foram maçons alguns dos redatores e muitos dos signatários do Manifesto 
Republicano de 1870- o corajoso documento público contra a monarquia, que 
orientaria o movimento, afinal vitorioso quase 20 anos depois. 

É de destacar, da mesma forma, a infiuência da maçonaria nos meios 
militares na campanha pelas duas causas. Ao regressarem da campanha do 
Paraguai, os altos oficiais do Exército Imperial começaram a reunir-se em 
clubes conspirativos e intensificaram a sua participação nas lojas maçônicas. 
Foi assim, sob essa infiuência, que os oficiais militares se recusaram, para 
usar a sua expressão, a fazer o papel de capitães do mato, ou seja, a 
combater os quilombos e a perseguir os escravos fugidos. A Abolição e a 
República eram indissociáveis . 
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Sereníssimos, Soberanos, Eminentes e Veneráveis Mestres, as causas da 

liberdade reclamam novamente a ação da maçonaria. Vivemos tempos 
difíceis, nos quais os inimigos da liberdade se valem da força do dinheiro, a 
fim de impor ao mundo uma ordem que excluí a maioria em benefício de uns 
poucos; que pretende o domínio de todas as nações pelas nações que se 
julgam mais fortes; que ressuscita o velho totalitarismo na conspurcação da 
palavra liberdade. Ao se chamarem liberais ou novos liberais, maculam os 
verdadeiros ideais que constituem o espírito da maçonaria e o sentimento de 
todos os homens de bem: liberdade, igualdade e fraternidade. 

Para completar as palavras desta Presidência que os recebe aqui, hoje, 
como não tivemos oportunidade de fazê-lo antes, gostaríamos de agradecer 
às lojas: Verdadeira Luz, Mont-Salvá, 21 de Abril, Obreiros de São João, Fia! 
Lux, José Garibaldi, Alexandria, General Moreira Guimarães, União 
Cosmopolita Ponte Nova, Estrela do Oeste, de Divinópolis, Estrela 
Uberabense, de minha cidade, Uberaba, Paz e Amor, Estrela Caldense, de 
Poços de Caldas, Fraternidade Mineira de Juiz de Fora, Perfeita Harmonia, 
Fé e Perseverança, Moral e Razão, Paz e Trabalho, Spinoza, Confidentes de 
Vila Rica, Guido Marliére, Tomás Antônio Gonzaga, Otávio Kelly, Hiram 1414, 
General Moreira Sampaio, General Moreira Guimarães, Moral e Justiça, Rosa 
de Saron, Deus, Humanidade e Luz, 25 de Agosto, Fênix, Inteligência e 
Segredo e Belo Horizonte. 

Esse agradecimento especial que fazemos a essas lojas e aos senhores, 
solicitando vênia e respeitando as devidas proporções, refletem também as 
palavras bem colocadas aqui pelo llm 0 Sr. Expedito Antônio de Almeida, 
grande Secretário de Administração do Grande Oriente do Estado de Minas 
Gerais. Num determinado trecho, ele disse: "Não contasse D. Pedro com o 
apoio integral da maçonaria, não teria ele certamente disposto da coragem 
para proferir o Independência ou Morte". Esse agradecimento, como disse 
anteriormente, respeitando as devidas proporções, faço-o em função de uma 
ação mineira desenvolvida a partir da Assembléia Legislativa no ano passado. 
No momento em que o atual Governador do Estado assumiu o Governo de 
Minas, pelas dificuldades e pela falta de recursos por que passava o Estado e 
por uma necessidade política de fazer um contraponto à política econômica 
pelo Governo Federal, foi decretada a moratória. Percebemos, logo depois, 
que o seu gesto não teve o entendimento e a compreensão que, nós, que 
pensamos juntos, achamos que deveria ter. Talvez pela má-vontade dos 
grandes órgãos de comunicação, talvez pela situação que vivemos nos 
últimos dez anos, pelas mentiras consecutivas que ouvimos de que o Brasil 
precisava entrar no processo de globalização, isso precisasse ser feito. E, 
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nesses dez anos, tivemos oportunidade de ouvir apenas um lado, apenas o 
lado dos globalizantes, apenas o lado das nações do Norte, nações ricas, 
que, talvez até pelo poderio econômico, conseguiram penetrar, de forma 
muito interessante, em todos os países que queriam que se tornassem 
globalizados. Então, naquele momento, precisávamos de apoio. Confesso 
aos senhores que nos sentimos fracos naquele momento. Nós nos sentimos 
sem força e sem condições de dar continuidade, exatamente porque não 
sabíamos o que poderia acontecer conosco, que havíamos, 
democraticamente, conquistado o Governo do Estado. Precisávamos então 
buscar apoio junto à opinião pública. E bendita foi a hora em que nos 
lembramos dos maçons, porque o nosso tempo era curto e a necessidade 
grande, ou seja, era preciso fazer com que o gesto da moratória, um gesto 
não só em favor de Minas, como disse anteriormente, mas o primeiro grande 
contraponto que se fez neste Pais a uma política econômica extremamente 
danosa aos interesses nacionais, que os senhores conhecem e defendem tão 
bem. Sentimos, naquele momento, que precisávamos estar ao lado de vocês, 
para que pudéssemos avançar. 

E no momento em que fizemos o chamamento, repetiu-se, mais uma vez, 
como sempre se repetiu na história, a luta que os senhores sempre 
empreenderam para que neste Pais e no mundo imperasse a liberdade, a 
igualdade e a fraternidade. Mais uma vez a maçonaria não se furtou a 
trabalhar dentro desses ideais. É exatamente por isso que, ao final das 
minhas colocações, achei de vital importância fazer esse agradecimento. 
Quero, mais do que agradecer, reconhecer o papel que os senhores tiveram 
no passado. Mas podem ter a certeza de que o motivo de orgulho dos 
senhores não se deve apenas aos atos e às ações do passado, podem se 
orgulhar, também, das ações do presente. Meu muito obrigado a todos. 

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 
especial de amanhã, dia 23, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem do 
dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 623 REUNIÃO ESPECIAL, EM 23/2/2000 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
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Durval Ângelo - Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão - Palavras da 
Deputada Federal Maria do Carmo Lara - Palavras do Secretário Tilden 
Santiago - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente - Exibição de vídeo -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de 

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio 
Genaro - Antônio Roberto - Bené Guedes - Bilac Pinto - Chico Rafael - Dimas 
Rodrigues- Doutor Viana - Eduardo Daladier- Elbe Brandão - Elmo Braz- Ivo 
José - João Paulo - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava- Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 20h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado 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 os 
Exmos. Srs. Deputado Federal Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente, 
representando o Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Deputada Federal 
Maria do Carmo Lara, Presidente do Diretório Regional do PT; Deputados 
Federais Gilmar Machado, João Magno e Virgílio Guimarães; Cei-BM José 
Maria Gomes, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros; Jackson Alberto 
de Pinho Tavares, Prefeito Municipal de ltabira; Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, Líder do PT nesta Casa; Romênia Pereira, membro da Executiva 
Nacional do PT; Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário desta Casa; e o 
Deputado Durval Ângelo, 2°-Vice-Presidente desta Casa e autor do 
requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Partido dos 

Trabalhadores pelos seus 20 anos de existência. 
Execução do Hino Nacional 
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O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução 

do Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Deputado Durval Ângelo 
Exmos. Srs. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Tilden Santiago, Secretário de Meio 
Ambiente, representando o Governador do Estado, Sr. Itamar Franco; 
Deputada Federal Maria do Carmo Lara, Presidente do Diretório Regional do 
PT; Deputados Federais Gilmar Machado, João Magno e Virgílio Guimarães; 
Cei.-BM José Maria Gomes, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais; Deputado Estadual Adelmo Carneiro Leão, Líder da Bancada 
do PT nesta Casa; Deputados Ivo José, Maria Tereza Lara, Rogério Correia, 
Maria José Haueisen, companheiros e companheiras de partido; Deputado Gil 
Pereira, 2°-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
colegas Deputados, servidores da casa, militantes do PT, jornalistas 
presentes, senhoras e senhores: é com orgulho que participo desta 
comemoração dos 20 anos do PT, partido que integro e cujas ideologias 
regem minha vida política. São duas décadas que mostram claramente uma 
trajetória de crescimento e amadurecimento. Com satisfação, constato: não 
nos deixamos prender a um único contexto, não paramos no tempo. O Brasil 
mudou, o mundo mudou, e o PT acompanhou essa mudança. 

Para comprovar, basta lembrarmos como foi que o partido nasceu: naquele 
movimento do ABC Paulista, da necessidade dos metalúrgicos de uma 
representatividade organizada. Nossas raízes estão lá, no movimento 
sindical, no grito da classe operária, no exemplo de Lula, que mostrou ter o 
trabalhador brasileiro muito o que dizer. 

Ainda mantemos essa forte ligação com o sindicalismo. Os fatos mostram. 
E conseguimos mais. Ampliamos nossa atuação e conquistamos um lugar 
como representantes de toda a classe assalariada do País. Fomos mais longe 
ainda. Conseguimos a simpatia e a adesão dos chamados "intelectuais" ou 
formadores de opinião. Juntaram-se a nós artistas, escritores, jornalistas, 
sociólogos, pequenos e médios empresários e representantes da Igreja. 
Enfim, todos aqueles que percebiam o quanto o Brasil necessitava de 
ideologia. Como cantava Cazuza, "quero uma para viver". 

Foi com essa ideologia, a bandeira da redistribuição de renda, de uma 
sociedade mais justa, que saímos às ruas e levamos o povo conosco. 
Reivindicamos o direito de escolher nossos governantes. Marcamos a história 
de nosso País, participando das Diretas Já. Mostramos nossa força . 

Mas ainda não nos demos por satisfeitos. Continuamos espalhando pelo 
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País nossos diretórios e nossas lutas. Fizemos milhares e milhares de 
filiados. Levantamos novas bandeiras. Compramos briga com uma velha 
tradição em nossa política e em nossos Governos. Nosso alvo era a 
corrupção. 

Conseguimos, dessa vez, trazer para o nosso lado uma fatia da sociedade 
que, desde os tempos de 1968, estava distante da política: os jovens. Eles 
pintaram as caras e foram às ruas. Foram os atores principais de cenas 
históricas. Sem eles, não teríamos conseguido livrar nosso País da corrupção 
do Governo Collor. 

Mais uma vez, nós do PT não nos contentamos. Afinal, não éramos um 
partido só de manifestações. Queríamos implantar soluções. Sabíamos 
também legislar e governar. Provamos isso ampliando, a cada eleição, nossa 
representatividade nas Câmaras Municipais, nas Assembléias Legislativas e 
no Congresso Nacional. Conquistamos Prefeituras e Governos estaduais. 
Hoje, estamos à frente de três Estados e mais de 100 municípios. Temos mais 
de 1.500 Vereadores, 60 Deputados Federais e 7 Senadores. Discutimos e 
contestamos o neoliberalismo político e econômico de Fernando Henrique 
Cardoso. 

Aqui na Assembléia Legislativa de Minas, somos, hoje, 6 Deputados. Já 
tivemos bancadas maiores e menores, mas temos sempre mantido, e até 
ampliado, nossa atuação no sentido de lutar pelas propostas que beneficiem 
as classes trabalhadoras, resistindo a reajustes de tarifas e impostos e 
defendendo os direitos humanos. Vale lembrar nossa atuação expressiva em 
CPis, como a da Prostituição Infantil e a do Sistema Penitenciário, e também 
do nosso trabalho junto à Comissão de Direitos Humanos. 

Temos sido incansáveis no combate a irregularidades, cobrando desta 
Assembléia o papel de fiscalizadora do poder público. Insistimos na 
implantação de CPis, como a dos Fundos, do Sistema Financeiro, da CEMIG, 
entre muitas outras e, sempre que necessário, temos questionado prestações 
de contas. Demos muita dor de cabeça a governantes corruptos. Mas não 
nos prendemos apenas às críticas. Também buscamos soluções, propondo 
audiências públicas e seminários, que resultaram em projetos de grande 
importância. 

É claro que não desenvolvemos sozinhos as atuações aqui elencadas. 
Contamos, por muitas vezes, com a ajuda e o apoio de colegas de outros 
partidos. Sem esses aliados, muita coisa não teria sido possível. 

Sempre que necessário, deixamos de lado as divergências partidárias para 
buscar junto a parlamentares éticos soluções para problemas que afligem o 
povo brasileiro. O apoio à greve das praças da Polícia Militar e a 
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desvinculação do Corpo de Bombeiros Militares da Polícia Militar foram dois 
exemplos dessa união de forças por um motivo maior. 

E como nem só do Legislativo vive um partido politico, vale ressaltar as 
experiências do PT em prefeituras mineiras. Implantamos uma nova 
mentalidade de governo. Conseguimos provar que é possível administrar 
dando prioridade às verdadeiras necessidades dos municípios e, acima de 
tudo, das comunidades mais pobres. Poderíamos citar diversas experiências 
dessa natureza, mas para não me alongar vou me ater às administrações 
aqui na Capital, em Betim e lpatinga, e no Leste de Minas. 

Patrus Ananias deu exemplo, abolindo obras faraônicas e investindo em 
demandas urgentes, como o saneamento básico. Implantou projetos voltados 
para os meninos de rua, aliados ao combate à evasão escolar, com o 
Programa Bolsa-Escola. Valorizou a participação popular em sua 
administração, através do orçamento participativo. 

Já Maria do Carmo Lara e depois Jésus Lima conseguiram mudar a história 
de Betim. Apostaram em programas de habitação, saúde, aleitamento 
materno e na participação popular. Alguns desses projetos chegaram a ser 
internacionalmente reconhecidos. 

Em lpatinga os companheiros Chico Ferramenta e João Magno mostraram, 
mais uma vez, que se a classe trabalhadora se unir pode mudar os rumos 
politicos e administrativos de sua cidade. É um dos municípios onde o 
governo do PT deixa sua marca, promovendo o desenvolvimento econômico 
e a melhoria da qualidade de vida da população. 

Não posso deixar de citar também os exemplos dos municípios onde 
trabalhadores rurais, filiados ao PT, conseguiram chegar à Prefeitura. Foram 
os casos de Alvarenga, com José Raimundo; Conceição de lpanema, com o 
companheiro Gottfrid Kaizer; Martins Soares, com Flávio Luiz Alves; 
Tarumirim, com Altamir Severo da Rocha; e Tombos, com Ivan Carlos de 
Andrade. Ninguém melhor do que eles sabe do que precisam seus 
municípios, das politicas públicas necessárias para garantir qualidade de vida 
às comunidades e fixar o homem no campo. 

É isso aí. Mostramos que sabemos legislar e governar. E estamos 
preparados para mostrar muito mais. Tenho certeza de que o eleitor e cada 
trabalhador reconhecem o empenho do PT. Ampliaremos, nas próximas 
eleições, ainda mais nossa presença nas Prefeituras e Câmaras Municipais. 

Companheiros, companheiras, nosso potencial vai além de tudo isso que 
acabamos de dizer. Se mantivermos a união que construiu o nosso Partido, 
certamente os próximos 20 anos serão ainda mais construtivos. Se 
mantivermos a ideologia que faz do PT o Partido dos Trabalhadores, iremos 
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muito, muito mais longe. É como diz um dos hinos do PT: "Brilha uma estrela, 
cresce a esperança. Sem medo de ser feliz". Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

Deputado Anderson Adauto, em nome de quem gostaria de cumprimentar a 
todos os presentes e demais componentes da Mesa. Quero manifestar a 
alegria e a honra de tê-los conosco nesta noite de festa, participando da 
comemoração dos 20 anos do PT. 

Quero saudar também os Deputados e Deputadas, Vereadores e 
Vereadoras, todas as autoridades presentes e, de modo especial, os meus 
companheiros e companheiras do PT. 

Vinte anos de PT. Uma história singular, alicerçada, principalmente, nos 
sonhos de muitos brasileiros -jovens e velhos; trabalhadores do campo e da 
cidade, intelectuais, mulheres e homens que viveram e vivem intensamente o 
seu tempo, ousando fazer diferente. Sr. Milton, Sr. Joaquim, Helena Greco, 
Dazinho, Chico Mendes, tantas companheiras e companheiros anônimos. 

Não foram poucas as dúvidas, as escolhas do melhor caminho a seguir, os 
conflitos, as discussões, as reuniões e, nas mentes e nos nossos corações, a 
convicção e o desejo de construir uma cidade, um Estado, um país e um 
mundo melhor, mais digno, mais justo. 

Passos foram dados. Optamos pela construção da democracia, atuando 
junto aos movimentos sociais e nos espaços institucionais existentes. 
Elegemos Vereadores, Prefeitos, Deputados, Senadores, e Governadores. 

Fizemos propostas novas, e muitas delas foram colocadas em prática nas 
administrações municipais. A experiência do orçamento participativo, como 
prática democrática da definição do uso dos recursos públicos, foi 
reconhecida internacionalmente. Fizemos projetos como o da bolsa-escola, 
que já é uma realidade em diversos municípios. Criou-se o modo petista de 
governar, com transparência e participação popular. A nossa marca - a 
estrela- é um dos símbolos mais reconhecidos pela população. 

Fazer parte dessa história de construção, empunhar essa bandeira, dá-nos 
muita alegria, traz-nos muita emoção, mas também, principalmente, muita 
responsabilidade. 

Sabemos que sem sonho a caminhada não se faz. É preciso sonhar e 
vislumbrar novas saídas. Sou de uma geração que sonhou muito e lutou com 
radicalidade pelas liberdades democráticas. Palavras como solidariedade, 
fraternidade e igualdade tocam fundo no coração, são carregadas de 
significados. 

No entanto, não fomos capazes de conquistar um governo federal honesto, 
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um pais soberano dentro da modernidade global, que tivesse uma economia 
saudável, que possibilitasse o emprego, um pais com escolas de qualidade, 
que tivesse uma política de saúde que atendesse às necessidades da 
população, que pudesse oferecer um futuro aos nossos jovens. Nós todos, 
aqui juntos, não fomos capazes de conquistar um Brasil melhor, e agravou-se 
o quadro de pobreza. Que sonhos poderão ter nossos jovens? Quando 
poderemos andar tranqüilos pelas ruas, sem medo de sermos assaltados? 

A globalização trouxe à tona um paradoxo: o mundo nunca foi tão rico 
materialmente e tão pobre em justiça social, em sonhos e em alternativas. 

Sabemos que o desenvolvimento econômico e o avanço tecnológico não 
significam melhores condições de vida para a maioria da população mundial. 
Nunca houve tanto crescimento econômico como nas últimas décadas do 
século XX, e isso não significou a diminuição da pobreza. Pelo contrário, 
cresceram as desigualdades e a pobreza no mundo. 

Vivemos em muitos lugares o "apartheid" social. Mantido esse rumo por 
mais algumas décadas, corremos o sério risco de ter sub-raças, como já foi 
dito por Lula alguns anos atrás, quando fez sua primeira Caravana da 
Cidadania, que saiu de Garanhuns, no Nordeste, e foi até o Sudeste. Na 
época, Lula nos impressionou a todos, chamando a atenção do Pais inteiro 
sobre os "gabirus" do sertão nordestino. Homens e mulheres que não 
cresceram devido à miséria, à subnutrição. 

Temos a tarefa de completar a democracia, de garantir qualidade de vida 
para todos os brasileiros e buscar rumos e alternativas para a situação de 
injustiça social. Por isso digo que a nossa responsabilidade é muito grande. 
Ela é maior que o nosso Partido dos Trabalhadores. É uma questão ética 
para todos os homens de bem. 

Caminhamos para o final do milênio e percebemos que há um 
descontentamento geral. A experiência socialista, como exercida neste nosso 
século, não deu as respostas que a humanidade esperava em seus sonhos 
de construção de um mundo mais justo e igualitário, embora tenha avançado 
em alguns setores sociais importantes. 

Teremos que enfrentar esse fracasso ético. Sem isso, como sonhar? É 
preciso um mutirão nacional para buscarmos a solução de tantas 
desigualdades. Precisamos inverter a atual lógica perversa imposta pelo 
neoliberalismo, segundo a qual somente o dinheiro, o individualismo e o 
consumismo têm valor. Precisamos resgatar aquilo que temos de mais nobre, 
que são nossos valores éticos. Construir o espaço da cidadania, da 
fraternidade, da igualdade, da liberdade. 

Betinho, já há alguns anos, havia percebido isso e corria pelo Pais com seu 
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Comitê de Combate à Fome e à Miséria. "Quem se contenta com o possível 
nunca constrói o que quer, pois fica preso nos limites da mediocridade", dizia 
ele. E assim me vejo e vejo o PT nesses vinte anos. Muitas vezes remando 
contra a corrente, porém sempre apostando, buscando alternativas. Muitas 
delas simples, mas com resultados positivos. 

O Projeto de Renda Mínima, a Escola Plural, que busca promover a 
inclusão social das crianças, uma transformação radical na concepção da 
educação; o Banco do Povo; o Projeto Médico em Casa; o orçamento 
participativo e a bolsa-escola. São projetos e experiências cuja lógica é a 
valorização do· ser humano, colocando-o no centro de nossas ações. É nessa 
nova lógica que estamos investindo, na democratização e despriva!ização do 
Estado e na inversão de prioridades. 

O grande desafio do PT, hoje, é derrotar o projeto neoliberal e o governo da 
coalizão conservadora presidido por Fernando Henrique Cardoso. Mas é, 
antes de tudo, construir uma alternativa para romper com a dependência 
externa e eliminar a exclusão social, aprofundando a democratização do 
poder, da riqueza e da renda no Brasil. 

Hoje estamos trabalhando para ser uma opção concreta e viável de 
governo, um governo que realize uma revolução democrática no Brasil. 
Governamos Estados e municípios, temos uma presença marcante no 
Legislativo; o trabalho de nossos Deputados Estaduais e Federais e 
Senadores é respeitado, e somos um partido que tem a militância mais 
apaixonada e mais aguerrida deste País.(- Palmas.) 

É hora de transformar a insatisfação popular em oposição e em mobilização 
para construirmos um novo projeto para o Brasil, cujo centro e valor maior 
seja todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os idosos. 
É esse o desafio a enfrentar. Muito obrigado. 

Palavras da Deputada Federal Maria do Carmo Lara 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 

Legislativa, esta Casa que recebe, hoje, o PT para homenagear seus 20 
anos, todas as demais autoridades, colegas, companheiros que estão na 
Mesa, todos os presentes, Deputados, Vereadores, Prefeitos e toda a nossa 
militância presente, falar dos 20 anos do PT é falar da vida de cada um, além 
de falar da caminhada na vida do nosso País, como já foi dito aqui pelos 
Deputados Durval Ângelo e Adelmo Carneiro Leão. Contar um pouco da 
nossa história é resgatar um pouco da caminhada de cada militante, de cada 
pessoa por este Brasil afora e hoje, especificamente, no nosso Estado de 
Minas Gerais. Não foi fácil chegar aqui. Todos sabemos quanto custou. Vidas, 
lutas, caminhadas. dificuldades. Lembro muito aqui o nosso companheiro 
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Patrus, nosso candidato a Governo, nosso último Presidente. Ele sempre diz 
que quando falaram que iam criar um partido que não tinha Deputado, que 
não tinha Senador, que não tinha Prefeito, que não tinha Vereador, varias 
pessoas acharam impossível, não acreditaram. Achavam que não tinha jeito 
de se criar esse partido. Para nossa alegria, para nossa felicidade, e porque 
não para o nosso prazer e também para a nossa responsabilidade, criamos 
esse partido e estamos aqui, hoje, comemorando seus 20 anos. 

Ja foram citadas aqui algumas pessoas que ajudaram a construir essa 
história e que não estão conosco hoje. Lembramos aqui o Sr. Joaquim, o Sr. 
Milton de Freitas e varios outros. Como foi difícil para os primeiros candidatos 
a Prefeito, a Governo. Voto vinculado. Era difícil votar nas pessoas. A nossa 
primeira candidata ao Governo, a companheira Sandra Starling. Como se 
podia, naquela época, votar-se em uma mulher para o Governo? Era muito 
difícil, principalmente em se tratando de um partido que estava começando, 
com jovens, com pessoas que, até então, não tinham expressão política no 
nosso País. Foi por causa dessa insistência, dessa capacidade de persistir e 
de resistir que estamos completando 20 anos. 

Queria lembrar aqui também o nome dos companheiros que foram 
Presidentes nesses 20 anos, para homenageá-los. O nosso primeiro 
Presidente foi o lgnacio Hernandez, depois Luiz Dulci; Tilden, nosso 
Secretario; o Prefeito Chico Ferramenta, Patrús Ananias, o Carlão. São 
companheiros que coordenaram o partido durante esses 20 anos, cada um 
dando sua contribuição. Para felicidade nossa, podemos hoje ter também 
uma mulher coordenando esse partido. Vejo que a responsabilidade é maior. 
É riqueza pelo fato de ser mulher, de estar nessa luta, de estar avançando em 
mais um espaço para o qual a mulher pode contribuir. Mas, ao mesmo tempo, 
é uma responsabilidade muito grande coordenar e dirigir o partido, no 
momento em que estamos vivendo, como ja foi falado aqui, com um projeto 
nacional que esta contra o povo brasileiro, que leva em conta, simplesmente, 
o capital, os juros, o pagamento de dívida, sem levar em conta a vida de 
nosso povo. Discriminam-se mulheres, homens, trabalhadores, aumentando a 
cada dia o desemprego. Não temos muita perspectiva nesse sentido. E é por 
isso que é tão importante para todos nós, principalmente para o PT, como 
maior partido de Oposição, estar somando, com os outros Partidos co-irmãos, 
com o PMDB, para que possamos estar criando aquilo que acreditamos, uma 
frente de centro-esquerda. Não com o objetivo único de somar com os 
partidos, mas com o único e importante objetivo de mudar o País. Ou seja, de 
fazer uma política diferente, que ja mostramos em nossas Prefeituras e no 
Legislativo. Esperamos juntos com outros partidos, que também acreditam 
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que o País possa ser governado diferentemente para que todos os brasileiros 
possam ter trabalho, saúde, moradia, educação e segurança. É com esse 
objetivo. A responsabilidade é muito grande. 

Precisamos de todos nós, desde a coordenação do partido até a militância, 
que é nossa maior riqueza. Não podemos esquecer que se o PT cresceu - e 
cresce - e hoje é um partido respeitado por todos é porque temos uma grande 
militância e companheiros em todos os cantos do nosso Estado e do País que 
levam essa bandeira e acreditam que podem ter um partido diferente e que 
esse partido pode somar para mudar a política do País, como vem mudando. 

Quero agradecer e parabenizar a cada um e dizer da importância desse 
momento. Muitas vezes, pensamos na luta e no trabalho, o que é 
fundamental, mas é preciso pensar também na comemoração e na alegria. É 
tão bom fazer 20 anos - é juventude. Precisamos aproveitar bem essa 
juventude para crescer enquanto partido político e para ajudar - não sozinho, 
porque é impossível - a dar novo rumo ao País. Por isso nascemos, porque 
não acreditamos na política que está colocada nesses 500 anos do País. 

Parabéns aos Deputados que solicitaram a realização dessa sessão solene 
para homenagear o PT. Agradecemos à Assembléia Legislativa, a todos os 
presentes e aos ausentes - estão distantes, mas também estão 
comemorando. Neste mês e no mês de março, vamos ter comemorações em 
vários lugares do Estado e do País. Parabéns para nós. Muita força e muita 
coragem para que continuemos crescendo cada vez mais. Muito obrigada. 

Palavras do Secretário Tilden Santiago 
Deputado Anderson Adauto, Presidente do Poder Legislativo em nosso 

Estado, na sua pessoa - como fez o nosso Líder Adelmo Carneiro Leão -, 
saúdo a todos os membros da mesa; na pessoa do Jackson, quero saudar a 
todos os Prefeitos do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais; 
cumprimento ainda, a todos os presentes na sessão, militantes, Líderes 
sindicais, ex-Líderes sindicais - estou vendo o Wagner Benevides, e na sua 
pessoa lembro de todos os companheiros na luta sindical, Vereadores e 
parlamentares de outros partidos aqui presentes. Ficamos felizes em ver a 
presença de colegas de outros partidos. Saudamos ainda na pessoa do 
Aluízio Marques, a todos os petistas que trabalham atualmente no Governo 
de Minas; senhores e senhoras, é um tipo de presença curiosa a minha aqui 
na tribuna, representando o Governador junto a mim mesmo, ou seja, junto a 
algo do qual faço parte de coração e de mente há 20 anos. 

Já tive presença nesta Casa - e mesmo nesta tribuna - em diferentes 
condições, mas nunca nessa situação. Aqui estive na condição de repórter, 
quando cobria a Assembléia Legislativa, como líder sindical, quando aqui 
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realizamos nossas assembléias sindicais, nossos congressos de jornalistas, 
como Deputado Federal ou como Secretário de Estado participando de 
promoções da Assembléia, como líder da Igreja democrática e progressista 
em promoções, mas hoje há um caráter especial, que é poder participar em 
nome do Governador de Minas, quando o Governador de Minas pode mandar 
um petista, representando o seu Governo, quando o Poder Legislativo se 
reúne para homenagear o nosso partido. Essa representação e esse fato já 
são um sinal do significado e da força de nosso partido num Estado como 
Minas Gerais, que tem o valor que tem no conjunto da Federação. 

Há coisas que podem ser ditas desta tribuna, a partir do coração de petista 
e da representatividade que trago agora. Misturando as duas, em primeiro 
lugar, trago um abraço do Governador Itamar para o PT como um todo, no 
Pais e no Estado. Um abraço através da sua direção e da nossa Presidente, 
Maria do Carmo, e a todos que dirigem nosso partido nos mais distantes 
municípios de Minas Gerais e do Brasil. Um abraço a todos que exercem 
funções públicas, como Vereadores, Prefeitos, Deputados Estaduais e 
Federais, Senadores. Como me disse o Governador, um abraço muito 
carinhoso pelo papel que tem o PT e pela maneira como ele sempre encarou 
o nosso partido, deste o inicio da década de 1980, mantendo mesmo diálogos 
com o nosso primeiro Presidente, Ignácio Hernandes, aqui lembrado pela 
nossa Presidente, e com outras lideranças do momento inicial do PT. Fica 
aqui a palavra de saudação, de homenagem, de carinho do Governador de 
Minas. 

Aproveito a ocasião e congratulo-me com todos os petistas de Minas Gerais 
e do Brasil, por termos feito essa caminhada de 20 anos. Quando participei 
de outras agremiações de esquerda, clandestinas ou legais - a maioria 
clandestinas -, não só no Brasil, mas também no Oriente Médio como a OLP, 
perguntava-me sempre: quanto tempo vai durar? Quando entrei no PT, fazia 
a mesma pergunta - quanto tempo vai durar? Porque fomos obrigados, na 
militância de esquerda, a passar tanto de uma organização para outra, e me 
conformava com essa contingência de os partidos de esquerda cumprirem 
suas tarefas e às vezes ter de passar para outro partido o cumprimento 
dessas tarefas. 

Não pensava àquela época que fôssemos viver tanto, que chagássemos a 
20 anos. É tão difícil construir um pais de esquerda e de massa, e 
democrático, mas gostaria de lembrar que os anseios estavam presentes nas 
fontes que criaram o PT. Três grandes movimentos criaram o PT, três 
grandes afluentes, que vieram numa convergência criar esse grande rio na 
política atual brasileira: o primeiro eu diria ser o sindicalismo combativo. Para 
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nós, o PT, naquele momento, não tanto para aqueles que já tinham uma 
vivência na esquerda, mas para os sindicalistas, era a descoberta do poder 
político. Era a descoberta, a força e o elã da classe trabalhadora pensante, 
podendo os ricos também participar da política. O Lula, especialmente, viveu 
isso com grande intensidade. Ele que, como líder sindical, via as conquistas 
do poder sindical, mas imediatamente, três ou quatro meses depois das 
conquistas, via o poder político que superava essas conquistas. O poder 
político, antes das greves, tinha o controle da polícia para segurar a classe 
operária. E era o poder político que tinha os seus Delfins Neto, o poder no 
cofre do Estado e no planejamento da economia, para, depois das vitórias 
grevistas, superar e neutralizar as conquistas econômicas da classe 
trabalhadora. 

Então, por esse sindicalismo combativo, o PT era uma esperança de maior 
avanço, superando a relatividade da força do poder sindical. Para aqueles 
que vinham do afluente da Igreja democrática e popular, o PT significava a 
possibilidade de participar da esquerda num partido político, já que não era 
tão fácil, em tempos anteriores, um militante da Igreja entrar para um partido 
comunista ou socialista. Para nós, cristãos, o PT significou a possibilidade de 
ser de esquerda, a possibilidade de ser socialista, a possibilidade de ter 
indignação política - também política - sem deixar de lado os valores 
evangélicos e a nossa fé. 

Por fim, diria que, no interior de não poucas agremiações de esquerda 
clandestinas, o surgimento do PT era a aurora e o horizonte de um novo 
poder alternativo, não só para as classes dominantes, mas também para a 
esquerda ortodoxa, com todo o respeito que temos pela trajetória dos partidos 
da esquerda ortodoxa. Mas era a esperança de algo novo, não de algo 
baseado no partido único, não de algo defendendo um pensamento único, 
algo baseado numa experiência socialista, sim, mas não democrático. Era a 
esperança de renovação no poder com o novo socialismo, o socialismo 
democrático. Então, eram esses os sentimentos. 

Vinte anos se passaram. Talvez, para aqueles que não precederam o PT, 
dizer isso possa demonstrar o que significam 20 anos de atividade partidária 
na legalidade e na luta real dos trabalhadores. 

Fica aí, companheirada, o desafio. Fica aí o abraço do Itamar. Mas o 
desafio que está colocado, tanto para o PT como para o Governo de Minas e 
para outros governos estaduais de Oposição, é o de superar o modelo de 
desenvolvimento produtivista e de colocar o projeto alternativo que aí está, 
liderado por Fernando Henrique Cardoso. Um projeto novo, em que haja, sim, 
Adelmo, crescimento econômico, porque o crescimento econômico é 
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necessano para que haja pão na mesa de todos os viventes. Mas um 
crescimento econômico que possa se coadunar com a defesa do meio 
ambiente e com a defesa da vida, com eqüidade social e com aprimoramento 
espiritual, cultural e ético da população brasileira. Esse é o objetivo do PT. 
Essa é a nossa meta. Muito obrigado a todos. 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar à Deputada 

Federal Maria do Carmo Lara, Presidente do Partido e do Diretório Estadual 
do PT de Minas Gerais, uma placa alusiva a essa homenagem, com os 
seguintes dizeres: 

"Ao Partido dos Trabalhadores, no transcurso do 20° aniversário de 
fundação do PT, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
homenageia essa instituição partidária, como símbolo e expressão de uma 
nova fase no processo político brasileiro, representando nos marcos da 
liberdade e da democracia a mobilização de novas forças sociais, para 
construção de uma nação mais justa e mais igualitária. Belo Horizonte, 23 de 
fevereiro de 2000". 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Em nome da Bancada Federal do PT vamos 

também fazer, primeiro, a oferta de uma lembrança ao Tilden, representando 
o Governador, nos seguintes termos. (-Lê:) 

"Governador Itamar Franco, partilhamos um pouco de nossa trajetória, dos 
sonhos e lutas. Reconhecemos a sua luta na defesa da ética, da justiça e 
pela união das forças democráticas do País. Dos amigos Deputados do 
Partido dos Trabalhadores." 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Deputado Durval Ângelo - Em nome de todos os companheiros 

presentes, entregaremos ao Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, 
Deputado Anderson Adauto, a seguinte lembrança.(- Lê:) 

"Deputado Anderson Adauto, partilhamos um pouco da trajetória do PT, dos 
seus sonhos e lutas, sempre na certeza da sua contribuição para o brilho da 
estrela do povo brasileiro. Dos companheiros." 

Palavras do Sr. Presidente 
Em todas as sessões solenes realizadas na Casa, a Presidência fala em 

nome do Poder. Normalmente procuramos preparar um pronunciamento, mas 
confesso que não conseguirei falar tão bem do PT quanto os oradores que 
me antecederam . 

Em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos, na pessoa da Presidente 
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Estadual do PT, Deputada Maria do Carmo Lara, e agradecer a presença de 
todas as autoridades que aqui se encontram e dos outros Deputados 
Estaduais que vieram prestar essa homenagem ao PT. 

Os partidos políticos que se sustentam na vida de uma nação são aqueles 
que conseguiram alcançar real representatividade junto ao povo. Sua origem, 
no sistema democrático, ocorre quando determinado segmento da sociedade 
nutre pontos de vista comuns sobre a causa pública. Já nos regimes de 
exceção, o nascimento pode ocorrer quando certa ideologia - contrária ao 
sistema estabelecido - une um grupo de cidadãos, em atividade heróica e 
mesmo clandestina. Pois este foi o caso do PT: no calor de uma greve de 
operários que protestavam contra a tirania, nosso homenageado de hoje foi 
fundado e se consolidou. 

Faz agora 20 anos que isso sucedeu. De lá para cá, o PT - coerente com a 
filosofia de que o trabalho deve enobrecer e realizar a raça humana, mas 
nunca expoliá-la e humilhá-la - só tem crescido no contributo à Nação 
brasileira. Para tanto, soube arregimentar em torno de seus propósitos, além 
do operariado, ponderáveis contingentes da classe média e dos meios 
acadêmicos. 

Foi um partido inovador, esse que tão auspiciosamente surgiu no cenário 
político brasileiro. Inovou ao designar como candidato a Presidente um 
trabalhador manual. E inovou ao não atuar como um bloco hermético, mas ao 
aceitar facções partidárias e, principalmente, ao estabelecer entre elas o 
convívio. 

São duas décadas de muito trabalho, em que o PT confirma seu propósito 
original, de partido plural, democrático e socialista. Hoje estamos certos de 
que seus membros - apesar da constatação realista de que o ideal pleno 
ainda não foi atingido - se sentem gratificados, porque o panorama começa a 
mudar. A pluralidade se traduz, entre outros aspectos, por sua presença cada 
vez maior na vida nacional; a democracia se fortalece, apesar dos esforços 
do Governo Federal para levar-nos à ditadura civil; quanto ao socialismo 
democrático, ele se faz notar com a crescente reação mundial contra a 
globalização sem critérios e contra o neoliberalismo sem fronteiras. 

Nossa formação de brasileiro e de cidadão sempre nos indicou que o bem 
público se apóia no fator solidariedade. Sem sermos solidários uns com os 
outros, jamais atingiremos o ideal de justiça e de desenvolvimento. Por essa 
razão, entendemos que a nossa presente cruzada contra o Governo da União 
deve combater - mais que a política econômica equivocada e o desrespeito 
ao pacto federativo - a falta de solidariedade demonstrada por setores da elite 
brasileira, tendo à frente o Palácio do Planalto. Nessa cruzada, desnecessário 
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dizer, temos no PT um aliado atuante e atual, motivado e motivador. 

Na qualidade de Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, cabe-nos a honra de formalizar esta homenagem ao PT. E o fazemos 
com sentimento de particular afinidade, já que nesta Casa estabelecemos 
uma coligação positiva. Acho importante, neste momento, dizer também que 
foram exatamente as bancadas estaduais dos dois partidos, as primeiras 
instâncias desses dois partidos, PT e PMDB, que iniciaram essa convivência 
que estamos tendo hoje. Existe entre nossos partidos uma coerência que se 
mantém e frutifica: aí estão temas como a desnacionalização, as 
prívatizações, a dívida externa e a falência dos sistemas de saúde e 
educação, merecendo nossa prioridade comum. Sem sermos pretensiosos, 
diremos que somos lúcidos e solidários e que compartilhamos dessa lucidez e 
dessa solidariedade com o PT. 

Gostaria também de dizer à militância do PT, já que por inúmeras vezes 
temos colocado as lideranças que sentam hoje à mesa com o PMDB, que o 
nosso grupo do PMDB também acredita que juntos podemos, talvez de forma 
mais fácil, não apenas trabalhar no processo de combate àquilo que o 
Deputado Adelmo colocou com muita propriedade com relação à sociedade 
brasileira hoje, mas combatê-la e, talvez, vencê-la. É exatamente por 
acreditarmos nisso que começamos a sentar à mesa, reconhecendo as 
nossas diferenças, que obviamente temos. Chegamos à conclusão de que, 
pela gravidade do momento, pela realidade e pela situação a que o País 
chegou, poderíamos, talvez, nos unir em alguns pontos comuns. 

Coloco como o principal deles, apesar de reconhecer as diferenças e as 
dificuldades no processo de estabelecer a aliança centro-esquerda, o amor ao 
Pais. Temos consciência da absoluta necessidade de que um grupo de 
brasileiros, em nome do espírito de nacionalismo e brasilidade, tente uma 
união possível, não apenas para combater o quadro que aí está, mas para 
possibilitar sua derrota.(- Palmas.) 

Deixamos à Bancada do PT, com a qual convivemos no dia-a-dia desta 
Casa, e a todos os presentes nossa manifestação de apreço. Agradecemos, 
em especial, à Bancada do PT, nossos companheiros do Legislativo; à 
Deputada Federal Maria do Carmo Lara, Presidente Regional do PT; a Luiz 
Inácio Lula da Silva, Presidente de Honra do Partido; à Bancada do PT no 
Congresso Nacional e a todos os filiados ao Partido, pelo trabalho que vêm 
realizando. A todos vocês, os cumprimentos de Minas e dos mineiros . 

Parabéns, PT, pelo seu 20° aniversário. Nossos votos são de que 
prossigam com essa garra e esse patriotismo, para nos ajudar a chegar ao 
Brasil justo e solidário que nossos filhos merecem. Nosso muito obrigado. 
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Exibição de Vídeo 

O Sr. Presidente - Convido os presentes a assistir à exibição do vídeo 
"Vinte Anos do PT". 

- Procede-se à exibição de vídeo. 
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 
extraordinária de amanhã, dia 24, às 9 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a 
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 6• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CP! DAS BARRAGENS 
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia quatorze de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões a 
Deputada Maria José Haueisen e os Deputados Marcelo Gonçalves, Bilac 
Pinto e Dimas Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes também os Deputados Luiz Tadeu Leite e Márcio Kangussu. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir a Sra. Maria 
de Lourdes Pereira dos Santos, Diretora de Desenvolvimento Hídrico do 
IGAM, a quem convida para compor a mesa dos trabalhos. Com a palavra, a 
Sra. Maria de Lourdes faz suas considerações iniciais e, em seguida, é 
questionada pelos Deputados Bilac Pinto, Maria José Haueisen e Marcelo 
Gonçalves. Após os debates, a convidada faz a entrega de documentos ao 
Presidente, que determina que eles sejam anexados aos autos. Na fase de 
discussão e votação de proposições da Comissão, a Deputada Maria José 
Haueisen apresenta requerimento em que solicita sejam encaminhadas 
correspondências aos Prefeitos dos municípios onde foram construídas as 
barragens constantes no Programa de Melhoria da Oferta de Água no Semi-
Árido Mineiro, pedindo-lhes que informem se as barragens construídas no 
município apresentam algum problema de construção e, em caso afirmativo, 
que expliquem o problema; qual foi o critério utilizado na definição do local de 
construção das barragens; se houver participação da Prefeitura e da 
sociedade; se o local escolhido foi o mais apropriado; se as barragens 
construídas estão cumprindo a finalidade; se a água acumulada é própria 
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para o consumo humano e animal; se foram construídas as adutoras para 
distribuição da água nas residências; e se foram feitas as obras 
complementares a cargo da EMATER-MG, da RURALMINAS e de outros 
órgãos públicos. Requer, ainda, sejam solicitadas á COPASA-MG cópias de 
todos os contratos firmados com as empresas responsáveis pela construção 
das barragens e, ainda, daqueles firmados com as empresas contratadas 
para a fiscalização de tais obras. O Deputado Bilac Pinto apresenta 
requerimento em que solicita que a Diretoria de Desenvolvimento Hídrico do 
IGAM informe a esta Comissão a situação de todas as barragens construídas 
através do Programa de Melhoria de Oferta de Água no Semi-Árido Mineiro, 
objeto da CP I; quais as barragens que se encontram em funcionamento, e os 
nomes das respectivas empresas responsáveis pelas obras; quais as 
barragens que não se encontram em funcionamento, como também os nomes 
das empresas; responsáveis pelas obras; e os nomes dos municípios com a 
localização das referidas barragens. Colocados em votação, cada um por sua 
vez, são os requerimentos aprovados. O Presidente informa que o inteiro teor 
da reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a participação da Sra. Maria de Lourdes Pereira dos 
Santos, Diretora de Desenvolvimento Hídrico do IGAM, e os subsídios 
prestados, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Dimas Rodrigues - Maria José Haueisen -

Bilac Pinto. 
ATA DA 21• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas do dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Paulo 
Pettersen e Djalma Diniz, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma 
Diniz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
distribui ao Deputado Paulo Pettersen o Projeto de Lei n° 229/99, cujo parecer 
de redação final foi rejeitado em plenário. Encerrada a 1• Parte dos trabalhos, 
passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a 
discussão e votação, é aprovada a nova redação do Parecer de Redação 
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Final do Projeto de Lei no 229/99 (relator: Deputado Paulo Pettersen). 
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, 24 de fevereiro de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia- Djalma Diniz. 

ATA DA 28° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de fevereiro do ano dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Arlen Santiago e Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Arlen Santiago , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda à 
leitura da correspondência. Esse parlamentar dá ciência do recebimento de 
oficio do Chefe de Gabinete do Ministro da Saúde, sobre denúncia a respeito 
dos critérios adotados para o reajuste de órteses e próteses; de oficio do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais comunicando o 
arquivamento da Sindicância n° 2.485/99, com fundamento no parecer de fls. 
131/135; e da revista "Bioética", do Conselho Federal de Medicina. 
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Arlen 
Santiago faz a leitura do Requerimento n° 1 .029/99. O Deputado Carlos 
Pimenta solicita a palavra para encaminhar a votação. O Deputado Arlen 
Santiago apresenta a Emenda n° 1. Submetida a votação, é essa matéria 
aprovada com a Emenda n° 1. Ato continuo, o Presidente passa à discussão 
e à votação de proposições da Comissão. O Deputado Carlos Pimenta faz a 
leitura do requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 
seja convidado o Secretário de Estado da Saúde para debater a não-
regulamentação da Lei n° 11.829, de 14/6/95. Submetido a votação, é esse 
requerimento aprovado. A seguir, o Deputado Carlos Pimenta faz a leitura do 
requerimento do Deputado Alberto Bejani, em que solicita sejam convidados o 
Chefe do Serviço de Gastrenterologia, o Chefe do Serviço de Nefrologia e o 
Chefe de Cirurgia da Santa Casa de Juiz de Fora, para analisar a situação 
dessa instituição. Submetido a votação, é esse requerimento aprovado. 
Prosseguindo, o Deputado Edson Rezende apresenta requerimento 
solicitando que se convide o Superintendente da FHEMIG para debater o 
projeto de atenção domiciliar desenvolvido por essa instituição. Em seguida, o 
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Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Arlen Santiago, por se 
tratar de matéria de autoria da Presidência. Submetido a votação, é esse 
requerimento aprovado. Ao retomar os trabalhos, 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, 24 de fevereiro de 2000. 
Edson Rezende, Presidente- Luiz Tadeu Leite- Adelmo Carneiro Leão. 

ATA DA 348 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

Às dez horas do dia dezessete de fevereiro do ano dois mil, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Adelmo Carneiro 
Leão, Eduardo Daladier e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e acusa o recebimento das proposições a seguir relacionadas, para 
quais designou os respectivos relatores: Projetos de Lei n°s 731, 734, 735, 
736, 744, 752, 757, 760, 766, 768, 772 e 779/99- Deputado Ermano Batista; 
730, 749, 754, 758, 759, 767, 773 e 781/99 - Deputado Antônio Júlio; 728, 
745, 747, 756 e 765/99 - Deputado Adelmo Carneiro Leão; 729, 739, 746, 
763, 769, 778 e 783/99- Deputado Agostinho Silveira; 737, 740, 751, 764 e 
775/99- Deputado Eduardo Daladier; 732, 733, 748, 776 e 777/99- Deputado 
lrani Barbosa; 727, 738, 741, 750, 761, 762, 770, 771, 780 e 782/99 -
Deputado Paulo Piau. 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 o 
parecer que conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade do Projeto de Lei n° 694/99 (relator: Deputado Adelmo 
Carneiro Leão); e os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 711 e 775/99 (relator: 
Deputado Eduardo Daladier) e do Projeto de Resolução n° 706/99 (relator: 
Deputado Paulo Piau ). Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres 
sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 198, 288, 697, 714, 715, 720, 724, 727, 
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729, estes três últimos com Emenda n° 1, 738, 750, 761, 762, 763, e 770/99, 
este com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Paulo Piau); 632, 704, 708, 731, 
este com a Emenda n° 1, 734, 752, 760, 766, e 768/99 (relator: Deputado 
Ermano Batista); 693, este com a Emenda n° 1, 732, 733, 740, este com a 
Emenda n° 1, 748, e 764/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier); 707, 709, 
713, 717, 726, 730, 747, 749, 758, 759, e 767/99 (relator: Deputado Adelmo 
Carneiro Leão) e o parecer que conclui pela inconstitucionalidade, pela 
ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 630/99 (relator: 
Deputado Paulo Piau). Nos termos regimentais, a Presidência determina o 
envio dos Projetos de Lei n°s 630 e 694/99 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, 24 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente- Eduardo Daladier- Sebastião Costa- Adelmo 

Carneiro Leão. 
ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃ DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 56 

Às quinze horas do dia vinte e dois de fevereiro do ano dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, Antônio 
Carlos Andrada e Ronaldo Canabrava (substituindo este ao Deputado Antônio 
Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado 
Álvaro Antônio, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, 
por se tratar da primeira reunião da Comissão e que a reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria. A 
seguir, a Presidência determina a distribuição das cédulas de votação e 
convida o Deputado Ronaldo Canabrava para atuar como escrutinador. 
Apurados os votos, a Presidência proclama eleitos os Deputados Álvaro 
Antônio e Antônio Carlos Andrada, respectivamente, Presidente e Vice-
Presidente, declara empossado como Vice-Presidente este último, que, por 
sua vez, declara empossado como Presidente o Deputado Álvaro Antônio, a 
quem retorna a direção dos trabalhos. O Presidente, Deputado Álvaro 
Antônio, agradece sua eleição e designa o Deputado Antônio Carlos Andrada 
relator da matéira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, informa que a próxima reumao será 
convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os 
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trabalhos. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Álvaro Antônio, Presidente - Maria Olivia - Elmo Braz. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 56 
Comissão Especial 

Relatório 

371 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, 
inciso VIII, c/c o art. 70, inciso 11, da Constituição do Estado, opôs veto parcial 
à Proposição de Lei Complementar n° 56, que extingue o Fundo de 
Previdência Complementar do Servidor da Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais - PRELEGIS - e dá outras 
providências. 

Encaminhado o veto à apreciação da Assembléia, por meio da Mensagem 
n° 71/99, compete a esta Comissão Especial emitir parecer sobre a matéria, 
nos termos do art. 22 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 7° da proposição faz o rateio da parte dos recursos que couberam à 

Assembléia, estipulando que seu inciso I que 58% serão recolhidos do 
Tesouro Estadual, para serem aplicados em programas de governo 
constantes nos planos governamentais relacionados com obras, instalações e 
equipamentos e no atendimento das propostas de natureza orçamentária 
priorizadas no orçamento participativo, definidos no orçamento do Estado. Os 
incisos 11 e 111 destinam 32% para a obtenção do equilíbrio atuarial do IPLEMG 
e 1 O% à conta da Assembléia Legislativa, respectivamente. 

O § 1 o do art. 7°, único dispositivo objeto de veto, estabelece que os 58% 
destinados ao Tesouro Estadual, conforme o inciso I, serão depositados em 
conta específica instituída para a finalidade descrita no referido inciso. 

Analisando o dispositivo vetado, somos levados a concordar com as razões 
apresentadas pelo Executivo, uma vez que a principal delas é de ordem legal. 
Ao estabelecer a obrigatoriedade de que os recursos destinados ao Tesouro 
sejam depositados em conta específica, tal dispositivo fere o art. 56 da Lei 
Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estabelece que o recolhimento de todas as 
receitas se fará em estrita observância ao principio de unidade de tesouraria, 
vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais. 

Cabe ressaltar que continua valendo o inciso I, que estabelece como serão 
aplicados os recursos a serem enviados ao Tesouro. O que está em questão 
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é tão-somente a abertura da conta especial, que fere a regra do caixa único. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela manutenção do veto parcial oposto à 

Proposição de Lei Complementar n• 56. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Álvaro Antônio, Presidente- Maria Olivia,relatora- Elmo Braz. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 
21/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar em 
epígrafe dispõe sobre a concessão de benefício securitário aos policiais civis 
e militares do Corpo de Bombeiros e aos agentes penitenciários do Estado de 
Minas Gerais. 

Publicada em 11/12/99, a proposição foi distribuída a esta Comissão para 
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame visa assegurar aos policiais civis e militares e aos 

agentes penitenciários do Estado que forem vítimas de acidente de serviço do 
qual decorra invalidez a percepção de quantia equivalente a 20 vezes o valor 
da remuneração mensal a que fizerem jus na data do acidente, a título de 
indenização securitária. 

Na hipótese de morte, será paga a indenização securitária, no valor de 20 
vezes a remuneração a que tiver direito o servidor na data do acidente, aos 
beneficiários da pensão da vítima, nos termos da legislação previdenciária. 

O projeto prevê como valor máximo da indenização a quantia de 
R$25.000,00. 

Para fazer face às despesas decorrentes da execução da lei, o art. 6° prevê 
a abertura de crédito suplementar no valor de até R$1.000.000,00. 

Sob o prisma jurídico-constitucional, nada h8 que represente óbice à 
proposição, visto que esta contém matéria que se insere no núcleo temático 
de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo, por força da norma 
constitucional instituidora da reserva de iniciativa, contida no art. 66, 111, "f', da 
Constituição do Estado. 

Outrossim, foi observada a determinação constitucional segundo a qual o 
diploma legislativo próprio para veicular norma referente à organização das 
Polícias Militar e Civil é o projeto de lei complementar, para cuja aprovação se 
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requer "quorum" qualificado. 

Contudo, acolhendo sugestão do Deputado Sebastião Costa, entendemos 
oportuna a apresentação de emenda incidente sobre o art. r do projeto, que 
contém a cláusula de vigência, de modo a permitir que a futura lei produza 
seus efeitos a partir de 1°/6/g7. 

Assim, a proposição se afina com o nosso ordenamento jurídico-
constitucional, razão pela qual concluímos por sua normal tramitação nesta 
Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 21/99 com a Emenda n°1, a 
seguir apresentada. 

EMENDA N°1 
Dê-se ao art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 1° de junho de 1997.". 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sebastião Costa -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 696/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe proíbe a 
instalação de catracas eletrônicas em ônibus que realizem viagens municipais 
ou intermunicipais no Estado de Minas Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/11/99, foi o projeto distribuído a 
esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos jurídico, constitucional e 
legal, em conformidade com o disposto no art. 188, ele o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe proíbe a instalação de catracas eletrônicas em 

ônibus que realizem viagens municipais ou intermunicipais no Estado de 
Minas Gerais, pelo prazo de cinco anos contados a partir da data de 
publicação da lei. Entretanto, diante da autonomia atribuída pela Carta Magna 
aos entes municipais, por força do "caput" do seu art. 18, c/c os incisos I e V 
do seu art. 30, e à luz das disposições contidas nos arts. 170, VI, e 171, I, "d", 
da Constituição do Estado, que reiteram os preceitos já estabelecidos na 
Carta Magna, a competência material e legislativa para organizar e prestar os 
serviços públicos de interesse local, diretamente ou sob regime de 
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concessão, permissão ou autorização, incluindo o transporte coletivo de 
passageiros, que tem caráter essencial, é privativa do município. 
Considerando que o legislador estadual não pode interferir na seara do 
transporte coletivo municipal sem invadir esfera de competência atribuída 
pela Constituição brasileira ao município, apresentamos a Emenda n° 1, que 
dá nova redação ao art. 1 o do projeto, eliminando do seu teor a eiva de 
inconstitucionalidade que destacamos. Outrossim, para não lesar direito 
adquirido das empresas concessionárias responsáveis pela prestação do 
serviço de transporte rodoviário intermunicipal, em face dos contratos 
administrativos em andamento, já celebrados entre elas e o Estado, a 
emenda apresentada prevê que a proibição de instalação de catracas 
eletrônicas deverá constar nos contratos de concessão firmados somente a 
partir da promulgação da lei. Nesse caso, estamos nos respaldando no inciso 
XXXVI do art. 5° da Constituição Federal, que assevera que a lei não 
prejudicará o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. 

À luz dos argumentos apresentados, não vislumbramos outros óbices de 
natureza jurídica à tramitação do projeto nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 696/99 com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDAN° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Os contratos de concessão de serviços de transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros firmados a partir da data de promulgação desta 
lei conterão cláusula que proíbe a instalação de catracas eletrônicas.". 

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 712/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto de Lei n° 
712/99 institui gratificação por trabalho noturno para servidor do Quadro de 
Magistério Público. 

Publicada em 2/12/99, a matéria foi distribuída às comissões competentes 
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.1 02, ambos do 
Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos 
jurídico-constitucionais pertinentes ao projeto, fundamentado nos termos a 
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seguir. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo instituir gratificação por trabalho noturno para 

professores e servidores dos ensinos fundamental e médio do Quadro do 
Magistério Público estadual que exerçam atividades específicas do magistério 
nas unidades estaduais de ensino, em jornada noturna de trabalho. 

A remuneração do trabalho noturno superior á do trabalho diurno é um 
direito constitucionalmente assegurado para os servidores públicos civis, 
conforme se infere do art. 7°, IX, da Constituição da República. 

No âmbito do Estado, foi editada a Lei n° 10.745, de 26/5/92, que, nos 
termos do seu art. 12, estabelece que o serviço noturno, compreendido entre 
as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, será remunerado com o 
valor-hora normal de trabalho acrescido de 20% (vinte por cento). 

Examinando-se o dispositivo citado, pode-se observar que o legislador 
ordinário não levou em conta o horário das aulas noturnas, que, 
tradicionalmente, têm início às 19 horas e término ás 23 horas. Não foi 
observado que o horário de aula compreendido entre as 22 e as 23 horas 
corresponde ao início do serviço noturno para os efeitos da lei supracitada. 

Em face do exposto, concluímos que a proposição em pauta visa a corrigir 
essa lacuna legislativa. 

Outrossim, em que pese ao vício de natureza formal da proposição em 
exame, uma vez que a instituição de gratificações para os servidores públicos 
é matéria de iniciativa reservada ao Governador do Estado, nos termos do art. 
66, 111, "b", da Constituição Estadual, a medida é meritória e necessária, o que 
a torna passível de sanção pelo Chefe do Poder Executivo. Propomos o 
Substitutivo n° 1, com vistas a dar um melhor tratamento jurídico á questão. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do 

Projeto de Lei n° 712/99 na forma do seguinte Substitutivo n° 1. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Acrescenta parágrafo único ao art. 12 da Lei n° 10.745, de 26 de maio de 
1992, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica acrescido ao art. 12 da Lei n° 10.745, de 26 de maio de 1992, 

o seguinte parágrafo único: 
"Art. 12- ............................................................................... . 
Parágrafo único- O disposto neste artigo estende-se aos professores e aos 

servidores dos ensinos fundamental e médio do Quadro do Magistério Público 
que exerçam atividades específicas do magistério nas unidades estaduais de 
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ensino, no período compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas e as 23 
(vinte e três) horas do dia.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Sebastião 

Costa- Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 723/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, a proposição em epígrafe 
dispõe sobre a criação de local privativo para estacionamento de veículos que 
tenham como passageiros pessoas com dificuldade ou incapacidade de 
locomoção. 

Publicado em 4/12/99, foi o projeto distribuído preliminarmente a esta 
Comissão, para ser analisado quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e 
legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Estado brasileiro pauta-se pelo princípio da igualdade, que permeia toda 

a Constituição Federal, desde o art. 3°, que enuncia seus objetivos 
fundamentais, até o art. 244, que estabelece que "a lei disporá sobre a 
adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de 
transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado 
às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2°". 

Verifica-se que a concepção de igualdade de todos perante a lei que 
desconsidera a desigualdade real das pessoas já foi superada. O projeto de 
lei em exame demonstra isso na medida em que busca criar uma 
discriminação positiva, assegurando condições especiais àqueles que têm 
dificuldade de locomoção, igualando-os, assim, aos demais cidadãos. 

É preciso, contudo, verificar a competência para dispor sobre a matéria na 
organização federativa brasileira. A incapacidade ou a dificuldade de 
locomoção decorre, como regra, de deficiência física, matéria mencionada no 
rol do art. 24 da Constituição da República, nos seguintes termos: 

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

XIV- proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
§ 1°- No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-

se-á a estabelecer normas gerais". 
No âmbito da União, a matéria encontra-se regulamentada pela Lei n° 
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7.853, de 1989, que, como norma geral, não estabelece as regras constantes 
no projeto em exame. 

Na Carta Estadual, por sua vez, merece destaque o parágrafo único do art. 
218, que obriga o poder público a garantir ao portador de deficiência 
atendimento especializado no que se refere à educação física e à prática de 
atividades desportivas, bem como o art. 295, que estabelece ser obrigação do 
Estado, em conjunto com os municípios, realizar um censo sobre os 
deficientes físicos, de forma a planejar a ação pública. Vale destacar, ainda, 
os Projetos de Lei n°s 585 e 37 4/99, que tramitam nesta Casa e dispõem 
sobre o deficiente físico. Não é, contudo, o caso de o projeto em exame ser 
anexado a nenhum desses, pois seu objeto não se restringe aos deficientes 
físicos, mas inclui as pessoas com dificuldade de locomoção. 

Todavia, a organização do trânsito de uma cidade é da competência do 
município, não podendo o Estado federado impor regras dessa natureza sem 
contrariar o disposto nos arts. 1° e 18 da Constituição Federal. Aliás, a própria 
Carta Estadual estabelece essa competência, nos termos do art. 171, "in 
verbis": 

"Art. 171 -Ao Município compete legislar: 
I -sobre assuntos de interesse local, notadamente: 
c) a polícia administrativa de interesse local, especialmente em matéria de 

saúde e higiene públicas, construção, trânsito e tráfego, plantas e animais 
nocivos e logradouros públicos". (Grifo nosso.) 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 723/99. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Sebastião Costa - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 786/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 14/2000, o Governador do Estado encaminhou a 
esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que autoriza o Estado de Minas 
Gerais a contratar colaboração financeira para os fins que menciona e dá 
outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/2/2000, o projeto tramita em 
regime de urgência e foi distribuído a esta Comissão para receber parecer 
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno . 
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Fundamentação 

O projeto tem por escopo levar ao conhecimento da Assembléia Legislativa 
do Estado, para submeter ao crivo do seu poder fiscalizador, a celebração de 
contrato do poder público estadual com o Banco alemão KIW para a captação 
de recursos financeiros destinados à implementação do Projeto de Proteção 
da Mata Atlântica- PROMATA-MG. 

Conforme destacam os Secretários de Estado da Fazenda e do 
Planejamento e Coordenação Geral, em exposição de motivos conjunta, o 
PROMATA-MG tem como objetivos específicos dotar as unidades de 
conservação de condições adequadas de administração, infra-estrutura e 
equipamentos, bem como proporcionar aos entornos dessas unidades os 
elementos necessários para o seu desenvolvimento sustentável, notadamente 
no que tange a controle de incêndios, recomposição de florestas e disposição 
final de resíduos sólidos, além de aprimorar as ações de monitoramento, 
controle e fiscalização dos sistemas regionais de conservação e fortalecer as 
instituições e organizações públicas e privadas vinculadas à conservação da 
Mata Atlântica do Estado. 

O art. 1° do Projeto define em DM15.000.000,00 (quinze milhões de marcos 
alemães) o valor da colaboração financeira que o Banco alemão KIW prestará 
ao Estado de Minas Gerais, especifica a destinação do recurso e estima em 
quatro anos o prazo para a implementação do PROMATA-MG. Esse 
dispositivo, todavia, merece aperfeiçoamento, de forma a deixar claro o 
caráter não reembolsável do ajuste, o que torna este mais próximo de um 
convênio. Por essa razão, apresentamos a Emenda n° 1, que dá nova 
redação ao "caput" do art. 1° do projeto. 

O art. 2° determina como contrapartida do Estado o valor correspondente a 
DM13.950.000,00 (treze milhões novecentos e cinqüenta mil marcos 
alemães), que se efetivará com recursos próprios do Instituto Estadual de 
Florestas - I EF. 

O art. 3° do projeto estabelece que os recursos contratados serão 
depositados em instituições financeiras que centralizem a receita do Estado 
em conta especifica, cuja identificação será comunicada pelo Poder Executivo 
à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia 
Legislativa no prazo da 30 dias contados de sua abertura. Considerando que 
a redação do art. 3° repete a menção ao Banco alemão e ao objeto do 
contrato, apresentamos a Emenda n° 2, supressiva da expressão 
desnecessária, porque repetitiva. 

O art. 4° obriga o Poder Executivo a remeter cópia do contrato à 
Assembléia Legislativa. Todavia, considerando que o legislador não 
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estabeleceu um prazo para a remessa que menciona, apresentamos a 
Emenda n° 3, que determina o prazo de 30 dias contados da assinatura do 
contrato. 

Por fim, o art. 5° prevê que a concessão da garantia pelo Poder Executivo, 
no caso de descumprimento do ajuste, se dará mediante a vinculação de 
quotas do Fundo de Participação dos Estados- FPE -,de que trata o art. 159, 
I, "a", da Constituição Federal. Nesse dispositivo, apresentamos a Emenda n° 
4, que acrescenta a expressão "até o limite de DM15.000.000,00 (quinze 
milhões de marcos alemães)", em consonância com o disposto no art. 62, 
XXXII, da Constituição do Estado, que determina a competência privativa da 
Assembléia Legislativa para dispor sobre limites e condições para a 
concessão de garantia do Estado em operações de crédito. 

A proposição está, ainda, em conformidade com o disposto no inciso XXXI 
do art. 62 da Carta mineira, que estabelece a competência privativa do Poder 
Legislativo para fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. 

Também o art. 74, "caput" e§ 1°, I, da Constituição do Estado, reforçam a 
constitucionalidade da matéria em exame, uma vez que tais dispositivos 
atribuem à Assembléia Legislativa, mediante controle externo, o exercício da 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
Estado, o que abrange a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a 
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e do de 
que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 786/2000 com as Emendas n°S 1 a 4, a seguir 
apresentadas. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a celebrar contrato com 

o Banco Ktw - Kreditanstalt fur Wiederaufbau até o limite de 
DM15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), não reembolsáveis, 
para a captação de recursos destinados à implementação do Projeto de 
Proteção da Mata Atlântica em Minas Gerais- PROMATA-MG.". 

EMENDAN°2 
Suprima-se, no art. 3°, a expressão "serão objeto de contrato com o Banco 

Ktw- Kreditanstalt fur Wiederayfbau e". 
EMENDAW3 

Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4° - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa cópia do 
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contrato celebrado com o Banco KfW - "Kreditanstalt fur Wiederaufbau", no 
prazo de trinta dias contados da data de sua assinatura.". 

EMENDA N°4 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder garantia para o 

cumprimento do ajuste previsto nesta lei até o limite de DM15.000.000,00 
(quinze milhões de marcos alemães}, mediante vinculação de quotas do 
Fundo de Participação dos Estados- FPE -, de que trata o art. 159, inciso I, 
alinea "a", da Constituição Federal.". 

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Sebastião Costa- Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 787/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado e tramitando em regime de urgência, 
em conformidade com o art. 69 da Constituição do Estado, o Projeto de Lei n° 
787/99 altera a redação do art. 2° da Lei n° 13.456, de 12/1/2000, que dispõe 
sobre a utilização de áreas ociosas de domínio do Estado para o cultivo de 
hortas comunitárias. 

Publicada no "Minas Gerais" de 18/2/2000, a proposição foi distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 208, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria. 

Fundamentação 
Ao dar nova redação ao art. 2° da Lei n° 13.456, de 1999, o projeto atribui à 

Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração a competência 
para promover o levantamento das áreas urbanas ociosas de domínio do 
Estado passíveis de serem utilizadas para o cultivo de hortas comunitárias. 

A modificação se faz necessária, consoante a Mensagem n° 95/2000, uma 
vez que o mencionado dispositivo da lei vigente, equivocadamente, conferiu 
tal atribuição à Superintendência de Material da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração, atividade essa que era desenvolvida 
pela Superintendência Central de Transportes, Imóveis e Serviços daquela 
Pasta. 

Como se observa, a proposição não introduz modificação substancial na Lei 
n° 13.456, de 2000. Procura apenas manter a estrutura organizacional 
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daquela Secretaria, nos termos em que estava concebida antes do advento 
da lei em questão. 

Nos termos do art. 61 da Constituição do Estado, cabe à Assembléia 
Legislativa dispor sobre todas as matérias de competência do Estado. Entre 
elas, a que diz respeito a criação, estruturação e definição de atribuições das 
Secretarias de Estado. 

Com efeito, do ponto de vista jurídico, não se vislumbra óbice à tramitação 
da matéria nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 787/2000. 
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2000 . 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira - Adelmo Carneiro Leão. 
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Sumário: Comparecimento -Abertura - 1• Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): 2• Fase: Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da 
discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.212; 
discursos dos Deputados Márcio Cunha e Paulo Piau; questões de ordem; 
chamada para recomposição de "quorum"; existência de número regimental 
para a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Paulo Piau; questão 
de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Miguel 
Martini; questão de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto- Antônio Andrade 
- Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Bené Guedes 
- Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico Rafael - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz- Ermano Batista - Fábio A velar - Ivo 
José- João Batista de Oliveira- João Leite- João Paulo- João Pinto Ribeiro-
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

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

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

1• Parte 
Ata 
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-O Deputado Bené Guedes, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2• Parte (Ordem do Dia) 

2• Fase 
O Sr. Presidente - Não havendo matéria destinada à 1 • Fase, a Presidência 

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

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

Parcial à Proposição de Lei n° 14.212, que dá nova redação ao art. 2° da Lei 
n° 7.658, de 27/12/79, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa 
Mineira de Turismo - TURMINAS. A Comissão Especial perdeu o prazo para 
emitir parecer. Designado como relator em Plenário, o Deputado Eduardo 
Brandão opina pela manutenção do veto. Com a palavra, o Deputado Márcio 
Cunha, que ainda dispõe de 42 minutos para fazer o seu pronunciamento. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, quero utilizar esse tempo para 
ratificar o que disse ontem ao me pronunciar logo após o ilustre Deputado 
João Leite, que criticou o Governador do Estado e o nosso Governo em 
relação a esse veto. Disse e confirmo que as críticas do ilustre Deputado 
eram exageradas, visto que o veto do Governador a esse projeto é 
absolutamente técnico. Esta Casa e o Governo do Estado não cuidaram para 
que fizéssemos um texto condizente com a realidade. Ou seja, a Secretaria 
do Turismo é que é a implementadora, a interlocutora com a sociedade no 
planejamento da política de turismo do Estado. 

Quero aproveitar o ensejo para também, Sr. Presidente, ao terminar a 
minha fala, anunciar que estamos preparando um pronunciamento a respeito 
do movimento de bases do PMDB, que estamos chamando de MDB, que sem 
dúvida alguma, tem muito a ver com a minha trajetória política, já que sou um 
dos fundadores desse partido. 

Por diversas vezes, em função das dificuldades do partido, inúmeros 
companheiros, amigos e correligionários suscitaram a possibilidade de eu 
abandoná-lo. Mesmo nas horas mais difíceis, estive sempre com o PMDB. 
Vejo nos movimentos de base o que sempre preconizei. Não é porque o 
partido passa por um momento difícil que vamos nos afastar. Devemos, sim, 
lutar pelas nossas idéias. Infelizmente, parte do PMDB nacional está 
absolutamente equivocado em insistir no apoio ao Governo Fernando 
Henrique. Não é por causa disso que vou ter constrangimento de ser 
peemedebista e vou deixar o partido. Pelo contrário, vou lutar no PMDB, para 
mostrar a esses companheiros o equívoco que estão cometendo. Nesse 
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sentido, anuncio que estamos preparando um pronunciamento. 

Quero, nesta oportunidade, fazer uma homenagem aos históricos do 
PMDB, àqueles que fizeram um movimento num momento importante da 
história do Brasil, mostrando, sem dúvida alguma, que é possível, dentro de 
um partido, lutando com suas próprias contradições, haver homens e 
mulheres de bem, que, efetivamente, têm a lucidez de entender o momento. 
O momento é de mostrar ao Presidente Fernando Henrique que a política 
econômica adotada por ele leva à infelicidade completa do nosso povo, leva 
ao desemprego, leva, enfim, a uma série de desordens. Não podemos mais 
compactuar com essa situação, que faz com que o nosso País, apesar de 
suas belezas e riquezas, tenha uma população infeliz, que não vê melhores 
perspectivas. 

Obrigado pela atenção, Sr. Presidente e ilustres Deputados. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado Paulo 

Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, tomo 

a palavra, neste momento, para discutir o veto do Sr. Governador do Estado 
ao projeto que diz respeito à Secretaria de Estado do Turismo e à 
TURMINAS. Antes, porém, Sr. Presidente, gostaria, já que o tempo é bem 
dilatado, de fazer um comentário. 

Primeiramente, quero desejar aos colegas boas-vindas neste segundo 
período legislativo, no ano 2000. Que possamos, na verdade, cada dia mais, 
engrandecer o Poder Legislativo, que é a essência da democracia, em 
qualquer instância, seja federal, seja estadual, seja municipal. Estamos no 
Legislativo mineiro, e compete a nós, 77 Deputados, valorizar esta Casa, para 
que a sociedade mineira possa se orgulhar de nós, políticos, coisa que está 
distante, porque nós estamos dando razões para que a comunidade e o povo 
possam nos detestar como estão detestando os políticos de todo o Brasil. 
Essa razão nada mais é do que uma injustiça com o Legislativo, porque, na 
verdade, o poder público do País encontra-se podre. Nesse apodrecimento, a 
sociedade vai em cima daquele que aparece mais, daquele que é mais 
aberto, que é exatamente o Poder Legislativo. E claro que temos que mostrar 
que isso aqui é verdadeiramente um Poder. A palavra "poder" significa força, 
significa autonomia, significa ter opinião própria, significa trabalhar, votar em 
vista do desenvolvimento da sociedade do Estado de Minas Gerais. 
Evidentemente, tivemos, no período passado, algumas ações que denegriram 
a imagem do Legislativo. A primeira delas foi o atrelamento excessivo ao 
Executivo. Não podemos admitir, não podemos entender como o Poder 
Executivo possa ter tanta influência nesta Casa. O sonho, evidentemente, 
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sempre é mudarmos essa realidade. Entendemos bem que democracia se faz 
com a Sttuação, que apóia o Governo, e se faz com a Oposição, com críticas 
inteligentes, construtivas. Também não entendemos como as ordens do 
Palácio da Liberdade ... Isso não é uma coisa deste Governo, não quero dizer 
que isso está ocorrendo apenas agora, porque no Governo passado, de que 
participei também, essa condição existia. Mas é claro que essa não é uma 
situação que agrada a todos nós. Há sempre uma hora de mudança. Já que 
sociedade está em uma mudança, em uma revolução cultural conceitual, 
sempre é momento de mudarmos. Portanto, gostaria de ver este parlamento, 
neste ano, com maior autonomia, com voz ativa, com mais poder e menos 
subserviente ao Poder Executivo. 

Outro fato que nos desagradou bastante, para que eu possa entrar no 
projeto, é exatamente a condição que se deu à Oposição, no período 
legislativo anterior, uma condição que desvaloriza também a nossa Oposição, 
desvaloriza o Poder Legislativo, porque a única arma que existe nesta Casa 
para todos nós - e o que nos dá segurança - é o Regimento Interno. 
Lamentavelmente, ele foi rasgado pela Mesa desta Casa na legislatura 
anterior. Vamos, evidentemente, tentar, neste ano, ver se as normas, se as 
regras são respeitadas. Se nós, que fazemos as leis, que votamos as leis e 
que votamos o nosso Regimento Interno, o desrespeitamos, estamos dando o 
grande mau exemplo para que a sociedade também não respeite as leis, para 
que a sociedade também cometa desobediência civil. Portanto, não podemos, 
evidentemente, recriminá-la quanto ao tráfico de drogas, ao roubo de cargas, 
ao roubo de carros, á insegurança e aos homicídios que estão ocorrendo por 
ai. O mau exemplo neste Pais começa de cima para baixo. A partir do 
momento em que o bom exemplo vier de cima para baixo, vamos ter uma 
sociedade mais solidária, mais produtiva, uma sociedade que contribua mais 
com o desenvolvimento do País. 

Portanto, gostaríamos de deixar registrado que todos nós este ano não 
feríssemos de morte o Regimento Interno, sob pena de que esta Casa, na 
verdade, não se comprometa com o povo mineiro. 

Tenho aqui em mão a mensagem do Sr. Governador com as suas razões. 
Quero, mais uma vez, para que a sociedade que nos ouve neste momento, 
pela TV Assembléia, possa entender, mostrar as razões que o Sr. 
Governador expõe para vetar parcialmente a Proposição de Lei n° 14.212, 
que dá nova redação a artigo da Lei n° 7.658, de 27/12/79, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir a Empresa Mineira de Turismo- TURMINAS. 

Foi oposto veto parcial à nova redação do inciso 11 do referido dispositivo, 
fundado em razões de ordem constitucional e de interesse público. Portanto, 
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gostaria de fazer um comentário com relação à importância da TURMINAS, 
fazer uma referência. Está aqui também a Deputada Elbe Brandão, uma 
defensora, uma Deputada que vem trabalhando bastante em favor do 
desenvolvimento do turismo em Minas Gerais. Portanto, fica a nossa 
congratulação com o seu esforço e com o de todos os Deputados que 
entendem que essa área, na verdade, é muito promissora para o Estado. 

Faço parte da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas 
Gerais. Sou ainda do corpo efetivo. A EPAMIG hoje é um braço da Secretaria 
da Agricultura, para operacionalizar os trabalhos de pesquisa de Minas 
Gerais, uma pesquisa, no caso, agropecuária. Portanto, compreendo que a 
TURMINAS é exatamente esse braço operacional da Secretaria recém-
criada, a do Turismo. 

Aliás, diga-se de passagem, a criação da Secretaria do Turismo é uma ação 
do Governo do Estado que devemos aplaudir, porque Minas Gerais tem, de 
fato, um potencial muito grande para desenvolver a chamada indústria sem 
chaminés, que é o turismo. 

E por falar em turismo, muita gente pensa que Minas Gerais está presa ao 
turismo histórico - Ouro Preto, Mariana, Congonhas - e ao turismo das águas 
- Caxambu, São Lourenço, Lambari e Poços de Caldas -, mas a verdade é 
que o turismo se expandiu. Hoje temos outras áreas turísticas, e o Governo 
deve ser parceiro da iniciativa privada, não para colocar recursos na atividade 
direta, mas para criar infra-estrutura, para que os investimentos privados 
possam se constituir. Ao falar do turismo das águas, nâo me refiro apenas às 
estâncias hidrominerais, mas também às áreas alagadas, que têm um 
potencial enorme para a geração do chamado emprego e renda. 

Além disso, contamos com muitas áreas para desenvolver o turismo 
ecológico. A visitação a parques e a áreas em que o meio ambiente ainda 
está preservado tem atraído pessoas de todo o mundo. Minas pode explorar 
isso. 

Outra área que também cresce no Brasil e no mundo é o turismo rural. Mais 
de 80% da população brasileira reside nas cidades, o que leva as pessoas a 
perderem o contato com o meio rural, a ponto de haver quem pergunte se 
arroz é feito de farinha de trigo. Isso é um fato. A vontade de buscar o contato 
com a terra, onde estão nossas raízes, pais, avós, bisavós, tem incentivado o 
turismo rural. 

Como vêem, Minas Gerais tem muitas áreas turísticas para explorar, e 
caberá à Secretaria do Turismo fazer toda a parte política e buscar 
investimentos para implementar nosso turismo. Infelizmente, o Brasil tem 
pouca poupança e tem que contar com os recursos externos para incentivar 
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uma atividade tão importante. A TURMINAS é o braço operacional que pode 
dar sustentação e agilidade às intenções e às políticas da Secretaria do 
Turismo. 

Continuando a leitura das razões do veto: "Responsável pela geração de 
emprego e renda, em valores expressivos, o setor turístico merece ser gerido 
de forma planejada, para produzir benefícios sociais, culturais, econõmicos e 
ambientais. 

A criação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR - vem fortalecer 
essa atividade, tão rica em nosso Estado e até então relegada a plano 
inferior, cabendo ao mencionado órgão estabelecer os programas, projetos e 
diretrizes básicas, bem como a coordenação da atividade turística no Estado. 

Para tanto, a Lei n• 13.341, de 28/10/99, dispõe que compete à Secretaria 
do Turismo a celebração de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros 
instrumentos com entidades de direito público e privado, nacionais e 
estrangeiras, para a realização de seus objetivos. 

A Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -ficará responsável, portanto, 
pela operacíonalização dos programas e projetos turísticos preestabelecidos 
pela Secretaria, de forma a evitar a superposição de funções entre os órgãos 
e a empresa. 

No entanto, a nova redação do inciso 11 do art. 2° da Lei n° 7.658, de 
27/12/79, dada pela proposição em referência, conflita com as atribuições da 
SETUR, pois a celebração de convênios específicos para viabilizar projetos 
no âmbito das atribuições delegadas ao Estado pelo órgão federal de turismo 
é competência da Secretaria, de acordo com interpretação extensiva dada 
aos incisos 111, IV e VI do art. 20 da Lei n° 13.341, de 28/10/99. 

A manutenção dessa competência no âmbito das atribuições da TURMINAS 
ensejaria conflitos de ordem funcional entre a empresa e a Secretaria, o que 
poderia acarretar prejuízos para o setor turístico, decorrentes de um 
planejamento mal formulado. 

O órgão e a empresa devem trabalhar juntos e de forma ordenada, para 
viabilizar a implantação dos projetos turísticos no Estado de Minas Gerais". 

Essas são as razões do veto oposto ao Projeto de Lei n° 13.357. 
Questões de Ordem 

O Deputado Paulo Píau - Sr. Presidente, observando o Plenário, percebo 
que não há 26 Deputados presentes. Portanto, solícito a V. Exa. que encerre 
a reunião. 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, solícito seja feita a 
chamada para recomposição de "quorum". 

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

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. Há, portanto, 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para continuar a 
discutir o veto, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Muito bem, Sr. Presidente. O Plenário estava 
vazio naquele momento e evidentemente as discussões precisam da 
presença dos Deputados. Portanto, havendo "quorum", continuaremos 
discutindo o veto do Sr. Governador do Estado à Lei n° 13.357, de 17/11/99, 
que trata da Secretaria de Estado de Turismo e da TURMINAS. Nesse caso, 
gostaríamos de dizer que esta Casa deu uma grande contribuição, porque o 
Governador, em seu projeto original, pedia a extinção da TURMINAS. Mas a 
importância da Assembléia Legislativa é exatamente trazer a sociedade para 
dentro desta Casa para discutir tudo aquilo que for de seu interesse. O projeto 
passou pela Comissão de Justiça, pela Comissão de Administração Pública e 
pela Comissão de Turismo, Indústria e Comércio e desaguou no Plenário. 
Sabiamente, os Deputados votaram certo. Esse é um lado do Legislativo que 
valorizamos, uma vez que temos de corrigir muita coisa também. O Executivo 
nem sempre acerta em suas propostas e decisões. Se fosse dessa maneira, 
não teríamos a democracia. 

Foi um grande feito da Assembléia fazer permanecer a TURMINAS como 
uma empresa e um braço operacional do Governo do Estado. O veto oposto 
visa exatamente a corrigir a duplicidade de funções entre a TURMINAS e a 
Secretaria de Turismo. Trata-se, portanto, de mais uma contribuição entre o 
envio do Executivo para o Legislativo, que provoca discussão e decisões 
neste parlamento, bem como o retorno à análise jurídica que é feita depois do 
projeto modificado na Assembléia. A isso, chamamos de refino e 
aperfeiçoamento dos projetos. 

Sr. Presidente, não basta apenas criar a Secretaria de Turismo, não basta 
apenas manter a TURMINAS como braço operacional. É necessário que haja 
vontade política por parte do Governo para a implementação da atividade. 
Estamos percebendo que o Estado de Minas Gerais vive momentos 
complexos porque as ações políticas tomadas pelo Governo do Estado 
normalmente são extremadas. Nosso Governador parece estar menos 
preocupado em governar e mais preocupado em ser candidato a Presidente 
da República. Isso gera um conflito gerencial enorme. Estamos vendo Minas 
Gerais viver uma situação difícil porque, segundo dados do IBGE, no que diz 
respeito ao crescimento industrial, nosso Estado teve o pior desempenho no 
ano de 1999. 
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Se o setor industrial teve o pior desempenho, isso é um reflexo de que o 

desempenho foi ruim também na geração de emprego e renda. 
Evidentemente, toda ação possui uma reação igual e contrária. Essa é uma 
lei da física válida para a política também. Decisões radicais até são válidas 
para dar um choque, para chamar atenção do País, para chamar a atenção 
do Governo Federal com relação ao pacto federativo, com relação à 
condução da economia, mas gostaríamos que o Governador do Estado 
fizesse duas coisas boas, uma para o País e outra para o Estado. Estamos 
percebendo que essa reação tem prejudicado muito o Estado. Fazer um 
contraponto ao Governo Federal é missão de todos os Governadores. Todos 
os políticos devem apontar tudo que há de ruim no País, mas é importante 
também ter o olho na governabilidade do Estado de Minas Gerais. Temos 27 
Estados e todos deveriam caminhar juntos. Minas Gerais está pagando o 
preço sozinho de uma ação extremada e radical do Governador Itamar 
Franco. Concedo um aparte ao Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Nobre Deputado Paulo Piau, 
concordamos com V. Exa. e vamos discutir esse projeto daqui a pouco. 

Queremos aproveitar a oportunidade para dizer que estamos discutindo um 
veto do Governador, e o assunto tem a ver com o turismo. A promessa de S. 
Exa. era a de que daria toda a atenção ao turismo. O mundo globalizado e, 
principalmente Minas Gerais, com toda a riqueza e o potencial turístico que 
tem, já deveria, há mais tempo, estar debruçado sobre essa questão. E este 
Governo, na medida em que o Governo Federal prioriza e tem grandes 
avanços na área do turismo, não fez praticamente nada até agora. 

São 15 meses de administração, e apenas agora teremos um Secretário de 
Turismo. E a questão previdenciária? Já são 15 meses de Governo, e não 
vimos sequer uma lei adequando o Estado de Minas à nova realidade da 
legislação federal. O que estamos percebendo é que ainda continuamos sem 
governo. Apenas agora são indicados alguns Secretários. Parece que o 
Secretário Manoel Costa é alguém entendido na área e poderá fazer um 
trabalho muito bom. Mas somente agora irá fazer um plano de governo. Já 
teremos campanhas para eleições municipais pela frente. Estamos perdendo 
recursos internacionais, recursos do Governo Federal, porque não temos um 
projeto. 

Qual é o modelo de governo para Minas Gerais? Quanto o Governo de 
Minas está prevendo do PPA, que será aprovado no Governo Federal? Como 
fica a questão do estudo dos eixos estratégicos de desenvolvimento do País 
que interferem necessariamente em Minas Gerais? Que discussão este 
Governo está fazendo? É como se Minas Gerais, que o próprio Governador 
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disse ser um Estado síntese, não fizesse parte do Brasil. 

Ora, suas questões pessoais com o Presidente da República devem ser 
tratadas de forma pessoal, sem envolver a administração pública; o Estado de 
Minas Gerais e os mineiros é que não podem ser prejudicados por uma birra 
pessoal do Governador com o Presidente da República. Com isso, Minas está 
sendo abandonada. 

V. Exa. tem toda razão: como podemos ter expectativas boas? Por 
exemplo, o Governador opôs 16 vetos aos projetos aprovados na Casa. Será 
que somente S. Exa. sabe o que é bom para Minas Gerais? Já o ouvimos 
dizer: "Minas levanta a voz", é o "slogan" utilizado por S. Exa. Talvez tenha 
que levantar muito mais a voz, porque ele não escuta. Minas inteira discutiu o 
projeto do Código de Contribuintes; no entanto S. Exa. tapou os ouvidos para 
não ouvir a voz de Minas. Esse processo havia sido discutido na Casa com a 
participação de técnicos do Governo e fora acordado com o Líder do Governo 
da Casa. 

Acho que Minas precisa gritar: "Sr. Governador, comece a governar Minas 
Gerais". Fiquei sabendo que, mais uma vez, S. Exa. vai ficar 15 dias no 
exterior. Será que ele pensa que é Presidente da República, tanto é o seu 
desejo de sê-lo? Minas pagará um preço muito alto por essa atitude do 
Governo, de apenas confrontar-se com o Presidente da República, em vez de 
estar preocupado em governar Minas Gerais. Parabéns a V. Exa. pelo 
raciocínio. No nosso entendimento, essas questões devem ser levantadas e 
explicitadas, porque o povo mineiro precisa conhecê-las. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Obrigado, Deputado Miguel Martini. Essa linha de 
raciocínio que V. Exa. desenvolve é extremamente importante. Nossa missão 
na Casa não é dar informações erradas. A nossa função é transmitir ao povo 
de Minas Gerais uma informação fidedigna, um pensamento e idéias que 
evidentemente podem ser contraditórias, pois isso faz parte da democracia. 
Mas é nossa função passar, com toda a verdade, nossa impressão, o nosso 
sentimento, o nosso ponto de vista, porque afinal de contas, somos pessoas 
diferenciadas. Fomos eleitos por uma comunidade que pensa que damos 
conta de mudar alguma coisa do que aí está para o benefício da própria 
sociedade. Mudar, às vezes, não é como antigamente, como no século 
passado, em que os imperadores iam à briga tomar os territórios. Hoje, na era 
da Internet e da comunicação globalizada, vale mais o diálogo e a capacidade 
de negociação do que a briga pelas armas e, às vezes, a briga pessoal, como 
disse o Deputado Miguel Martini. 

No caso do turismo, especialmente, vejo que duas grandes linhas do 
turismo em Minas Gerais são o Governo Federal, como V. Exa. disse, e os 
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recursos internacionais. O Governador rompeu com o Governo Federal, mas, 
felizmente, S. Exa. está procurando o Governo Federal. Devemos aplaudir 
essa atitude, porque S. Exa. verificou, depois de mais de um ano de Governo, 
que precisa relacionar-se com o Governo Federal. Afinal de contas, somos 
uma Nação federada, com 26 Estados e um Distrito Federal e, portanto, 
estamos todos ligados. Não concordamos com a forma como o Governo 
Federal centraliza os recursos. Há que se brigar pelo pacto federativo, como 
temos de brigar contra a guerra fiscal entre os Estados, mas são situações 
que ai estão. Não damos conta de mudar isso da noite para o dia. Temos de 
ir à luta para mudar essa realidade, mas sabemos da resistência que há, não 
somente em relação ao Executivo Federal, mas ao Congresso Nacional. 

Parece que o Governador Itamar Franco gostaria até de fechar o 
Congresso Nacional para fazer essas mudanças. É também uma opção, mas, 
nesse caso, rompemos com o processo democrático. Particularmente, acho 
que o caminho não deve ser esse. Mas é fundamental estar bem-relacionado, 
por exemplo, com a EMBRATUR, o braço operacional do Governo Federal, 
para buscar recursos a serem aplicados no turismo. 

Isso é de fundamental importância para o Estado de Minas Gerais, que não 
tem poupança suficiente para incentivar e criar infra-estrutura para o turisno. 
Até hoje vejo gente defendendo essa moratória, sustentando essa coisa 
podre repudiada pelo povo de Minas, porque moratória significa briga. 
Estamos vendo nesta Casa Deputados sustentarem a posição do Governador 
Itamar Franco, dizendo que ela foi boa para Minas Gerais. Ao contrário, as 
conseqüências dessa moratória não vêm agora. Apesar de estarem ai, vão se 
prolongar por muito tempo, como aconteceu no Governo Sarney, que 
declarou que, se pudesse arrepender-se e voltar atrás naquela moratória 
internacional, faria o Brasil caminhar mais rápido rumo ao desenvolvimento. 
As análises que estão por ai dizem que ela foi apenas uma moratória política, 
mas os prejuízos para o Estado são muito grandes. Se a moratória fosse 
apenas com o Governo Federal, poderíamos recuperar, pois o Governador 
Itamar Franco já está indo a Brasília. Temos de aplaudi-lo. Foi isso que 
defendemos desde o primeiro dia. Foi preciso mais de um ano para que ele 
entendesse que há necessidade de relacionamento com o Governo Federal. 
Isso é muito importante. Apesar das feridas abertas, é preciso que façamos 
esforços para cicatrizá-las para o beneficio de Minas Gerais. 

Mas a pior moratória, Deputado Miguel Martini, é a moratória internacional. 
Ao não pagar os eurobônus, ele desvinculou Minas Gerais desse circuito de 
financiamentos internacionais. Evidentemente que, se Minas Gerais e o Brasil 
não têm poupança, vamos precisar dos investidores internacionais para 
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desenvolver o turismo. Ao não pagarmos os eurobônus, ao decretarmos a 
moratória, perdemos a credibilidade junto aos investidores internacionais. 

Outra atitude dramática, e esse foi um discurso de sua campanha, foi 
resgatar a CEMIG. Não vamos entrar no mérito da questão, se foi uma boa ou 
uma má ação do Governo passado. Não vamos discutir isso, mas a forma de 
expulsar os sócios estratégicos da CEMIG também é uma outra maneira de 
romper com os financiadores internacionais. Moratória com o Governo 
Federal, moratória com os eurobônus, moratória em relação aos americanos, 
que têm o dinheiro, deixa Minas ilhada, fora do circuito dos investimentos. Se 
ficar ilhada, Minas estará alijada de novos investimentos, da geração de 
emprego e de renda. Ficamos estupefatos, quando vemos aqui também 
Deputados dizerem que temos de gerar emprego e renda para a nossa 
população, tomando atitudes que vêm exatamente prejudicar a geração de 
emprego e renda no Estado. 

Quero chamar atenção para mais um detalhe. Estamos vendo na imprensa 
que o Instituto de Desenvolvimento Industrial - INDI -, que é composto de um 
grupo de especialistas da mais alta qualidade, é praticamente a agência de 
fomento de Minas Gerais, formado por pessoas que recebem investidores, 
que intermedeiam os negócios para o nosso Estado, não está recebendo a 
devida atenção do Governo. É um grupo que precisa ser, cada dia mais, 
fortalecido, para que o turismo, a indústria, a agropecuária e os serviços de 
maneira geral possam crescer. O que estamos vendo, através dos noticiários, 
é que o nosso INDI não está recebendo a devida atenção do Governo do 
Estado. Isso é grave, porque expulsamos os investidores, tiramos a condição 
do Estado de planejar e de intermediar negócios. Podemos estar fazendo 
com que Minas fique afastada de investimentos. 

É importante que a comunidade que nos assiste comece a refletir: podemos 
estar sendo afastados da chamada geração de emprego e renda. Este 
Governo não cumpre o seu papel de governar o Estado. É claro que nem 
todos os reflexos-virão neste Governo. Se viessem, daria para avaliarmos. Os 
reflexos vêm em médio e longo prazos. Entretanto, os governos 
subseqüentes poderão sofrer as conseqüências das medidas tomadas neste 
momento. 

Com relação ao turismo, há que se falar de estradas também. Nós, que 
viajamos muito por nossa região, por nossa base de apoio politico nesse 
recesso, queremos dizer que existe um estreito relacionamento entre a 
política e a qualidade de rodovias e estradas. Turista não anda apenas de 
avião, também anda de carro. E a situação das estradas de Minas Gerais é 
uma lástima. Uma delas é a MG-190, que hoje se tornou uma rodovia de 
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integração nacional, ligando o Sul, o Norte o Nordeste. Passam por ali 
aproximadamente 1 O mil veículos por dia. Na verdade, se patrolarem e 
colocarem cascalho, vai ficar melhor do que se deixarem os buracos. É uma 
região turística, pois temos o lago de Nova Ponte, o lago de Miranda, ligando 
os lagos do rio Grande com os lagos do rio Paranaíba. Então, como vamos 
incentivar o turismo se as condições de nossas estradas estão precárias? 

Temos também a BR-153, que liga Fruta! a lturama. No Governo passado, 
fizemos todas as gestões para que aquele trecho fosse recapeado. Ele 
praticamente integra Minas Gerais a toda a região Centro-Oeste, sobretudo 
ao Mato Grosso do Sul. É verdade que o Governo passado não deu conta de 
resolver esse problema, mas já estava com a linha de financiamento 
encaminhada junto ao Banco Mundial para recapear o trecho entre Fruta! e 
lturama. Este Governo, com a moratória decretada, estagnou, estancou esse 
relacionamento, atrasando o conserto de nossas estradas. Não me refiro 
apenas à BR-050, que é uma rodovia federal, mas a qualquer rodovia que 
esteja no nosso Estado, porque isso é problema do Estado, seja ela de 
responsabilidade dele ou do Governo Federal. A manutenção dessas 
rodovias tem de ser solicitada, reivindicada e exigida por quem dirige o 
Estado de Minas Gerais. 

Se hoje alguém passar na estrada entre Uberaba e Uberlândia, onde 
circulam aproximadamente 18 mil carros por dia, vai presenciar acidentes a 
todo instante e chegar à conclusão de que, na verdade, está faltando alguma 
coisa neste Estado. É inadmissível uma estrada nessas condições. 
Principalmente essa estrada, por onde passa a riqueza nacional, integrando 
duas grandes regiões do País, uma estrada de integração nacional. Isso 
encarece o nosso frete, causando acidentes e mortes. Esse é um problema 
do Governo do Estado. Ele tem de se relacionar com o Governo Federal, para 
que este destine recursos para que Minas Gerais possa consertar nossas 
estradas. 

Estive também visitando o Sul de Minas, e a situação de suas estradas não 
é diferente. De que adianta criar a Secretaria de Turismo e manter a 
TURMINAS se o nosso turista não tem incentivo para chegar aos nossos 
pontos turísticos? Quero alertar a comunidade para que ela também nos 
ajude. O nosso trabalho de oposição não é irresponsável. Estamos aqui 
fazendo um trabalho, alertando o Governo para que ele cumpra o seu papel, 
para que o Governador Itamar Franco governe Minas Gerais efetivamente, e 
não faça apenas política partidária, porque ela é só uma parte da política. 
Governar o Estado de Minas Gerais, trazer os recursos de que precisamos 
para que sejamos um Estado como os outros. Outro dia, vi uma reportagem 
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que dizia que o Estado de Tocantins e o Estado de Minas Gerais são os dois 
Estados que têm as piores estradas do Pais. 

Não adianta apenas jogar a culpa no Fernando Henrique. Quem está 
governando precisa ter decisões políticas de mudança. Isso aplaudimos. Mas 
é necessário também relacionar-se, dialogar e buscar um contato com o 
Governo Federal, para que os recursos possam vir para consertar tudo aquilo 
que Minas Gerais precisa e merece. 

Gostaria também de dizer que turismo está relacionado com educação. 
Educação e turismo têm uma relação extremamente estreita. Estou assustado 
com o que vi nas minhas viagens por nossas bases eleitorais do interior. Vi 
crianças estudando em pé em escola do Estado. Vi crianças que trabalham 
durante o dia nas propriedades rurais estudarem em pé, à noite. Isso 
aconteceu na cidade de Verissimo, município, evidentemente, que precisa de 
atenção do Estado. Vi coisas que, segundo a imprensa, acontecem no 
Nordeste ou nas partes mais pobres de Minas, que são a região Norte e o 
vale do Jequitinhonha. Verissimo está no Triângulo Mineiro, a 40km de 
Uberaba. Ali estão crianças que deveriam estar sendo orientadas e educadas 
para conviver com o mundo das drogas, para conviver, inclusive, com o 
mundo do turismo. Esse é o atraso que estamos experimentando. 

Quero dizer também que recebi diversos pedidos de Diretoras que, às 
vezes, ficam sem papel para tocar a escola. Como um Estado com essa 
situação pode pensar em incentivar o turismo? Não bastam as nossas 
riquezas naturais. É preciso desenvolver ações políticas para que as nossas 
estruturas sejam fortalecidas e as ações finais da agricultura, da indústria, do 
comerCIO, dos serviços e, evidentemente, do turismo possam ter 
conseqüência. Os meios são importantes. Buscar a viabilização deles é papel 
do Estado. Mas, com a intransigência do Governo do Estado no primeiro ano 
de mandato, evidentemente vamos ficar na boa intenção, nos discursos, sem 
ver as ações que queremos realizadas. 

Não quero o fracasso do Governo do Estado. Sou da Oposição, mas quero 
que o Governo tenha sucesso suficiente para transmitir sucesso à qualidade 
de vida do povo mineiro. Incentivar o turismo é uma forma de gerar emprego 
e renda, para que a nossa sociedade tenha mais oportunidade de trabalho e 
uma vida mais digna. 

Estou também estarrecido com o que vi com relação à segurança pública. 
Não é um problema somente de Minas Gerais, é um problema do Pais. Mas, 
quando chegamos a algumas cidades, como Capinópolis, em que a policia 
não tem viatura para correr atrás de bandido, ficamos estarrecidos. A 
segurança pública é responsabilidade do Governo do Estado, e não do 
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Governo Municipal nem do FederaL Portanto, precisamos ter policiais em 
número suficiente, com equipamentos suficientes para promover a segurança 
não só da comunidade, como também do turista. Ninguém vai a uma região 
turística com insegurança. É preferível ficar dentro de casa, como já está 
acontecendo em algumas cidades e Capitais. 

Queria também, neste final da fala - meu tempo já está vencendo -, fazer 
uma homenagem. Ontem, fizemos homenagem aos 20 anos do PT. A 
posição coerente de um partido de oposição é evidenciar tudo aquilo que 
acontece de bom no nosso País. 

Queria também deixar minha mensagem ao PT, que, com sua estrutura 
oposicionista, vem, na verdade, contribuindo, com seu contraponto, para 
fortalecer a democracia brasileira. Deputada Maria José Haueisen, quero, por 
meio de sua pessoa, parabenizar todo o PT de Minas Gerais, do Brasil, por 
esse lado bom que o partido realiza, sugerindo, criticando, até mesmo, de 
maneira radical, às vezes. Em política, é preciso que se tomem também 
medidas radicais na hora certa, no momento certo. Quero dizer que esse 
trabalho ajuda a consolidar, a mobilizar toda a sociedade brasileira. Então, eis 
minha homenagem aos 20 anos do PT. Quero deixar também os meus votos 
a esse partido que ajuda a construir a democracia no nosso País. 

Sr. Presidente, restam-nos 7 minutos, e poderíamos tocar em vários outros 
assuntos, mas não quero me estender, para que possa dar oportunidade a 
outros colegas de discutir o veto do Governador. Mais do que discutir o veto, 
discutir o turismo, a finalidade da Secretaria de Turismo, da TURMINAS, que 
é uma empresa extremamente importante para o Estado, desde que a 
vontade política de desenvolver o turismo não fique apenas na retórica, no 
discurso. Que o Governo do Estado possa, efetivamente, viabilizar os meios 
para que o turismo seja incentivado. O Governo já não é aquele que faz, é 
aquele que apóia, cria condições para que a iniciativa privada possa 
desenvolver todos os empreendimentos turísticos do Estado. 

Portanto, quero terminar pedindo que a comunidade mineira faça sua 
avaliação, como fiz, das escolas, das estradas, da segurança pública; que 
toda a comunidade, independentemente de paixão política, cobre do 
Governador os meios necessários para que a nossa atividade produtiva -
neste caso, o turismo - possa se desenvolver. 

Quero chamar a atenção da comunidade: não basta aplaudir o Governador 
do Estado pelo seu contraponto ao Governo FederaL Sabemos quanto o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso está desgastado. O povo está 
aplaudindo as atitudes do Governador Itamar Franco porque ele faz 
contraponto ao Governo FederaL Então, é preciso aplaudi-lo pelo 
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contraponto, pelas pos1çoes políticas, e é preciso repudiar todos aqueles 
Governadores que simplesmente falam "amém" ao Governo Federal. Temos 
que repudiar isso e cobrar do Governador do Estado, Sr. Itamar Franco, com 
todo o seu secretariado, com todo o seu Governo, que desenvolva ações 
políticas que venham a fortalecer a economia de Minas Gerais e, assim, 
fortalecer as ações sociais, gerando mais emprego, renda, dando mais 
oportunidade de trabalho à comunidade. Isso é o que queremos. Se o 
Governador conseguir dar governabilidade ao Estado, se o Governador 
conseguir fortalecer o setor produtivo e a participação da comunidade, 
aplaudiremos todas as suas ações positivas, assim como aplaudimos sua ida 
ao Governo Federal, porque Minas precisa, merece, é um Estado importante 
na Federação. Somos a terceira economia no País, perdendo apenas para 
São Paulo e Rio de Janeiro, e podemos ser a quarta, perdendo, talvez, para o 
Rio Grande do Sul ou Paraná. 

O Governador é a peça-chave para que Minas seja, cada vez mais, 
progressista, servindo de exemplo para o País e deixando de ser apenas a 
terra politiqueira, que exporta grandes políticos, e não sai do lugar. É que a 
forma de fazer política, no mundo inteiro, mudou, e, como não poderia ser 
diferente, no Brasil também mudou. A ação política hoje deve ser reconhecida 
pela comunidade, que deve ser atingida pela ação política, e, a partir dai, 
reconhece e vota. 

A expressão "levantar a voz de Minas" não pode ficar apenas na retórica. 
Só se levantará a voz de Minas com ações objetivas e concretas, que 
venham a fortalecer os mineiros e a melhorar sua qualidade de vida. 

Fica nosso pedido de que o Estado tome seu caminho, e o nosso aplauso 
virá, sem dúvida. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, verificando que não há 26 

Deputados em Plenário, solicito a V. Exa. que encerre a reunião. 
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na 

pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados, para recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado João Pinto Ribeiro)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente- Responderam à chamada 30 Deputados; há 9 Deputados 

em reuniões de comissões. Há, portanto, "quorum" para a continuação dos 
trabalhos. Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, antes de iniciar a discussão, quero também render homenagens 
ao PT pelos 20 anos de atuação, dedicação e esforço para implantar neste 
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Pais uma nova proposta, mais voltada para a realidade social. Temos de 
reconhecer o grande trabalho que prestou. Fica registrada minha homenagem 
a esse partido, esperando que continue a proposta inicial, de realmente atuar 
em defesa dos servidores, dos menos favorecidos, de uma sociedade mais 
justa, solidária e fraterna. Parabéns ao PT pelos seus 20 anos! 

Estamos aqui para discutir o veto do Governador Itamar Franco. As razões 
do veto, a meu ver, não são reais. Aliás, dos 16 vetos que o Governador opôs 
aos projetos de lei, a grande maioria das suas justificativas são infundadas, 
sem nenhum conteúdo consistente. Na maioria das vezes, não são mais do 
que desculpas para não sancionar projetos de lei de altíssimo alcance, como 
é o caso do projeto do Deputado João Leite, que trata da proteção ás 
testemunhas. 

Como poderemos combater o crime, a marginalidade e a própria 
impunidade se precisamos de testemunhas, e elas não têm nenhuma 
proteção no Estado de Minas Gerais? Com isso, ficamos na contramão até do 
processo de direitos humanos, que avança, mas Minas, mais uma vez, ficará 
para trás. 

Há também o veto a um projeto de extremo alcance, que é o do Código de 
Defesa do Contribuinte. Depois de Minas Gerais inteira discutir, gastamos 
dinheiro com diversas audiências públicas em todo o Estado, envolvemos 
toda a sociedade, comerciantes, empresários, trabalhadores, sindicatos e o 
próprio Governo, o Governador resolve vetar, porque, talvez, não tenha 
gostado. E as razões que apresentou para o veto não são mais do que 
desculpas esfarrapadas para não aprovar um projeto de altíssimo alcance 
para o Estado. 

O projeto SIAF, que fala da transparência ... 
O Sr. Presidente- Esta Presidência gostaria de advertir o Deputado. V. Exa. 

está fugindo do assunto em pauta. Gostaríamos que o Deputado se ativesse 
á discussão do projeto de lei. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, estou buscando justificativas 
para fundamentar e dar mais força à idéia que estou defendendo. Acho que 
esse procedimento é perfeitamente procedente. Vou até ler as razões do veto 
e estou dizendo que não são mais do que desculpas. Estou também dizendo 
das desculpas que ele deu em outros projetos também. Acho que o assunto é 
pertinente. Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Miguel Martini, estou 
acompanhando a argumentação de V. Exa., nesta discussão do Veto Parcial 
à Proposição de Lei n° 14.212, e compreendo perfeitamente a análise que V . 
Exa. vem fazendo, de que este é mais um dos 16 vetos que temos pela frente 
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e que teremos de enfrentar no início dos trabalhos desta Assembléia 
Legislativa. Concordo com V. Exa. em que é lamentável que tenhamos de 
discutir novamente projetos que já foram aprovados pela Assembléia, que já 
foram discutidos com o Poder Executivo e que, no entanto, foram vetados 
pelo Sr. Governador. 

É interessante, Deputado, ver que o Sr. Governador agora está constituindo 
comissões para analisar, por exemplo, a instituição do Código de Defesa do 
Contribuinte. Isso já foi discutido com a Assembléia, com os empresários e 
com o Governo. Mas agora teremos uma nova comissão para discutir o que já 
foi discutido. 

O Deputado Miguel Martini - Se me permite, Deputado, é a estratégia para 
não discutir. É a estratégia exatamente para não avançar: cria-se uma 
comissão que nunca se reúne, em que as pessoas não fazem nada, e, aí, as 
coisas são mantidas como estão. 

O Deputado João Leite (em aparte)- Pois é. Aí, teremos de enfrentar mais 
esse veto parcial aqui na Assembléia. Penso que todos esses vetos 
precisarão ser exaustivamente discutidos, porque consideramos que a 
Assembléia Legislativa gasta um ano discutindo nas comissões, convocando 
a Assembléia e a sociedade para essas discussões, e, depois, vem o 
Governador e veta os projetos que os Deputados tiveram o maior cuidado 
para construir. Em alguns casos, sentimos que o Governador não visa a 
nenhum interesse público ao vetar os projetos, embora diga que os vetos são 
em defesa desse interesse. 

O Governador está sempre nos surpreendendo. Esses vetos são 
surpreendentes, como é também surpreendente a sua composição de 
Governo. Agora, ele tem um general. Acho muito interessante esse Governo 
de esquerda que veta o SIAF-Cidadão, veta a transparência e, ao mesmo 
tempo, faz uma aliança. Nunca poderemos dizer que é troca. Não existe 
troca. São composições que precisam ocorrer. Lamentavelmente, estamos 
acompanhando esse procedimento neste Governo. É interessante saber que 
teremos de acompanhar esses vetos depois de constatar que o novo 
Secretário foi o mesmo que ocupou o Palácio com os tanques. Mas agora ele 
é de esquerda e é muito bem-vindo, como estão dizendo vários companheiros 
do general. 

Mas estamos acompanhando os trabalhos e estamos perfeitamente de 
acordo com V. Exa. Esperamos que a Assembléia Legislativa demonstre, 
nesta questão dos vetos, sua força e a representatividade que deve ostentar 
e que foi dada pelo povo de Minas Gerais. 

Esperamos que a Assembléia Legislativa não se curve a tudo que é feito 
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por esse Governo; não se curve ao militarismo; não se curve à ditadura do 
Poder Executivo, que tenta dominar o nosso Estado. Parabéns, nobre 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Tenho alguns cálculos feitos muito 
rapidamente e posso dizer que temos o Cel. Antônio Dias, que está na 
CEMIG, e outro Coronel, de cujo nome não me lembro, que está na ADEMG. 
Também a UTRAMIG está nas mãos de militares, e, agora, a administração 
pública está nas mãos de um General. Perguntamos: isso é preocupação com 
segurança pública em vez de preocupação com a condução da 
administração? 

O Deputado João Leite- Mas, então, seria uma preocupação com a guerra. 
Os Generais estariam aí para enfrentar um inimigo que está fora do País, 
porque a questão da segurança pública é feita por agentes, por servidores 
públicos. Quem sabe o príncipe fará daqui um principado, e teremos uma 
nação cujo Ministro da Guerra já está empossado. Muito obrigado, Deputado 
Miguel Martini. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queríamos continuar discutindo, 

mas os nobres pares precisariam ouvir, porque a intenção é que eles 
derrubem o veto. Como não há "quorum", 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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia 
já publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 29• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas do dia dezesseis de fevereiro do ano dois mil, comparecem 
na Sala das Comissôes os Deputados Cabo Morais, Maria José Haueisen e 
Antônio Roberto, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria José Haueisen, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente procede à 
leitura das seguintes correspondências: ofício do Sr. Djalmir Costa Bessa, 
Chefe de Gabinete da Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo - SARC -
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, comunicando convênio 
desse Ministério com a Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE -; ofício da 
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Sra. Maria da Glória Reis, Juíza de Direito da Comarca de São Domingos do 
Prata, encaminhando cópia dos autos n° 428/g8, tendo como autor Geraldo 
Magela de Paíva e vítima a Fauna Silvestre, para análise da documentação 
expedida pela federação com a orientação do IBAMA, de forma a apurar as 
irregularidades contidas e para providências legais; ofício do Vereador César 
Masci, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, acusando 
recebimento do relatório sobre o Projeto Terra Sul - Cercadinho e colocando a 
Câmara à disposição para eventuais trabalhos conjuntos sobre essa região 
da cidade. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
proposições da Comissão e que designou a Deputada Maria José Haueisen 
relatora do Projeto de Lei n° 645/99, no 1 o turno. Passa-se a fase de 
discussão e votação de proposições da Comissão. São aprovados os 
seguintes requerimentos: 1 - da Deputada Maria José Haueisen, em que 
solicita seja realizada audiência pública com representantes da Câmara 
Técnica do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - e os demais 
representantes de entidades públicas e civis que atuam na área do meio 
ambiente, com o objetivo de discutir o anteprojeto de lei de conversão da 
Medida Provisória n° 1.956-44, de 9/12/99, que altera dispositivos do Código 
Florestal; 2) do Deputado Fábio Avelar, em que solicita realização de 
audiência pública para ouvir os representantes da Associação Comunitária de 
Macacos, da COPASA-MG, da MBR e da FEAM, com o propósito de obter 
esclarecimentos sobre a denúncia publicada no jornal "Diário da Tarde" de 
2/2/2000 acerca das enchentes ocorridas no ribeirão Macacos; 3) do 
Deputado Dalmo Ribeiro, em que solicita seja realizada audiência pública 
para discutir a atuação da Mineradora São Jerônimo, no Município de São 
João del-Rei e as possíveis ameaças à segurança do centro histórico da 
cidade, convidando para tanto as seguintes entidades: Câmara Municipal de 
São João del-Rei, Prefeitura Municipal, Secretaria da Cultura, SEMAD, 
IEPHA. O Deputado Cabo Morais transfere a Presidência para a Deputada 
Maria José Haueisen e apresenta requerimento solicitando realização de 
audiência pública na cidade de Patrocínio, com o objetivo de averiguar 
denúncia de poluição causada pela torrefadora Café Patrocínio no Municípo 
de Patrocínio. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. A Deputada 
Maria José Haueisen retorna a direção dos trabalhos ao Deputado Cabo 
Morais, que agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2000. 
Maria José Haueisen, Presidente- Antônio Roberto- Fábio A velar. 
ATA DA 2• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
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FUNDOSOMMA 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e dois de 
fevereiro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Arlen Santiago, Rêmolo Aloise e Eduardo Brandão (substituindo este ao 
Deputado Márcio Cunha, por indicação da liderança do PMDB), 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 Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. Em seguida, informa que a reunião se destina a apreciar o 
relatório final da Comissão. Na ausência do relator anteriormente designado, 
o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Rêmolo Aloise, que faz a 
leitura do relatório. Submetido a discussão e votação, é aprovado o relatório 
final, e, em cumprimento ao disposto no art. 114 do Regimento Interno, é ele 
encaminhado à Mesa da Assembléia. Após, o Presidente suspende a reunião 
por 5 minutos para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, o Presidente 
dispensa a leitura da ata, que é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. Cumprida a finalidade da Comissão, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. 
Arlen Santiago, Presidente - Rêmolo Aloise - Eduardo Brandão. 

~-------------------------------------------------------------------' 
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