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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 138• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 16/5/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Dilzon Melo, 

Sargento Rodrigues, Márcio Cunha e Chico Rafael 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: 1• Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem no 117/2000 
(encaminha o Projeto de Lei no 1.022/2000), do Governador do Estado 
- Oficios, telegramas e cartões - 2• Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.023 a 1.034/2000 -
Requerimentos n°s 1.383 a 1.388/2000- Requerimentos do Colégio de 
Líderes e dos Deputados Sávio Souza Cruz (2), Carlos Pimenta e 
Miguel Martini - Comunicações: Comunicações da Comissão de Saúde 
e dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, Wanderley Ávila e José 
Milton - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Miguel Martini, 
Edson Rezende, João Paulo, Bené Guedes, Álvaro Antônio e Elaine 
Matozinhos - 2• Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições -
Decisões da Presidência (2) - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos do Colégio de Líderes e do Deputado 
Carlos Pimenta; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: 
Parecer da Comissão Especial sobre a indicação do titular da FHEMIG; 
encerramento da discussão; chamada para verificação de "quorum"; 
existência de número regimental para votação; votação secreta; rejeição 
- Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Miguel 
Martini; aprovação - Requerimento n° 1.077 /2000; aprovação -
Requerimento n° 1.143/2000; aprovação com as Emendas n°s 1 e 2; 
Requerimentos n°s 1.169, 1.173 e 1.192/2000; aprovação - 2• Fase: 
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Hely 
Tarqüínio; aprovação - Acordo de Lideranças; decisão da Presidência -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 358/99; aprovação na forma 
do Substitutivo n° 2; prejudicialidade do Substitutivo n° 1 - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 916/2000; apresentação da 
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Emenda n° 2; encerramento da discussão; questão de ordem; leitura 
da Emenda n° 2; discursos dos Deputados Hely Tarqüínio, Carlos 
Pimenta, Sávio Souza Cruz, Mauro Lobo, Sebastião Costa, Amilcar 
Martins, Luiz Tadeu Leite, Alencar da Silveira Júnior, Edson Rezende, 
Antônio Andrade, Sargento Rodrigues, Ivo José, Marco Régis, Miguel 
Martini, Paulo Piau, Alberto Bejani e João Batista de Oliveira; votação 
do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em I o turno; 
votação da Emenda n° I; aprovação; votação da Emenda n° 2; rejeição; 
verificação de votação; ratificação da rejeição - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei Complementar n° 11199; designação de relator; 
utilização pelo relator do prazo regimental para emissão do parecer -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 683/99; rejeição -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 711/99; requerimento 
da Deputada Elaine Matozinhos; aprovação do requerimento - Questão 
de ordem - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° li 0/99; 
aprovação na forma do vencido em I o turno com a Emenda n° I -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 111/99; requerimento do 
Deputado Dilzon Melo; aprovação do requerimento - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 150/99; rejeição - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei n° 151199; requerimento do Deputado Edson 
Rezende; aprovação do requerimento - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 152/99; requerimento do Deputado Antônio Andrade; 
aprovação do requerimento - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
n° 177/99; aprovação na forma do vencido em I o turno - Discussão, em 
2° turno, do Projeto de Lei n° 207/99; aprovação - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 299/99; aprovação na forma do vencido em 
1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 353/99; 
requerimento do Deputado Carlos Pimenta; aprovação do requerimento 
- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 3 83/99; requerimento do 
Deputado Antônio Andrade; aprovação do requerimento - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 395/99; requerimento do Deputado 
Hely Tarqüínio; aprovação do requerimento - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei n° 415/99; aprovação na forma do vencido em I o 

turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 458/99; 
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requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; aprovação do 
requerimento - Discussão, em zo turno, do Projeto de Lei no 461/99; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, em 1 o turno, 
do Projeto de Resolução n° 706/99; aprovação - Discussão, em 1 o turno, 
do Projeto de Lei Complementar n° 24/2000; apresentação da Emenda 
no 1; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a 
emenda à Comissão de Administração Pública - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 77 /99; encerramento da discussão; votação 
do Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda n° 
1; rejeição; votação da Emenda n° 2; rejeição - Discussão, em 1 o turno, 
do Projeto de Lei n° 85/99; designação de relator; utilização pelo relator 
do prazo regimental para emissão do parecer - Discussão, em 1° turno, 
do Projeto de Lei n° 346/99; requerimento do Deputado Sávio Souza 
Cruz; aprovação do requerimento - Discussão, em 1° turno, do Projeto 
de Lei n° 464/99; aprovação com as Emendas n°s 1 e 3 a I O; 
prejudicialidade da Emenda n° 2 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei n° 537/99; aprovação com as Emendas n°s 1 a 8- Discussão, em 
1° turno, do Projeto de Lei n° 589/99; apresentação do Substitutivo n° 1; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o 
substitutivo à Comissão de Administração Pública - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n° 646/99; requerimento do Deputado Hely 
Tarqüínio; aprovação do requerimento - Discussão, em I o turno, do 
Projeto de Lei no 681199; aprovação - Discussão, em I o turno, do 

" Projeto de Lei n° 696/99; apresentação da Emenda no 2; designação de e; 
• relator; utilização pelo relator do prazo regimental para emissão do 
.: parecer - Discussão, em I 0 turno, do Projeto de Lei n° 771/99; 
~ requerimento do Deputado Dilzon Melo; aprovação do requerimento -
! 3• Parte: Prorrogação da reunião - Questões de ordem - Encerramento -

Ordem do Dia. 
Comparecimento 

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

.<i 
~ de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
~ Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
e 
I 



776 
Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto 
- Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique 
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa- Wanderley 
Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Ás 14hl4min, a lista 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Carlos Pimenta, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- A Deputada Maria Olívia, !"-Secretária "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N" 117/2000* 
Belo Horizonte, 15 de maio de 2000. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação 
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dessa egrégia Assembléia Legislativa, o an:exo projeto de lei, que 
estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento 
das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2001, em 
cumprimento ao disposto nos artigos 153, inciso II, e 155, da 
Constituição Estadual, e no artigo 68, inciso II, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Este projeto de lei contém as diretrizes gerais da Administração 
Pública Estadual, as diretrizes gerais para o orçamento, as disposições 
sobre alterações da legislação tributária e tributário-administrativa, a 
política de aplicação da agência financeira oficial, bem corno a 
administração da dívida e as operações de crédito. 

Define as linhas de atuação prioritárias para a Administração Pública, 
objetivando o fortalecimento do Estado e a recuperação de sua 
capacidade de poupança, fundamental para que se ampliem os 
investimentos de caráter social e econômico, sobretudo nos Programas 
constantes do Plano Plurianual de Ação Governamental. 

Essas diretrizes incorporam as intenções e a determinação do 
Governo em priorizar, através do Orçamento Público, as ações que 
efetivamente contribuam para assegurar aos cidadãos o acesso a 
direitos fundamentais, tais corno educação, emprego e renda, 
assistência à saúde, segurança e acesso do trabalhador rural à terra com 
sustentabilidade. 

Define-se também como estratégica a ampliação e racionalização dos 
recursos direcionados para as atividades relacionadas à ciência e 
tecnologia, priorizando-se aquelas que guardam estreita relação com o 
desenvolvimento do Estado. 

Nesse sentido estão sendo aperfeiçoados e detalhados os respectivos 
programas, que integrarão o projeto de lei orçamentária que será 
submetido a essa Casa, juntamente com as metas e prioridades da 
Administração Pública Estadual, em conformidade com o Plano 
Plurianual de Ação Governamental e outros dispositivos legais. 

Na elaboração do projeto em pauta buscou-se compatibilizar o seu 
texto com o disposto na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 
2000, apesar das dificuldades encontradas para sua adaptação, devido 
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ao curto periodo deconido entre a sanção daquela lei e o prazo de 
encaminhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias a essa 
Casa. 

Ao encaminhar o presente projeto para exame e apreciação do Poder 
Legislativo, reitero a Vossa Excelência e a seus pares os meus protestos 
de estima e consideração. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.022/2000 
Estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento 

das Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o 
exercício de 2001. 

Capítulo I 
Disposição Preliminar 

Art. I o - Ficam estabelecidas, em cumprimento do disposto no art. 
!55 da Constituição do Estado, as diretrizes orçamentárias para o 
exercício financeiro de 2001, que compreendem: 

I - as diretrizes gerais da administração pública estadual; 
II - as diretrizes gerais para o Orçamento; 
III - as disposições sobre alterações da legislação tributária e 

tributário-administrativa; 
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial; 
V - as disposições sobre a admirnstração da dívida e as operações de 

crédito; 
VI - as disposições finais. 

Capítulo II 
Das Diretrizes Gerais da Administração Pública Estadual 

Art. 2° - A elaboração das propostas orçamentárias da administração 
pública estadual para o exercício de 200 I deverá basear-se nas 
seguintes diretrizes gerais: 

I - dar precedência, na alocação de recursos, aos Programas de 
Governo constantes do Plano Plurianual de Ação Governamental, 
especialmente quanto aos direitos fundamentais de saúde, habitação, 
segurança, educação, ciência e tecnologia e desenvolvimento 
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sustentável de assentamentos rurais, não se constituindo, todavia, 
em limite à programação das despesas; 
li - buscar o equilíbrio das contas do setor público, para que o Estado 

possa recuperar sua capacidade de poupança e investimentos nas áreas 
social e econômica; 

III - melhorar a eficiência dos serviços prestados pelo Estado à 
sociedade, através do atendimento às suas necessidades básicas; 

IV - racionalidade na determinação das ações e na alocação dos 
recursos necessanos à execução dos subprojetos/subatividades 
constantes do programa de trabalho de cada unidade. 

Capítulo III 
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 3°- A lei orçamentária para o exercício de 2001, que compreende 
o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes, os 
objetivos e as metas estabelecidas no Plano Plurianual de Ação 
Governamental e nesta lei, observadas as normas da Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar Federal n° 101, 
de 4 de maio de 2000, bem como levar em conta a obtenção dos 
resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais, que integra a presente 
lei. 

Art. 4°- Para efeito desta lei, entende-se por: 
I - função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa 

que competem ao setor público; 
li - subfunção, uma partição da função, visando agregar determinado 

subconjunto de despesa do setor público; 
III - programa, o instrumento de organização da ação governamental 

visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado 
por metas estabelecidas no plano plurianual; 

IV - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo 
de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no 
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o 
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aperfeiçoamento da ação de governo; 

V - atividade, um instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto 
necessário à manutenção da ação de governo; 

VI - operações especiais, as despesas que não contribuem para a 
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e 
não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 

Parágrafo único - Cada programa identificará as ações necessárias 
para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e 
operações especiais. 

Art. 5° - Os valores de receitas e despesas contidos na lei 
orçamentária anual e nos quadros que a integram serão expressos em 
preços correntes. 

Parágrafo único -Na projeção de despesas e na estimativa de receita, 
a lei orçamentária anual não conterá fator de correção decorrente de 
variação inflacionária. 

Art. 6° - As propostas parciais do Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos órgãos e 
das entidades do Poder Executivo, para fins de elaboração do projeto de 
lei orçamentária, serão enviadas à Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral até o dia 11 de agosto de 2000. 

Parágrafo único - As propostas parciais a que se refere o "caput" 
deste artigo serão elaboradas segundo preços correntes, sem nenhum 
fator de correção decorrente de variação inflacionária. 

Art. 7° - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação de 
recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo, do 
disposto na alínea ''b" do inciso III do art. 160 da Constituição do 
Estado, não poderão incidir sobre: 

I - dotações com recursos vinculados; 
II - dotações referentes a contrapartida obrigatória do Tesouro 

Estadual a recursos transferidos ao Estado; 
III - dotações referentes a obras previstas no orçamento vigente. 
Art. 8° - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros 
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exigidos pela legislação em vigor: 

I - quadros consolidados dos orçamentos das autarquias e das 
fundações públicas, das empresas subvencionadas e dos fundos 
estaduais; 

II - quadro consolidado do Orçamento Fiscal, deduzidas as 
transferências intragovemamentais e os aportes de capital a empresas 
subvencionadas; 

III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e 
no desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da 
Constituição do Estado; 

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e 
no desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no 
art. 212 da Constituição da República e no art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela 
Emenda à Constituição no 14, de 12 de setembro de 1996; 

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de 
saúde, para fins do disposto no § 1 o do art. 158 da Constituição do 
Estado; 

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e no 
fomento à pesquisa, para fins do disposto no art. 212 da Constituição 
do Estado e no art. 92 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, com a redação dada pela Emenda à Constituição n° 17, de 
20 de dezembro de 1995; 

VII - demonstrativo do serviço da dívida para 2001, com 
identificação da natureza da dívida e discriminação do principal e dos 
acessórios, acompanhado da memória de cálculo das estimativas das 
despesas com amortização e com juros e encargos; 

VIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com 
contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual, especificando-se a 
origem e o montante dos recursos; 

IX - demonstrativo ·da receita orçamentária corrente ordinária do 
Estado desdobrada em categorias economJCas, subcategorias 
econômicas, fontes, rubricas, alíneas e subalíneas; 

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no 
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art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar 
Federal n° 1 O I, de 4 de maio de 2000; 

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS -, discriminado por gênero; 

XII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos 
investimentos em obras previstos para 200 I, especificados por 
município; 

XIII - demonstrativo da receita corrente líquida. 
Parágrafo único - Para os fins do disposto no inciso V deste artigo, 

consideram-se programas de saúde aqueles a serem implementados 
com dotações orçamentárias consignadas aos órgãos e às entidades do 
Sistema Único de Saúde - SUS. 

Art. 9° - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa 
decorrente de isenção, anistia, remissão, subsídio e beneficio de 
natureza financeira, tríbutária e creditícia. 

Art. !O- Na programação de investimento em obras da administração 
pública estadual, considerado o imperativo do ajuste fiscal, será 
observado o seguinte: 

I - os projetos já iniciados terão prioridade sobre os novos; 
II - os novos projetos serão programados se: 
a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira; 
b) não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já 

iniciadas, em execução ou paralisadas. 
Art.!! - A alocação de recursos do Tesouro Estadual para a 

administração pública estadual fica condicionada à apresentação de 
plano, visando à diminuição do grau de dependência do Tesouro. 

Art.l2 - É vedada a destinação de subvenção econômica a empresa 
que programar cobertura de despesas de investimento com recursos 
próprios, quando o seu custeio for de responsabilidade, no todo ou em 
parte, do Tesouro Estadual. 

§ I o - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos provenientes 
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de convemo que tenha como objetivo específico a cobertura de 
despesa de investimento. 

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica a situação excepcional 
devidamente justificada pela entidade interessada, com parecer 
favorável da Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF -
e com aprovação do Governador do Estado. 

Art. 13 - É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária 
para lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como 
pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos. 

Art. 14 - A lei orçamentária consignará recurso para atendimento das 
propostas de natureza orçamentária priorizadas no orçamento 
participativo, discutido nas audiências públicas regionais. 

Seção II 
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal 

Art. 15- O Orçamento Fiscal compreenderá: 
I - o orçamento dos órgãos da administração direta; 
II - os orçamentos das autarquias e das fundações públicas; 
III - os orçamentos das empresas subvencionadas; 
IV - os orçamentos dos fundos estaduais. 
Art. 16 - As despesas dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo 

e do Ministério Público e do Tribunal de Contas para o exercício de 
2001, realizadas à conta do Tesouro Estadual, não poderão exceder o 
montante fixado para o exercício financeiro de 2000, exceto eventuais 
reajustes concedidos ou a conceder aos servidores públicos e os 
decorrentes da implantação dos planos de carreira do servidor. 

§ I 0 
- As despesas com pessoal e encargos previdenciários dos 

Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo e do Ministério Público e 
do Tribunal de Contas serão fixadas respeitando-se as disposições do 
art. 169 da Constituição da República e da Lei Complementar Federal 
n° I O I, de 4 de maio de 2000, e os princípios da valorização, da 
capacitação e da profissionalização do servidor. 

j § 2° - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Ministério 
~ Público e o Tribunal de Contas cujas despesas excederem às limitações i estipuladas no parágrafo anterior deverão elaborar plano 
o a 
É 
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circunstanciado para enquadramento que deverá constar das 
propostas orçamentárias parciais, nos termos do art. 70 da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000. 

§ 3° - Para os fins previstos no § 1 o deste artigo serão contabilizadas 
como "outras despesas de pessoal" aquelas relativas a contratos de 
terceirização de mão-de-obra necessária à substituição de servidores ou 
empregados públicos. 

§ 4° - Não se incluem na vedação prevista no "caput" deste artigo as 
dotações destinadas ao pagamento de precatórios. 

Art. 17 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade 
orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção, 
programa, projeto e subprojeto, atividade e subatividade e operações 
especiais e seus desdobramentos, indicando, para cada um, a origem do 
recurso, a procedência e o grupo de despesa a que se refere. 

§ I o - Os grupos de despesa a que se refere o "caput" deste artigo 
classificam-se em: 

I - pessoal e encargos sociais; 
II -juros e encargos da dívida pública; 
III - outras despesas correntes; 
IV - investimentos; 
V - inversões financeiras; 
VI - amortização da dívida pública; 
VII - outras despesas de capital; 
VIII - diversas aplicações. 
§ 2° - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados com as 

respectivas metas e quantificações e serão agrupados em projetos e 
atividades, que conterão descrição sucinta de seus objetivos. 

Art. 18 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por 
órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, respeitadas as 
disposições previstas em legislação específica, serão destinadas 
prioritariamente a atender despesas de pessoal e encargos sociais e ao 
custeio operacional. 

Art. I 9 - A despesa com precatórios judiciários será programada, na 
lei orçamentária, em dotação específica da unidade orçamentária 
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responsável pelo débito. 

§ I o - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal deverão 
encaminhar à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral, para inclusão no projeto de lei orçamentária de 2001, a relação 
de débitos referentes a precatórios judiciários apresentados até I o de 
julho de 2000, devendo os valores dos mesmos serem atualizados até a 
referida data, de acordo com o § I o do art. I 00 da Constituição da 
República. 

§ 2° - Os recursos alocados para os fins previstos no "caput" deste 
artigo não poderão ser cancelados para a abertura de créditos adicionais 
com outra finalidade. 

Art. 20 - A celebração de convênio para transferências de recursos a 
entidades privadas sem fins lucrativos, bem como a sua programação 
na lei orçamentária, estão condicionadas ao cumprimento do disposto 
na Lei n° 12.925, de 30 de junho de 1998. 

§ I o - É vedada a celebração de convênio com entidade em situação 
irregular, bloqueada na tabela de credores do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais- SIAFI/MG. 

§ 2° - As caixas escolares das redes públicas municipal e estadual de 
ensino estão dispensadas do cumprimento do disposto na Lei no 12.925, 
de 30 de junho de 1998. 

Art. 21 - Não poderão ser destinados recursos de qualquer espécie 
para atender despesas com: 

I - sindicato, associação e clube de servidores públicos; 
11 - pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração Direta 

e Indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica 
custeados com recursos provenientes de convênio, acordo, ajuste ou 
instrumento congênere, firmado com órgão ou entidade de direito 
público ou privado, nacional ou internacional, pelo órgão ou pela 
entidade a que pertencer o servidor ou por aquele em que estiver 
eventualmente lotado . 

j Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo as 
l destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal e 

as destinadas a creches escolas de atendimento pré-escolar. 
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Art. 22 - A transferência de recursos para município, em virtude de 

convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência 
de estado de calamidade pública decretado no município e reconhecido 
pela Assembléia Legislativa, fica condicionada à comprovação, por 
parte do município beneficiado, de: 

I - aplicação regular e eficaz, no ano de 1999, do percentual mínimo 
previsto na Constituição da República para a manutenção e o 
desenvolvimento do ensino; 

II - prestação de contas regular relativa a convênio executado ou a 
parcela liberada de convênio em execução, observados os prazos nele 
previstos; 

III - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua 
competência previstos na Constituição da República. 

§ I o - A transferência de que trata o "caput" deste artigo terá 
finalidade específica e estará condicionada ao oferecimento de 
contrapartida pela Prefeitura beneficiada, não inferior a: 

I - 20% (vinte por cento), para os municípios pertencentes à área 
mineira da SUDENE; 

II - 30% (trinta por cento), para os demais municípios do Estado. 
§ 2° - A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior deste 

artigo não se aplica às transferências destinadas à cobertura de gastos 
com ensino fundamental, com saúde e com ações realizadas nas áreas 
identificadas como prioritárias pelo Programa Comunidade Solidária. 

§ 3° - Poderão ser computadas pelas Prefeituras, nos valores da 
contrapartida mencionada no § I 0 deste artigo, as despesas com pessoal 
e os custos de recursos materiais efetivamente utilizados na execução 
do convênio, conforme dispuser o respectivo projeto. 

§ 4° - É vedada a transferência de recursos a município em situação 
irregular, bloqueado na tabela de credores do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais- SIAFIIMG. 

Art. 23 - Não poderão ser incluídas nos orçamentos despesas 
classificadas como Investimentos em Regime de Execução Especial, 
ressalvadas as decorrentes de calamidade pública e os recursos 
destinados ao fomento e ao amparo à pesquisa científica e tecnológica. 
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Seção III 
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas 

Controladas pelo Estado 
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Art. 24 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 
pelo Estado será composto pela programação de investimentos de cada 
empresa em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria 
do capital social com direito a voto e discriminará a despesa por 
unidade orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção, 
programa, projeto, atividade e operações especiais, indicando para cada 
um o detalhamento das aplicações e a origem do recurso. 

Parágrafo único - Os projetos e atividades conterão sucinta descrição 
de seus objetivos, com as respectivas metas e quantificações. 

Art. 25 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 
pelo Estado será acompanhado de quadros que demonstrem: 

I - para cada empresa, a origem dos recursos, o detalhamento da 
programação de investimentos a serem realizados em 2001 e a 
composição da participação societária no capital em 30 de junho de 
2000; 

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de 
Investimento, o resumo das origens dos recursos, do detalhamento dos 
investimentos e a consolidação do programa de investimentos. 

Art. 26 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 
pelo Estado, constituem fontes de recursos e investimentos as 
operações que são, respectivamente, origem e aplicação de recursos e 
que afetam o passivo e o ativo circulantes, observado o disposto no art . 
188 da Lei Federal no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas, 
para cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que não 
implicam entrada nem saída de recursos . 

Art. 27 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a 
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento 
obtido de agências e organismos nacionais e internacionais. 

Capítulo IV 
Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-Administrativa 
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Art. 28 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa 

projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que 
objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu 
aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e 
ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado 
Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre: 

I - o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, visando à adequação da 
legislação estadual aos comandos de lei complementar federal ou de 
resolução do Senado Federal; 

II - o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao 
atendimento dos fins sociais do tributo; 

III- O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores- IPVA 
-, com vistas, principalmente, à revisão da base de cálculo, das 
alíquotas e das hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e ao 
aperfeiçoamento dos mecanismos para a modernização e a agilização 
de sua cobrança, arrecadação e fiscalização; 

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tomar exeqüível 
a sua cobrança; 

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas 
hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de forma a tomar 
compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços; 

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação daqueles já 
instituídos, em decorrência de alteração do texto da Constituição da 
República; 

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável 
à microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte e 
ao pequeno produtor rural; 

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e 
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à sua 
racionalização, simplificação e agilização; 

IX - a aplicação das penalidades fiscais, como instrumento inibitório 
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da prática de infração da legislação tributária; 

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e 
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e 
eficiência. 

Capítulo V 
Da Política de Aplicação da Agência Financeira Oficial 

Art. 29 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, 
instituição financeira oficial, atuará no fomento a projetos e a 
programas de desenvolvimento econômico e social no Estado de Minas 
Gerais, em sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo Governo 
Estadual. 

§ 1° - A agência financeira oficial observará, nos empréstimos e nos 
financiamentos concedidos, as políticas de redução das desigualdades 
intra-regionais e inter-regionais, de defesa e preservação do meio 
ambiente. Na aplicação dos recursos será concedida prioridade para o 
médio, pequeno e microprodutor rural, bem como para a média, 
pequena e microempresa, visando à geração de emprego e renda. 

§ 2• - Os empréstimos e os financiamentos da agência financeira 
oficial serão concedidos de forma que lhes seja, pelo menos, 
preservado o valor e garantida a remuneração dos custos de captação. 

Capítulo VI 
Da Administração da Dívida e das Operações de Crédito 

Art. 30 - A administração da dívida pública estadual interna ou 
externa tem por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes 
alternativas de recursos para o Tesouro Estadual. 

Art. 31 - A captação de recursos, na modalidade de operações de 
crédito, pela Administração Direta ou por entidade da Administração 
Indireta, observada a legislação em vigor, será feita mediante a 
contratação de financiamentos. 

Art. 32 - Na lei orçamentária para o exercício de 2001, as despesas 
com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixados com 

j base nas operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data 
.;: do encaminhamento do respectivo projeto de lei à Assembléia i Legislativa. 
e 
I 
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Disposições Finais 
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Art. 33 - Os saldos financeiros livres de recursos ordinários, à conta 
do Tesouro Estadual, apurados no encerramento do exercício de 2000, 
constituirão antecipação de cota financeira no exercício de 2001, para 
os órgãos integrantes do Orçamento Fiscal a que se referirem. 

Art. 34 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais de 
planejamento e de orçamento, atenderá, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis contados da data do recebimento, as solicitações, encaminhadas 
pelo Presidente da Assembléia Legislativa, de informações e dados, 
quantitativos e qualitativos, relativos às categorias de programação, que 
justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do Governo. 

Art. 35 - Para fins da transparência da gestão fiscal será assegurado 
acesso público à Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 
Orçamentária/2001 através do SIAFI-Cidadão. 

Parágrafo único - Para os fins de acompanhamento e fiscalização 
orçamentária, a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da 
Constituição do Estado, será assegurado aos membros da Assembléia 
Legislativa acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Estado de Minas Gerais- SIAFIIMG. 

Art. 36 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviará mensalmente à 
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS 
referente ao mês imediatamente anterior, discriminando a arrecadação 
por subgrupo. 

Art. 3 7 - O Poder Executivo implementará o Sistema de 
Acompanhamento da Ação Governamental, objetivando o 
gerenciamento de despesas constantes de cada subprojeto/subatividade, 
previstos no programa de trabalho das unidades orçamentárias. 

Art. 38 - Se a previsão de arrecadação da receita não se concretizar e 
caso seja necessano a limitação de empenho das dotações 
orçamentárias, esta será feita de forma proporcional ao montante dos 
recursos alocados para atendimento de outras despesas correntes, 
investimentos e inversões financeiras de cada Poder e do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas do Estado. 
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Parágrafo único - Na hipótese prevista no "caput" deste artigo, 

caberá ao Poder Executivo comunicar aos Poderes Legislativo e 
Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas o limite de 
empenho disponível para cada um. 

Art. 39 - Se o projeto de lei orçamentária anual não for sancionado até 
o final do exercício de 2000, fica autorizada, até sua sanção, a execução 
da programação dele constante à razão de 1112 (um doze avos) ao mês. 

§ 1 o- No caso de ser a receita orçamentária insuficiente para atender à 
razão fixada no "caput" deste artigo, as cotas orçamentárias 
proporcionais ficarão limitadas à expectativa de receita atestada pela 
comissão a que se refere o § 2° do art. 155 da Constituição do Estado. 

§ 2° - Considera-se antecipação de crédito à conta da lei orçamentária 
a utilização de recursos autorizada no "caput" deste artigo. 

§ 3° - Após a sanção do Governador do Estado, os eventuais saldos 
negativos apurados serão ajustados, mediante abertura de créditos 
adicionais, por meio de remanejamento de dotações. 

Art. 40- O Poder Executivo publicará, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis contados da data da publicação da lei orçamentária anual, os 
quadros de detalhamento da despesa, por unidade orçamentária, 
segundo a classificação por função, subfunção, programa, projeto e 
subprojeto, atividade e subatividade e operações especiais e seus 
desdobramentos, especificando o elemento/subelemento de despesa, o 
grupo de despesa, a origem do recurso e sua procedência. 

Parágrafo único - O desdobramento da programação do Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será publicado 
observando-se, para cada projeto e atividade e operações especiais, o 
detalhamento das aplicações e as origens dos recursos. 

Art. 41 - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Tribunal 
de Contas e o Ministério Público farão publicar, no órgão oficial dos 
Poderes do Estado, até o 20° (vigésimo) dia do mês subseqüente ao 
trimestre vencido, por unidade orçamentária, demonstrativos da 

~ despesa mensal com a remuneração de seus servidores, por cargo ou 
·<' • função, realizada nos meses do trimestre anterior, discriminando o 
õ i número de servidores e o total dos vencimentos, das vantagens de 
e 
I 
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qualquer espécie e das gratificações pagas por função. 

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se às 
autarquias, às fundações, às empresas subvencionadas e às empresas 
controladas pelo Estado. 

Art. 42 - A lei orçamentária conterá dispositivo que autorize 
operações de crédito por antecipação da receita e para refinanciamento 
da dívida. 

Art. 43 - No projeto de lei que trate de autorização ao Poder 
Executivo para a realização de operação de crédito constará o prazo de 
validade da autorização concedida pelo Poder Legislativo. 

Art. 44 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita 
por decreto, após autorização legislativa. 

§ 1 o - Os créditos suplementares e especiais a que se refere o "caput" 
deste artigo serão elaborados conforme detalhamento constante no art. 
17 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 24 desta lei, para o 
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado. 

§ 2°- A inclusão de grupos de despesa em subprojetos, subatividade e 
nos desdobramentos das operações especiais será feita por meio de 
abertura de crédito suplementar. 

Art. 45 - As dotações referentes a despesas com publicação de atos e 
matérias no órgão oficial dos Poderes do Estado serão consignadas aos 
órgãos a que estiverem afetas. 

Parágrafo único - As despesas com publicação de atos do Governador 
do Estado são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Casa 
Civil e Comunicação Social. 

Art. 46 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o título 
Reserva de Contingência não serão inferiores a 1% (um por cento) da 
receita corrente líquida estimada para 2001. 

Art. 47- Acompanharão os projetos de lei de autoria do Governador 
do Estado exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem. 

Parágrafo único - Os projetos de que trata o "caput" deste artigo, se 
contiverem previsão de aumento de despesa, serão acompanhados de 
memória de cálculo que demonstre o impacto financeiro-orçamentário 
de sua execução. 
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Art. 48 - Será incluída no projeto de lei orçamentária programação 

de despesas à conta de recursos estimados em virtude de alteração da 
legislação tributária decorrente de projeto que esteja em tramitação ou 
que venha a ser enviado à apreciação da Assembléia Legislativa 
durante a tramitação da proposta de orçamento. 

Parágrafo único - A programação condicional de que trata este artigo 
será identificada à parte do restante do orçamento. 

Art. 49 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, até trinta dias 
após a publicação da Lei Orçamentária de 200 I, cronograma anual de 
desembolso mensal, por órgão do Poder Executivo, observando, em 
relação às despesas constantes desse cronograma, abrangência 
necessária à obtenção das metas fiscais. 

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 51 - Revogam-se as disposições em contrário. 
* - Os Anexos das Metas Fiscais Leis de Diretrizes Orçamentárias 

foram publicados na edição do "Diário do Legislativo" de 18.05.00. 
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para 
parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno. 
* -Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; Romel 

Anízio Jorge, Deputado Federal; Armando Dias, Procurador-Chefe da 
Defensoria Pública do Estado; e Roberto Meira de Almeida Barreto, 
Superintendente Estadual do Banco do Brasil, agradecendo o convite 
para a reunião especial destinada à entrega do título de Cidadão 
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Dr. Hortz-Heinz Biller. 

Do Sr. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado (3), 
agradecendo os convites para a solenidade comemorativa da Semana da 
Inconfidência, para participar de visita técnica da CIPE-Rio Doce e 
para a solenidade em que se homenageou a Universidade do Minho. 

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal (2), agradecendo os convites 
para a abertura conjunta do II Encontro Anual da Rede URB-AL A 
Democracia na Cidade, do IV Encontro do Corpo Consular, da 11 Feira 
de Intercâmbio Cultural de Belo Horizonte, do V Encontro 
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Internacional de Zoológicos e do XXIV Congresso da Sociedade de 
Zoológicos do Brasil - SZB - e para a solenidade alusiva ao início das 
atividades da TV Assembléia em Diamantina. 

Do Sr. Lincoln Portela, Deputado Federal, agradecendo a homenagem 
que lhe foi feita, por meio da entrega da Medalha da Inconfidência de 
Homa. 

Do Sr. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, Procurador da República em 
Minas Gerais, convidando os parlamentares para o Seminário Direito à 
Diferença: O Índio e o Negro no Estado Democrático, a realizar-se na 
PUC-MG, de 22 a 26/5/2000. 

Do Sr. Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública, informando, 
em atenção ao Requerimento n° 1.190/2000, do Deputado Paulo Piau, 
que o pleito foi encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG. 

Do Sr. Mauricio Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas, informando, em atenção ao Requerimento n° 950/99, do 
Deputado João Batista de Oliveira, que, no momento, o pedido não 
poderá ser atendido, por falta dos recursos financeiros necessários. 

Do Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura, 
postulando a possibilidade de se realizar, nesta Assembléia Legislativa, 
por ocasião da sessão solene do dia 16/8/2000, o lançamento do selo 
comemorativo do centenário de nascimento do ex-Governador Milton 
Campos. 

Do Sr. Aluísio Eustáquio de Freitas Marques, Secretário do 
Planejamento, em atenção ao Oficio n° 725/2000/DLE, encaminhando 
planilha contendo a relação de todos os contratos realizados nos 
últimos cinco anos por essa Secretaria. (- À CPI das Licitações.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, 
encaminhando os Demonstrativos Contábeis da Administração Direta, 
Indireta e Fundos, referente ao mês de março de 2000. (-À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Dos Srs. Leônidas Gregório de Almeida, Prefeito Municipal de 
Pirapora, e Sidney Gonçalves Moreno, Vice-Presidente do Movimento 
Ecológico São Francisco de Assis, solicitando o apoio deste Legislativo 
com vistas a que seja realizado manifesto em favor de que o rio São 
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À Comissão de Meio Ambiente.) 
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Do Sr. Laércio Soares, Presidente da Câmara Municipal de Diadema, 
encaminhando requerimento aprovado por essa casa, de autoria da 
Vereadora Eliete Menezes, em que pede a este Legislativo seja dirigido 
oficio ao Presidente da República com vistas à garantia de recursos 
para a continuidade dos projetos governamentais e não governamentais 
de prevenção à AIDS, pesquisa relacionada à síndrome e atenção aos 
portadores do vírus HIV. 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal, informando da liberação de recursos financeiros 
referentes a contrato que menciona. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais, agradecendo convite para a reunião da 
Comissão Interestadual Parlamentar · de Estudos para o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.(- À 
Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais, agradecendo convite para a abertura do 11 
Encontro Anual da Rede URB-AL, do IV Encontro do Corpo Consular, 
da 11 Feira de Intercâmbio Cultural de Belo Horizonte, do V Encontro 
Internacional de Zoológicos e do XXIV Congresso da Sociedade de 

z Zoológicos do Brasil. 
õ • Do Sr. José Antônio de Moraes, Corregedor-Geral de Polícia, 
~ encaminhando cópia da Sindicância Administrativa n° 49.338/99, na 
g qual figura o Detetive João Galdino da Silva. (- À CP! do 
~ N arco tráfico.) 

Do Sr. Celso Cartilho de Souza, agradecendo convite enviado ao 
Secretário de Indústria e Comércio para eventos realizados nesta Casa. 

Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de 
~ Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, informando da .<; 
.;: transferência de recursos para Fundos Municipais de Assistência i Social, conforme planilha anexa. (- À Comissão de Fiscalização 
e 
I 
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Financeira.) 

Do Sr. Edimar Antônio Godinho Pimenta, Diretor de Administração e 
Finanças da CODEV ALE, encaminhando cópia de contrato assinado 
pela CODEVALE. (-À CPI das Licitações.) 

Do Sr. Luís Roberto Liza Curi, Diretor do Departamento de Política 
do Ensino Superior do Ministério da Educação, em atenção ao 
Requerimento no 1.109/2000, do Deputado Pastor George, prestando 
informações sobre cursos regulares a distância. 

Do Sr. Luiz André Defilippo, Secretário Municipal da Educação e 
Cultura de Astolfo Dutra, manifestando sua insatisfação pelo 
afastamento do Prof. Carlos Henrique Leal Porto da Secretaria de 
Estado da Educação.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Paulo Henrique Carrijo Pereira, Presidente da 47• Subseção da 
OAB em Minas Gerais, solicitando que os parlamentares apresentem 
emenda ao projeto de lei que regulamenta a organização e divisão 
judiciárias do Estado, com vistas a que, na Comarca de Araguari, sejam 
criadas mais varas judiciais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
Complementar no 17/99.) 

Da Sra. Maria de Lourdes Pereira, Diretora da Fundação de Arte de 
Ouro Preto - F AOP -, encaminhando, em atenção a pedido contido no 
Oficio n° 726/2000/DLE, a relação dos contratos realizados por essa 
entidade, nos últimos cinco anos, com inexigibilidade de licitação. (- À 
CPI das Licitações.) 

Do Sr. Pedro Magalhães Bifano, Presidente da Companhia de 
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG - informando sua 
impossibilidade de comparecer a reumao da Comissão de 
Administração Pública.(- À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Victor Motta, Coordenador Geral do Sistema FIEMG, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à 
FIEMG. 

Do Sr. João Manoel de Carvalho Neto, Diretor de Recursos Humanos 
e Administração, prestando esclarecimentos sobre críticas feitas a essa 
Companhia pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Timóteo 
e Coronel Fabríciano, em atenção a requerimento da Deputada Maria 
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Tereza Lara, encaminhado pelo Of. n° 528/2000/DLE. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, agradecendo convite 

para a reunião especial destinada à entrega do título de Cidadão 
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Hortz-Heinz Biller. 

Dos Srs. Romeu Queiroz, Deputado Federal; Henrique Hargreaves, 
Secretário da Casa Civil; Adelmo Carneiro Leão, Secretário da Saúde; 
Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG, e Mozart de Oliveira 
Júnior, Secretário Adjunto da Saúde, agradecendo convite para a 
abertura conjunta do li Encontro Anual da Rede URB-AL, do IV 
Encontro do Corpo Consular, da li Feira de Intercâmbio Cultural de 
Belo Horizonte, do V Encontro Internacional de Zoológicos e do XXIV 
Congresso da Sociedade de Zoológicos do Brasil. 

Do Sr. Bonifácio Andrada, Deputado Federal (2), agradecendo 
convite para a cerimônia de assinatura do convênio entre a Assembléia 
e a TV Universitária e para a reunião especial em comemoração à 
chegada dos portugueses no Brasil. 

Do Sr. Edmar Moreira, Deputado Federal, agradecendo a indicação 
de seu nome para receber a Medalha de Honra da Inconfidência. 

Do Sr. Adelmo Carneiro Leão, Secretário da Saúde, agradecendo 
convite para reunião da CIPE - Rio Doce. 

CARTÕES 
Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo convite para a 

cerimônia de assinatura de convênio entre esta Casa e a TV 
Universitária . 

Do General-de-Brigada Carlos Roberto Reis de Moraes, Comandante 
da 4• Brigada de Infantaria Motorizada agradecendo convite para a 
reunião especial em homenagem à Fundação João Pinheiro. 

Da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da Justiça 
e de Direitos Humanos, agradecendo convite para participar do Fórum 
Políticas Macroeconômicas Alternativas -Brasil 21. 

Dos Srs. Mauricio Guedes de Mello, Secretário de Transportes e 
Obras Públicas, Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e 
Obras Públicas, e Kátia Mara Soares Metzker, Subsecretária de 



Comunicação Social, agradecendo convite para o II Encontro Anual 
da Rede URB-AL A Democracia na Cidade. 
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Do Sr. Ronaldo Perim, Secretário da Habitação e Desenvolvimento 
Urbano, e da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Vice-Reitora da 
UFMG, agradecendo convite para a reunião especial para entrega do 
título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Hortz-
Heinz Biller. 

Dos Srs. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil e 
Comunicação Social, Axel Sorensen, Secretário Adjunto de 
Transportes e Obras Públicas, e Marco Antônio Guimarães Monteiro, 
Presidente da Rádio Inconfidência, agradecendo convite para a reunião 
da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce -
CIPE-Rio Doce.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Vice-Reitora da UFMG, 
agradecendo convite para a reunião especial comemorativa da chegada 
dos portugueses ao Brasil. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.023/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Ágape Patronato das 

Crianças Carentes e Assistência Social, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ágape 

Patronato das Crianças Carentes e Assistência Social, 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 Reuniões, de de 2000. 
Pastor George 
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Justificação: A Associação Ágape Patronato das Crianças Carentes e 
Assistência Social é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos com 
sede e foro no Município de Belo Horizonte. Tem como finalidade 
estatutária prestar assistência moral e educacional aos menores e aos 
adultos carentes, dar oportunidade de trabalho a menores de 18 anos, 
idosos e deficientes, entre outros. 

Além de seu caráter eminentemente filantrópico, a mencionada 
Associação tem personalidade jurídica própria e conta com diretores 
idôneos, que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Por estar instruído com todos os documentos necessários à declaração 
de utilidade pública, o projeto ora submetido a esta Casa há de contar 
com a anuência dos nobres pares. 

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

PROJETO DE LEI No 1.024/2000 
Estabelece a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais 

afixarem normas relativas a limitações ao recebimento de cheques e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica instituída a obrigatoriedade de se afixarem, em local 

visível, normas contendo limitações ao recebimento de cheques pelo 
comércio varejista em geral, observado o art. 30, inciso I, da 
Constituição Federal. -

Art. 2° - Entre as restrições a que se refere o artigo anterior, o 
estabelecimento comercial deverá incluir o limite máximo para 
pagamentos em cheque . 

Art. 3° - A infração a qualquer dispositivo desta lei enseja a aplicação 
das seguintes penalidades: 

a) notificação; 
b) multa no valor de 200 (duzentas) UFIRs, caso persista a infração; 
c) multa no valor de 400 (quatrocentas) UFIRs, duplicada a cada 
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reincidência. 

Art. 4° - Cabe ao Poder Executivo regulamentar esta lei, no prazo de 
sessenta dias, findo o qual ela será auto-aplicável. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário. 

Fábio A velar 
Justificação: A presente medida legislativa visa corrigir distorções, 

abusos e discriminações nas normas atualmente praticadas pelo 
comércio varejista em geral, no recebimento de cheques - normas essas 
estabelecidas entre o comércio e as entidades de proteção ao crédito 
(CDL e SERASA), sem delas ser dada a devida publicidade aos 
consumidores e entre as quais se inclui a determinação do limite de 
valor dos cheques. 

Assim é que submeto a presente proposta à apreciação desta Casa, 
buscando corrigir essa grave distorção em prejuízo dos consumidores, 
atento também às disposições constitucionais em relação à repartição 
de competências entre os entes federados (União, Estados, Distrito 
Federal e municípios) e a sua autonomia legislativa (arts. 22 e 24 da 
Constituição Federal, que definem as competências privativas da 
União, entre as quais a de legislar sobre direito civil, comercial e do 
trabalho, e as competências concorrentes entre a União, os Estados e o 
Distrito Federal, entre as quais a de legislar sobre produção e consumo 
e sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagistico). Em face do exposto, esperamos seja este projeto acolhido 
por esta augusta Casa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do 
Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. I 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.025/2000 
Dispõe sobre a Política Mineira de Incentivo ao Cultivo, Consumo, 

Comercialização e Transformação dos Derivados do Pequizeiro - Pró-
Pequi. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. I o - A Política Mineira de Incentivo ao Cultivo, Consumo, 

Comercialização e Transformação dos Derivados do Pequizeiro 
("caryocar brasiliense") será formulada, executada e conduzida pela 
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e terá 
por objetivo estimular a atividade de cultivo do pequizeiro no Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 2° - A Política de que trata o artigo anterior será desenvolvida em 
quatro programas: 

I - programa de incentivo ao cultivo do pequi, cujos objetivos são: 
a) identificar e delimitar áreas propícias e adequadas ao cultivo; 
b) desenvolver pesquisas para preservação das áreas plantadas e 

produção de mudas para novos plantios; 
c) identificar dentro do programa as áreas aptas ao turismo e 

incentivar sua prática; 
d) pesquisar os aspectos culturais e folclóricos identificados com o 

pequi e divulgar seus eventos comemorativos e datas relevantes; 
II -programa de incentivo ao consumo do pequi, cujos objetivos são: 
a) divulgar os componentes nutricionais e medicínais do pequi; 
b) divulgar e desenvolver receitas do pequi; 
III - programa de íncentivo à transformação do pequi, que terá como 

objetivo: 
a) incentivar a industrialização de doces, licores, batidas e outros 

derivados; 
b) desenvolver ações que propiciem a melhoria da qualidade dos 

produtos industrializados; 
c) criar selo que identifique a área de produção e qualidade do 

produto; 
IV - programa de incentivo à comercialização do pequi e suas 

transformações, que visará à: 
a) incentivar a comercialização do pequi e seus insumos, bem como 

seu desenvolvimento técnico e econômico dos produtores; 
b) criar feiras para exposição dos produtos . 
Art. 3° - As ações governamentais relativas a esta política contarão 

com a participação dos produtores e dos trabalhadores envolvidos no 
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cultivo, na cultura e na comercialização do pequi. 

Art. 4° - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 dias a contar da 
data de sua publicação. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2000. 
Rogério Correia 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política 

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

PROJETO DE LEI N° 1.026/2000 
Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio 

do Vestuário em Malharia e Retilínea, Tricô e Crochê e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - A implementação do Pólo de Desenvolvimento do Setor da 

Indústria e Comércio do V estuário em Malharia e Retilínea, Tricô e 
Crochê visa a desenvolver a produção, em todas as fases, a circulação e 
a comercialização de produtos nos municípios da região do Pontal do 
Sul do Estado de Minas Gerais, promovendo investimentos em 
tecnologia, despertando o interesse das empresas e produtores e a 
conseqüente geração de emprego e renda. 

Art. 2° - As empresas que venham a se instalar na região do Pontal do 
Sul terão direito aos incentivos destinados a estimular o 
desenvolvimento econômico e social da região. 

Parágrafo único - A região do Pontal do Sul compreende os 
Municípios de Albertina, Andradas, Borda da Mata, Bueno Brandão, 
Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião, Munhoz e Ouro Fino. 

Art. 3° - Os incentivos a que se refere o artigo anterior poderão ser 
fiscais e materiais, nas formas a seguir enumeradas: 

I - materiais: 
a) elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual 

competente; 
b) serviços e obras de infra-estrutura a serem executados pelos órgãos 
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a) redução de 50% (cinqüenta por cento) no Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
- na aquisição de maquinário e equipamentos próprios para todas as 
fases de produção e industrialização de produtos de crochê, malharia e 
retilínea; 

b) isenção do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação 
incidente sobre quaisquer bens ou direitos, transmitidos a qualquer 
título, que se destinem à implantação de projeto industrial na região; 

c) concessão de um periodo de carência de dois anos após o início das 
atividades industriais para o recolhimento do ICMS, findo o qual a 
empresa pagará o imposto correspondente ao periodo, em doze parcelas 
mensais consecutivas, sem encargos, devendo, a partir do terceiro ano, 
recolher o tributo nos prazos e condições normais; 

d) mediante convênio do Estado com a União, poderão ser 
concedidos incentivos fiscais em tributos de competência federal; 

e) os municípios da região do Pontal do Sul, a seu critério, poderão 
conceder beneficios fiscais que se destinem à implantação de projeto 
industrial em seu território. 

§ 1 o - Os beneficios previstos nesta lei serão concedidos aos 
empreendimentos que declararem atividade permanente por, no 
mínimo, cinco anos. 

§ 2° - Na falta da declaração referida no parágrafo anterior, na 
suspensão ou na inatividade do empreendimento por periodo superior a 
sessenta dias, o contribuinte ou responsável ficará obrigado a proceder 
ao ressarcimento pelos incentivos concedidos. 

§ 3°- A elaboração de projetos compreende os seguintes estudos: 
a) de solo; 
b) de terraplanagem; 
c) de rede de energia elétrica; 
d) de rede de água e esgoto e de drenagem; 
e) de rede de telecomunicações. 
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§ 4° - Os serviços e obras de infra-estrutura compreendem a 

execução: 
a) de terraplanagem e acesso; 
b) de rede de energia elétrica; 
c) de rede de água e esgoto e de drenagem; 
d) de rede de telecomunicações. 
Art. 4° - As indústrias já estabelecidas no Estado, desde que venham 

expandir suas atividades na região, poderão obter, em face dessa 
expansão, os mesmos incentivos enumerados no artigo anterior. 

Art. 5° - O Estado de Minas Gerais oferecerá linhas de crédito para as 
ações, projetos e iniciativas ligadas à produção de crochê, malharia e 
retilínea da região do Pontal do SuL · 

Art. 6° - Cabe ao Poder Executivo Estadual enviar à Assembléia 
Legislativa do Estado, semestralmente, todos os dados estatísticos 
relacionados ao programa instituído por esta lei. 

Art. 7" - As empresas industriais beneficiadas com a concessão dos 
incentivos a que alude esta lei obrigam-se a remeter ao Governo do 
Estado e à Assembléia Legislativa, anualmente, seu balanço geraL 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de maio de 2000. 
Maria Olívia 
Justificação: As cidades que compõem o Pontal do Sul vivem quase 

que exclusivamente da industrialização e comercialização de produtos 
de malharia e crochê e, sem dúvida alguma, pela sua posição 
geográfica, enfrentam concorrência direta de São Paulo, que, além de 
aplicar alíquotas mais baixas de ICMS, concede alguns outros 
beneficios fiscais para instalação de empresas, entre os quais os 
relativos à aquisição de máquinas. Isso, sem dúvida, reflete-se 
diretamente naquela região, levando suas empresas ao desespero, pois a 
concorrência, nesse caso, é predatória. 

O que quer a autora é simplesmente que esta Casa reconheça a 
importância desse pólo, onde são gerados emprego e renda, e que ele 
possa ser aumentado. Esse é, sem dúvida, um importante passo a ser 



z 
<3 . 
~ 
E o 
E 
o 

805 
dado pelo Estado, pois o desemprego é hoje o maior fantasma do 
povo brasileiro - em qualquer estatística, vê-se logo que ele está muito 
à frente dos demais quesitos -, e será uma forma de amenizar parte dos 
custos sociais que o Estado tem com a região. 

A criação desse pólo viria beneficiar sobremaneira não apenas os 
empresários que ali instalariam suas empresas, mas também os que ali 
estão e que pensam em ampliar as suas, pois, além de contar com 
alguns beneficios fiscais, contarão com linhas de crédito para resolver o 
seu problema de expansão. A concessão de incentivos fiscais, aliada a 
financiamentos e investimentos em tecnologia no setor, será um 
atrativo que despertará o interesse pela instalação de empresas na 
região do Pontal do Sul. 

Hoje, esse pólo conta com mais de 2 mil empresas, faturando em 
tomo de R$60.000.000,00 por ano, o que certamente seria mudado com 
a aprovação das medidas propostas em nosso projeto, uma vez que o 
número de empresas aumentaria, aumentando com isso o faturamento e 
a arrecadação de impostos. 

Para aumentar as vendas, as empresas da região do Pontal do Sul têm 
promovido feiras por todo o Brasil; essa foi a forma encontrada para 
driblar os problemas da concorrência predatória paulista. 

O projeto de lei que apresentamos atende aos anseios de uma 
importante região do Estado de Minas Gerais, e para sua aprovação 
conto com o apoio integral de meus pares nesta Casa. 

- 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° 1.027/2000 
Declara de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de 

Comunicação de Presidente Olegário, com sede no Município de 
Presidente Olegário. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
j Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco 
~ de Comunicação de Presidente Olegário, com sede no Município de i Presidente Olegário. 
~ 
I 



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. 
Paulo Piau 
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Justificação: A Sociedade Dom Bosco de Comunicação de Presidente 
Olegário, fundada em 20/5/94, tem a finalidade de realizar e divulgar 
programas sociais e culturais de interesse das comunidades da região, 
conforme previsto em seu estatuto. Desde a sua fundação, vem 
desenvolvendo um trabalho sério e muito útil à comunidade. 

A Sociedade Dom Bosco de Comunicação administra a TV 
Presidente, que retransmite a programação da Fundação Padre 
Anchieta, uma das emissoras culturais mais premiadas no mundo. Para 
manter a credibilidade da rede, apresenta um jornalismo imparcial, 
sério e dinâmico, identificado com a comunidade, inteiramente 
dedicado aos seus objetivos sociais e culturais. 

A entidade realiza e divulga programas sociais de interesse das 
comunidades carentes da região, especialmente as de jovens, idosos, 
crianças, mães e deficientes fisicos, além de promover iniciativas e 
campanhas de cunho social beneficiente, com a colaboração de 
entidades de programação e assistência social. 

Desenvolve trabalhos que visam incentivar a expansão da cultura, das 
artes e da educação e disponibiliza cursos de formação profissional nas 
diversas áreas de radiodifusão, utilizando-se de suas instalações. 

A Sociedade Dom Bosco de Comunicação estimula e apóia pesquisas 
e projetos em todas as áreas culturais, patrocina e divulga eventos como 
exposições, festivais de artes, espetáculos teatrais, de dança, de música, 
de ópera, de circo e atividades congêneres, visando sempre à 
manutenção dos valores culturais e à preservação do folclore e das 
tradições populares da região. 

Por meio da impressão de revistas, livros e jornais, divulga todo o 
programa em execução, com ampla publicidade de seus serviços a 
favor da comunidade. 

Considerando o relevante serviço social e cultural prestado pela 
entidade à comunidade de Presidente Olegário e estando ela em 
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consonância com os critérios estabelecidos na Lei n° 12.972, de 
27/7/98, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação 
do projeto apresentado. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.028/2000 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Caminho da Verdade, 

com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita 

Caminho da Verdade, com sede no Município de Uberaba. 
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. 
Paulo Piau 
Justificação: O Centro Espírita Caminho da Verdade, fundado em 

8/4/62, é urna sociedade civil beneficente sem fins lucrativos, de caráter 
social, que mantém atividades assistenciais com vistas a atender 
famílias carentes. 

Com o auxílio da comunidade, oferece sopa fraterna no primeiro 
domingo de cada mês, confecciona enxovais para recém-nascidos, 
presta assistência a gestantes e distribui cestas bàsicas, cobertores, 
agasalhos e alimentos em visitas semanais. 

A entidade atende a todos os requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
e realiza meritório trabalho na comunidade em que se situa; por isso 
solicitamos aos nobres pares a concessão do título declaratório de 
utilidade pública pleiteado . 

- 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 No 1.029/2000 < 
~ Declara de utilidade pública a União dos Trabalhadores Rurais de i Iturama- UTRARI -, com sede no Município de Iturama. 
~ 

f 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a União dos 

Trabalhadores Rurais de lturama - UTRARI -, com sede no Município 
de Iturama. 

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. 
Paulo Piau 
Justificação: A União dos Trabalhadores Rurais de lturama -

UTRARI - é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 
2/2/97, que tem por escopo lutar pela reforma agrária e pelo 
assentamento de trabalhadores rurais em terras devolutas ou que 
venham a ser desapropriadas pelo Governo para tal fim; lutar por 
melhores condições de vida e de trabalho para seus associados e 
defender as instituições democráticas da sociedade brasileira. 

Por seu importante trabalho em prol dos produtores rurais da região, a 
UTRARI recebeu o título de utilidade pública municipal por meio da 
Lei n° 3.114, de 3/11199, e está inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Juridicas- CNPJ -,com o n° 01.821.939/0001-80. 

Sendo o trabalho da UTRARI na comunidade de lturama uma 
garantia que os produtores rurais têm para continuar lutando por seus 
direitos e pelo fortalecimento do setor produtivo, esperamos que os 
nobres pares deste parlamento se sensibilizem com as atividades por ela 
desenvolvidas no meio rural e lhe concedam a declaração de utilidade 
pública estadual. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do 
art. 188, c/c o art. I 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 1.030/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bairro do 

Rosário, com sede no Município de Sacramento. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I 0 

- Fica declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária Bairro do Rosário, com sede no Município de Sacramento. 
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Paulo Piau 
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Justificação: A Associação Comunitária Bairro do Rosário, fundada 
em 12/9/88, na cidade de Sacramento, é sociedade civil sem fins 
lucrativos, que desenvolve várias atividades em favor da sociedade. 

A entidade tem como finalidade implementar programas nos setores 
de saúde, educação, alimentação, habitação e outros, atendendo a 
demandas de moradores do bairro; visa solucionar os problemas com 
recursos da própria comunidade, do poder público ou de particulares; 
promove atividades culturais e recreativas; incentiva o trabalho em 
grupos comunitários, promovendo maior integração entre as demais 
associações de bairro da cidade e da região. 

Tendo em vista que foram preenchidos os requisitos legais dispostos 
na Lei n° 12.972, de 27/7/98, e pelos relevantes serviços sociais 
prestados à comunidade de Sacramento, contamos com o apoio dos 
nobres pares à aprovação do projeto apresentado, para que a 
Associação possa crescer cada vez mais e ampliar suas tarefas 
assistenciais. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.031/2000 
Declara de utilidade pública a Casa de Apoio ao Drogado e ao 

Alcoólatra - Casa Dia de Uberaba, com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Apoio ao 

Drogado e ao Alcoólatra - Casa Dia de Uberaba, com sede no 
Município de Uberaba. 

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. 
Paulo Piau 
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Justificação: A Casa de Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra - Casa 

Dia de Uberaba, surgiu em 919196, através da união de 26 pais com a 
vivência comum, de terem no contexto familiar filhos usuários de 
drogas. 

A idéia inicial foi instalar-se no movimento urbano, uma vez que as 
modalidades existentes de tratamento definiam-se por manicômios e 
estruturas fazendárias. A exclusão do dependente químico do contexto 
urbano, foi repensada nessa proposta, e a Casa Dia de Uberaba 
atualmente é a única no munícípio a empreender tal ativídade distante 
do ideário de afastamento. Conseqüentemente muitas são as pessoas 
que testemunham a implicação que os une. Para tal ficou definído no 
art. 3° do estatuto da entidade a seguinte amplitude dos seus trabalhos: 
"A sociedade terá como finalidade social, o apoio de pessoas 
consideradas dependentes de substâncias químicas, drogas e álcool, no 
Município de Uberaba, regíão e em qualquer proporção geográfica que 
se fizer necessária, podendo promover em todo segmento da sociedade 
civil atividades de cunho assistencial que comportem a prevenção, o 
tratamento e a recuperação de dependentes químicos, através de 
programa específico de 12 passos, palestras, conferências, seminários, 
atendimentos indivídual e grupal, orientação ou terapia familiar, 
atendimentos psicológico, médico e odontológíco; enfim tudo que diz 
respeito ao trabalho com dependência química orientado pela Secretaria 
Nacional Antidrogas, bem como, pela Organização Mundial de Saúde, 
CNAS e em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de 
Saúde, contemplando em suas ações a prevenção e acolhimento de 
pessoas dependentes químicas e que sejam circunstancialmente 
portadores de HIV/DST, portadores de necessidades especiais e outras 
patologias em conformidade com a Secretária de Políticas de Saúde e 
com segmentos de articulação com ONGs nas diversas categorias em 
âmbitos municipal, estadual e federal". 

Com essas características, a experiência de uma escolha e uma 
liberdade, contemporâneas da razão, estabelece com uma clareza 
evidente uma nova opção clássica para tratamento, uma continuidade 
que poderá estender-se sem rupturas ao longo do desatino. Para a 
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sociedade local, as modalidades de recolhimento, semi-recolhimento 
e pós tratamento surgem como algo novo em um mundo particular da 
prática do internamento. No entanto, essa forma particular da 
sensibilidade às práticas existentes desenhou um novo rosto próprio de 
opções para o dependente qmm1co que culminou com o 
reconhecimento, da entidade, em âmbito municipal, por meio do Título 
de Utilidade Pública n° 6.799, de 1998. Outros registros foram 
abarcados como: CNAS no 44006.05627/97-14 e Secretaria Nacional 
Anti drogas n° 08026.00373/98-1 O. 

Nesses termos, se faz necessária no mérito estadual a concessão do 
título declaratório de utilidade pública à Casa Dia de Uberaba pela 
abrangência nos atendimentos praticados nos últimos quatro anos. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.032/2000 
Declara de utilidade pública a Obra do Berço, com sede no Município 

de Lambari. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Obra do Berço, com 

sede no Município de Lambari. 
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. 
Bilac Pinto 
Justificação: A Obra do Berço é sociedade civil sem fins lucrativos, 

fundada em 1958 e registrada em 14/5/71, no Município de Lambari. 
Sua finalidade principal é amparar espiritual e materialmente às mães 

e crianças carentes da região, combater a fome e a pobreza, de modo 
sistemático e permanente, assegurando às pessoas menos favorecidas o 
pleno desenvolvimento moral e social. 

É importante ressaltar que, além de seu caráter eminentemente 
filantrópico, a mencionada entidade tem personalidade juridica própria 
e conta com diretores idôneos, que não recebem remuneração pelo 
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exercício de seus cargos. 

Sendo assim, conto com o apoio dos parlamentares para que este 
projeto de lei seja acolhido. 

- 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. I 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.033/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Promotora de Assistência 

Social- APAS -,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 Promotora 

de Assistência Social - AP AS -, 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 Reuniões, de maio de 2000. 
José Henrique 
Justificação: A Associação Promotora de Assistência Social - AP AS -

é uma entidade civil sem fins lucrativos e está em funcionamento desde 
25/6/95. 

A instituição não remunera os membros de sua diretoria, composta de 
pessoas de reconhecida idoneidade moral. Tem por finalidade o 
desenvolvimento, a implantação e o acompanhamento de programas 
que possam viabilizar a solução de problemas ligados às áreas de 
habitação, saúde, saneamento básico, lazer, esporte, cultura, educação, 
assistência à inrancia, à juventude e aos idosos, profissionalização, 
recuperação de dependentes de drogas e outras formas de assistência 
aos necessitados. 

Evidencia-se, assim, o caráter de utilidade pública da entidade, 
objetivamente demonstrado pela documentação anexa. Sendo assim, 
por certo esta postulação receberá o apoio dos nobres pares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI No 1.034/2000 

Declara de utilidade pública a entidade PY4PSA Clube de 
Radioamadores de Minas Gerais, com sede no Município de Lavras. 

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

Radioamadores de Minas Gerais, com sede no Município de Lavras. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2000. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: Tendo por finalidade essencial a investigação científica e 

o desenvolvimento técnico dos seus trabalhos, no campo das 
telecomunicações, especialmente orientando os associados e a 
sociedade sobre a função do radioamador, a entidade apontada 
desempenha significativo papel junto à comunidade de Lavras, 
mormente no meio em que atua, em que seu trabalho é reconhecido e 
respeitado por todos. 

Realizando atividades sempre condizentes com o disposto em seus 
estatutos e em harmonia com as aspirações de seus associados e da 
comunidade em que se insere, a PY4PSA prima pelo dinamismo e pela 
seriedade em suas ações, contribuindo para a edificação de uma 
sociedade melhor. 

A par dessas considerações, e numa demonstração de reconhecimento 
ao trabalho relevante empreendido pelo Clube, esperamos a aprovação 
deste projeto de lei pelos nobres pares desta Casa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. I 03, inciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.383/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado 

voto de congratulações com a população do Município de Perdões 
j pelos 89 anos de sua emancipação político-administrativa. (- À 

Comissão de Assuntos Municipais.) 
N° 1.384/2000, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
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formulado apelo ao Presidente do IPSEMG com vistas à 
implantação do Programa IPSEMG-Família no Município de Janaúba. 
(-À Comissão de Saúde.) 

N° 1.385/2000, do Deputado Álvaro Antônio, pleiteando seja 
solicitada aos órgãos competentes a recuperação da BR-459, que liga 
Poços de Caldas a Lorena, SP, no trecho entre os Km 12 e 30, em que 
ocorreu queda de barreira.(- À Comissão de Transporte.) 

N° 1.386/2000, do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte - SINDHORB - por 
seus 67 anos de fundação.(- À Comissão de Turismo.) 

N° 1.387/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Aloísio Garcia por sua 
eleição para a Academia Mineira de Letras. (- À Comissão de 
Educação.) 

N° 1.388/2000 da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando 
seja solicitado ao Presidente da COP ASA-MG que informe onde foram 
aplicados os recursos financeiros destinados a essa empresa, referentes 
a parcelas de contratos que menciona, firmados com a Caixa 
Econômica Federal.(- À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Colégio de 
Líderes e dos Deputados Sávio Souza Cruz (2), Carlos Pimenta e 
Miguel Martini. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Saúde e dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, Wanderley Ávila e 
José Milton. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs Deputados, Sras. 

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, meus senhores e minhas 
senhoras, estamos ocupando a tribuna nesta tarde para falar sobre essa 
entidade hoje consolidada e representativa das Assembléias 
Legislativas, a UNALE, que envolve não somente os parlamentares, 
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mas toda a Casa legislativa, compreendendo os técnicos legislativos 
e os Deputados. Desde o início, nossa caminhada nessa entidade tem 
sido com muito orgulho e com muita alegria. A entidade já tem 5 anos 
de idade e hoje está consolidada. 

Desde a antiga União Parlamentar Interestadual, fazemos parte desse 
projeto, que acredito ser de suma importância para todos os 
parlamentares, para todas as Casas legislativas e, até mesmo, para a 
democracia, uma vez que o propósito da UNALE é o fortalecimento do 
Legislativo e do pacto federativo. A União Parlamentar Interestadual, 
antiga entidade que congregava somente Deputados, por não estar em 
determinado momento muito bem conduzida, solicitou dos Presidentes 
de Assembléias Legislativas a criação do colegiado de Presidentes, cuja 
proposta era ocupar o espaço deixado pela ineficiência da União 
Parlamentar Interestadual. 

Em Recife, numa reunião, fomos convidados a ir à Parmba. Nesse 
Estado, fomos designados tomadores de conta da antiga entidade - da 
UPI. O propósito do Colegiado de Presidentes era a extinção da UPI 
para o que os Presidentes de Assembléias assumissem a direção da 
entidade. Com mais um grupo de parlamentares, reerguemos a União 
Parlamentar Interestadual. Contávamos com a UPI e com o Colegiado 
de Presidentes. 

A tentativa de extinguir a UPI fracassou e houve a nossa proposta de 
criar uma entidade onde as duas forças se unissem. Incorporaríamos 
ainda uma terceira força, que eram os técnicos das Casas legislativas. 
Assim foi feito, numa reunião muito pesada, no Rio Grande do Sul, e 
em outra, em São Paulo. Finalmente, houve acordo e surgiu, numa 
reunião em Belém do Pará, a União Nacional dos Legislativos 
Estaduais- UNALE -, que hoje é uma entidade consolidada. 

E havia uma preocupação de que essa entidade fosse forte, 
representativa e séria, que não servisse apenas para turismo, razão por 
que a primeira conferência foi realizada em Brasília, Capital do País, 
sem atrativos turísticos para brasileiros, embora os possa ter, por sua 
arquitetura, para estrangeiros. 

A segunda conferência se deu na Capital paulista, na própria 
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Assembléia Legislativa. Pudemos mostrar que se tratava de uma 
entidade que queria caminhar de maneira séria, competente, de forma a 
poder construir um novo parlamento. Nessa reunião, em São Paulo, fui 
eleito, pela primeira vez, Presidente da entidade. 

Fizemos a terceira conferência em Recife, porque havia sido definido 
que cada conferência se daria em uma região do País, sendo que o 
Nordeste escolheu a cidade de Recife. Nessa conferência, tivemos 
praticamente dobrado o número de participantes. Em São Paulo, 
tivemos 200 participantes, em Recife, contamos com a participação de 
mais de 400 pessoas. Concluímos, na semana passada, a quarta 
conferência da UNALE, quando contamos mais de 550 participantes. 
Todas as Assembléias Legislativas, com exceção, se não me engano, da 
do Amapá, estavam ali representadas. Essa entidade hoje tem, como 
filiados, 25 Assembléias Legislativas e perto de 90% dos parlamentares 
estaduais. A entidade que, durante esse tempo de trabalho, tinha uma 
sede alugada, termina seu segundo mandato com uma sede instalada em 
Brasília, num prédio novo, com 450m2 , modelada para atender aos 
parlamentares estaduais, com estrutura organizada, de transporte, 
acompanhamento a órgãos federais, agendamento de audiências, e 
demais beneficios dos quais muitos Deputados já puderam usufruir. 
Uma grande reivindicação dos nobres pares do Brasil inteiro era a 
questão da previdência dos parlamentares. Apenas seis Assembléias, no 
Brasil, contam com instituto de previdência próprio, como é o caso de 
Minas Gerais. Vinte e uma Assembléias não dispõem desse beneficio, e 
seus membros, não tendo INSS nem fazendo parte da categoria de 
servidor público, ao terminar ou perder seu mandato, ficam sem 
nenhum amparo. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Obrigado, Deputado 
Miguel Martini. Gostaria de cumprimentá-lo não apenas pelo seu 
pronunciamento, mas, sobretudo, pelo seu trabalho na criação e 
fundação da UNALE e como seu Presidente. Ao longo desses anos 
desenvolveu um trabalho representando todos os Deputados de Minas 
Gerais e do Brasil. V. Exa. fez um trabalho não em defesa de interesses 
corporativos, mas do aprimoramento do parlamento brasileiro e do 
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papel das Assembléias Legislativas no funcionamento da 
democracia. Por tudo isso, todos nós, da Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais e de todas as Assembléias do Brasil, somos devedores de 
V. Exa., por seu trabalho de seriedade, honradez e dedicação. Digo isso 
em meu nome e no de meus companheiros da Bancada do PSDB, do 
PFL e no de todos os parlamentares desta Casa. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Muito obrigado, Deputado Amilcar 
Martins. A previdência dos parlamentares, um assunto que ninguém 
quer nem discutir, depois de anos exaustivos de discussão, chegamos a 
um projeto em que o próprio parlamentar paga. Mas, pasmem os 
senhores, o sistema de previdência que criamos na UNALE, que é 
extensivo também aos servidores das casas legislativas, tem um modelo 
infinitamente melhor do que o nosso e do que o de qualquer outro 
Estado. Hoje, o parlamentar de Minas Gerais que contribui durante 
quatro anos, se perde o mandato, perde o direito ao que foi recolhido, 
ao passo que, no nosso sistema de previdência, ele pode resgatar tudo 
aquilo que depositou, com todas as correções que o modelo econômico 
define como instituto de correção. A previdência e o seguro do 
parlamentar já estão contemplados. 

Trabalhamos exaustivamente na construção de um sistema de 
informática que atende a todas as Assembléias Legislativas e aos 
parlamentares estaduais. Vejam os senhores: tínhamos, no Brasil, 27 
linguagens diferentes de informática. Num sistema de cooperação 
mútua, num sistema solidário, trouxemos técnicos de todas as casas 
legislativas, com a direção de um técnico da Assembléia do Rio Grande 
do Sul, e hoje temos um sistema de informática que nenhum país do 
mundo possui, nenhuma empresa pública ou privada possui. Só nós, 
legisladores e parlamentares, políticos, sabemos quais são nossas reais 
necessidades. Só para os senhores terem uma idéia em termos de 
números, o sistema que criamos, que na verdade é composto de 9 
sistemas e 14 módulos, atende a todas as necessidades dos 

~ parlamentares estaduais. Se fôssemos contratar no mercado um sistema 
--< i como esse, sairia por aproximadamente R$4.000.000,00, e ainda i continuaríamos dependendo dele. Fizemos esse sistema com linguagem 
o ;;_ 
.§ 
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umca, para que todas as Assembléias e parlamentares do Brasil 
possam se comunicar, saindo para os parlamentares e para as casas 
legislativas com custo zero. Já está praticamente pronto. Cada vez que 
o sistema for desenvolvido, isso será comunicado à UNALE, que 
repassará a informação para todas as outras casas legislativas. Esse 
sistema nos livra do mercado das empresas de informática, que, de 
todas as maneiras, deixavam as Assembléias Legislativas na mão, 
porque somente nós conhecemos nossa realidade. Esse é um grande 
avanço, um grande ganho para todos os parlamentares e parlamentos, 
um grande serviço que a UNALE pode prestar. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Deputado Miguel Martini, 
gostaria de, em meu nome - e tenho certeza de que em nome da 
Bancada do PMDB nesta Casa -, agradecer e aqui reconhecer de 
público - pedindo inclusive ao Sr. Presidente que faça constar em ata 
esse reconhecimento - o trabalho de V. Exa. à frente da UNALE, pelo 
qual a Bancada do PMDB nesta Casa se congratula com V. Exa. 

Devo confessar a V. Exa., sem nenhum constrangimento, que não 
tinha tido ainda a oportunidade de participar de um encontro da 
UNALE, e realmente me encheu os olhos o trabalho que V. Exa. fez à 
frente da instituição. Devo reconhecer que, efetivamente, não conhecia 
o trabalho da UNALE. Conhecia alguma coisa do trabalho de V. Exa., 
por ter tido, algumas vezes, a oportunidade de vê-lo falando sobre a 
UNALE. Realmente, isso me impressionou. V. Exa., sem dúvida, 
contribuiu muito para o enriquecimento dos parlamentos do Brasil. 
Tive a oportunidade de assistir, lá, a palestras de altíssimo nível. V. 
Exa. conquistou um relacionamento internacional. Hoje, com esta 
sociedade globalizada, precisamos interagir com o restante do mundo. 
V. Exa., que é um Deputado desta Casa, trabalhou muito para que a 
UNALE conquistasse esse espaço, já que é uma entidade extremamente 
jovem, pois tem cerca de quatro anos apenas. Cumprimento e 
parabenizo V. Exa. 

Senti-me honrado ao ser convidado para integrar a diretoria do 
Sudeste. Pessoalmente, solicito a V. Exa. que nos ajude a prestar algum 
serviço. A questão da previdência e as outras que expôs são de 
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fundamental importância. Espero que, em outra oportunidade, 
possamos debater, novamente, sobre esses assuntos. Parabéns. 

O Deputado Miguel Martini - Criamos a Universidade UNALE, que 
treinará não apenas os técnicos, mas também todos os parlamentares 
brasileiros; o Código de Ética da UNALE e o Código de Ética das 
Assembléias Legislativas; e cinco parlamentos regionais, onde os 
assuntos regionais serão debatidos de acordo com a sua realidade. 
Propiciamos as relações internacionais, com a África do Sul e a 
América Central, no Parlacentro e no Parlatino, com a INCSL, com 
CW A, com a CSD e com a União Européia, que já estão consolidadas e 
fazem parte da Conferência Parlamentar das Américas. Como esta Casa 
Legislativa confiou-nos essa missão, ao entregarmos o cargo, com 
muito prazer, gostariamos de prestar contas e de dizer que não temos 
nenhum cargo mais nessa entidade. A nossa missão cumpriu-se com 
esse mandato. Agora, o Deputado Márcio Cunha e outros parlamentares 
poderão ocupar esse espaço. Posteriormente, entregaremos um "folder" 
aos nossos parlamentares, para que conheçam, amem e valorizem essa 
entidade, que tem fortalecido sobremaneira o parlamento, a democracia 
e o próprio pacto federativo. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, representantes da imprensa presentes, telespectadores, 
senhoras e senhores, volto a falar de um assunto sobre o qual discorri 
há cerca de dez dias, que é de suma importância. Na medicina há um 
ramo com o nome de epidemiologia, que significa o estudo da causa, 
ou das causas, das doenças. No passado, essa matéria ocupou-se muito, 
e especialmente, das doenças transmissíveis. Veio daí todo o estudo 
sobre a peste bubônica, sobre as doenças transmitidas devído a 
problemas de infra-estrutura e saneamento básico, sobre as verminoses, 
sobre as víroses e sobre as doenças infecciosas. Gradativamente, a 
comunidade científica e os pesquisadores começaram a descobrir 
formas de prevenção e de tratamento dessas doenças transmissíveis. A 
epidemiologia ocupou parte importante dessa bibliografia, estudando 
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suas causas, seus efeitos e seus possíveis tratamentos. 

À medida que a ciência avança, avança também o controle dessas 
doenças, de tal maneira que hoje, no Primeiro Mundo, não são as 
doenças transmissíveis as mais importantes, mas as doenças crônicas 
degenerativas e as doenças das vítimas de acidentes. Como o Brasil 
ainda mantém a condição de "Belíndia", uma mistura de qualidade de 
vida excelente, que lembra a Bélgica, com outra muito aquém da 
condição humana, que lembra a Índia, temos ainda a predominância de 
doenças transmissíves associadas a outros tipos de doenças, como os 
traumas. E o novo milênio aponta para o fato de que as doenças 
transmissíveis passarão a ser substituídas pelos traumas. 

Nesse sentido, queria chamar a atenção dos senhores porque, tendo 
que trafegar pela BR -040 todos os finais de semana, para ir de Belo 
Horizonte a Barbacena, vemos cenas de tragédias constantemente. No 
final de semana passado aconteceram três acidentes gravíssimos, com 
14 óbitos, fora os feridos graves e os danos materiais. Na BR-040, o 
trecho de Barbacena a Carandaí é hoje um dos maiores causadores de 
problemas relacionados ao trauma. Esse pedaço de estrada é o segundo 
mais violento do País. E nós, que trafegamos por ele, vemos que a todo 
momento estamos sob risco de vída iminente e permanente. No trecho 
de Belo Horizonte até a FERTECO trafegam caminhões pesados, 
carregando minério, carregando brita, sem nenhuma proteção de lona, o 
que é obrigado por lei. São dezenas de caminhões enfileirados, uns 
ultrapassando os outros em subidas, com aquela lentidão perigosa para 
os carros. Essa estrada está a mesma coisa há dezenas de anos e hoje 
suporta uma frota muitas vezes maior. O número de veículos que 
trafegam por ela deve ter decuplicado nesses últimos anos. E a estrada, 
ao invés de ter sido alargada, ao invés de ter tido os seus pontos criticas 
e perigosos melhorados, como pontes e viadutos estreitos, curvas 
acentuadas, curvas declinadas ao contrário do que deveriam ser, 
continua a mesma coisa. Nenhum investimento foi feito nesse sentido. 

Faço um apelo para que o DNER, ouvindo as vítimas dos acidentes 
que acontecem diariamente, que ficam com problemas sérios de saúde a 
vida inteira, tome as medidas o mais urgente possível. 
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A cada final de semana, a cada dia em que se deixa de atuar 

naquela estrada temos vítimas em potencial e também vítimas reais, 
principalmente nos finais de semana prolongados. 

Senhores, não podemos permanecer calados diante dessa situação. As 
pessoas que trafegam naquela estrada a trabalho ou por Jazer não 
podem correr o risco de perder a vida. Não podemos ficar calados 
diante da situação dessa BR, onde ocorre a segunda maior incidência de 
mortes no País. Já envíamos oficio ao DER-MG e recebemos alguma 
sinalização, mas sentimos que isso ainda é pouco. Perto de Ouro 
Branco, há uma ponte estreita em uma curva - o Deputado Bené 
Guedes, às vezes, passa por Já -, e os parapeitos que Já são colocados 
Jogo se perdem. 

Pedimos a constituição de uma comissão especial para o estudo do 
problema das vítimas de violência nas estradas. Elas não podem falar, 
mas ainda têm seus parentes, que merecem ter voz mais ativa na 
organização dessa sociedade. Deputado Bené Guedes, não é possível 
mais assistir a tantos acidentes naquela estrada e ver as vítimas 
despedaçadas no chão. 

A Deputada Maria Olívía (em aparte) - Gostaria de lembrar, neste 
momento, que esta Casa aprovou um projeto de minha autoria que 
obriga os veículos de carga pesada a ter, em seus pára-choques, 
telefone de contato do motorista. Na maioria das vezes, nos acidentes, 
como nesse que V. Exa. agora relata, estão envolvidos caminhões de 
carga, que, em sua maioria, são os maiores provocadores de colisões. 
Como essa lei ainda não foi regulamentada, pedimos ao Governo do 
Estado que acelere a sua regulamentação, a fim de impedir novos 
acidentes. Muito obrigada. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Estou ouvíndo 
atentamente a manifestação de V. Exa. Realmente, assiste-lhe toda a 
razão em seu pronunciamento, pois chama-nos a atenção a situação em 
que se encontram nossas rodovias. Precisamos buscar uma solução 
efetiva e rápida, pois vidas são ceifadas diariamente. V. Exa. solicitou a 
instalação de uma comissão para discutir o assunto em Brasília, junto 
ao DNER, mas não podemos mais nos calar diante de uma situação tão 
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constrangedora, diante de tantas vítimas fatais nas rodovías. Chegou 
a hora de buscar uma solução junto ao DER, à Polícia Rodoviária, ao 
DNER e aos parlamentares, independentemente de suas bases, pois 
temos vítimas diariamente, e, até hoje, muitas famílias choram a perda 
de seus entes queridos. 

Precisamos também cobrar do Poder Judiciário punição para as 
pessoas que deixam suas vítimas no solo, sem socorro. A impunidade 
está aumentando. O próprio Código Penal não tem sido aplicado, e a 
sanção está revertendo em doação de cestas básicas, fazendo com que 
os motoristas continuem causando acidentes. Precisamos tornar uma 
posição urgente, não podemos mais continuar vivendo essa situação 
trágíca. Estou disposto a participar dessa cruzada e a buscar soluções, 
pois poderemos ter a vída de entes de nossas famílias ceifada pelas 
tragédias das estradas mineiras. Parabéns, Deputado. 

O Deputado Edson Rezende* - Obrigado, Deputado. 
Senhores, para terem uma idéia, um levantamento feito há sete ou 

oito anos constatou que mais ou menos 50 mil pessoas morrem no 
Brasil, por ano, vítimas de acidentes nas estradas e no trânsito. Ora, 
podemos fazer uma comparação. A Guerra do Vietnã, que durou dez 
anos, não matou mais de 50 mil víetnamitas e americanos. Em um ano, 
senhores, estamos produzindo mais vítimas no trânsito do País que a 
Guerra do Vietnã em dez anos. 

O Governo Federal, assim como os Estados, estimula fábricas de 
carros no País, inclusive com facilitação de impostos, e o aumento da 
frota, mas não cuida da sua malha viária, mantendo a mesma de há 
dezenas de anos. À medida que passamos nas estradas, notamos os 
buracos que se multiplicam e são remendados. E esses remendos viram 
quebra-molas que, com chuva, nos levam para o buraco. 

Foi pedida audiência pública pela Comissão de Saúde e também pela 
de Transporte para fazermos uma primeira discussão. Quero crer que 
uma comissão, a partir dessa reunião, irá a Brasília para mostrar a 
posição desta Casa com relação aos acidentes de trânsito. 

É preciso chamar a atenção para a questão da malha viária de Minas 
Gerais, que é a maior do País, por isso precisa ser muito bem cuidada. 
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E, quanto às vítimas que se verificam no dia-a-dia, não nos podemos 
calar. Pelo contrário. É preciso que as estradas estaduais sejam também 
cuidadas, mesmo que nelas seja menor o tráfego, porque o número de 
carros está aumentando. 

É importante o projeto que o Estado apresentou, de empréstimo do 
Banco Mundial, em torno de R$300.000.000,00 para o asfaltamento das 
estradas rodoviárias e estaduais. Precisamos dizer que a sinalização 
também ajuda muito. Em Carandaí, há uma curva que matava em quase 
todos os finaís de semana. Com uma sinalização efetiva e cuidados, 
com os olhos-de-gato colocados para a noite, está diminuindo muito o 
número de acidentes. Mas existem aínda gargalos e outros problemas 
sérios que precisam ser acertados. 

Finalizando o meu pronunciamento, quero chamar a atenção de todos 
os parlamentares, de todo o povo mineiro, do Instituto Estadual de 
Florestas e da Polícia Florestal do Estado para o que se queimou de 
mata, arrasando, do ponto de vista ecológico, o nosso Estado. 
Encaminhamos um oficio ao IEF e à Polícia Florestal, para que façam 
um trabalho de prevenção, educação e fiscalização, com relação aos 
problemas das queimadas no Estado. Num próximo momento, 
estaremos conversando sobre isso. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, caros colegas Deputados, 

Deputadas, senhoras e senhores que nos visitam, telespectadores da TV 
Assembléia, volto a esta tribuna para anunciar a esta Casa e à sociedade 
mineira que apresentei um projeto prevendo a substituição da CEASA e 
da CASEMG pelo Mineirão e pelo Mineirinho, que seriam, segundo a 
minha proposta, entregues ao Governo Federal para, subseqüentemente, 
serem pri vatizados . 

E esse projeto, Sr. Presidente, caros Deputados, é fruto de uma 
reflexão profunda, feita com pessoas de diversos segmentos da 
sociedade, em várias e várias reuniões. A conclusão a que chegaram 
essas pessoas, absolutamente sem nenhuma exceção, é a de que o 
projeto é importante, traz ganhos em relação à operação que está sendo 
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proposta- entregar a CEASA e a CASEMG. 

Estamos há muito tempo debatendo e refletindo sobre essas duas 
empresas, absolutamente estratégicas, importantíssimas para a 
sociedade, importantíssimas para o Governo do Estado, que, por meio 
delas, mantém presença forte na política agropecuária, na política de 
distribuição de alimentos. Portanto, a perda com a transferência da 
CEASA e da CASEMG para o Governo Federal é enorme. E todos 
conhecemos S. Exa. o Governador do Estado, comprometido como é 
com as causas sociais; ele, certamente, não terá admitido isso com 
facilidade, sem um custo enorme e muita dor. Tenho certeza de que 
esse é o preço que S. Exa. está pagando, junto com a população mais 
carente do Estado, que, certamente, é a mais beneficiada com a 
intermediação que a CEASA e a CASEMG fazem com relação à 
distribuição de alimentos. 

Não há dúvida de que essas empresas cumprem função social mais 
expressiva e mais nobre do que o Mineirão e o Mineirinho. É 
importante notar que esses são administrados por uma autarquia, que, 
como todos sabemos, tem poder limitado, tem um gerenciamento 
restrito, em razão da sua natureza jurídica. E, certamente, uma vez 
colocada à disposição e nas mãos da iniciativa privada, um trabalho de 
melhor qualidade poderá ser ofertado à sociedade. Uma empresa 
privada não terá o instrumento da licitação que a autarquia está 
obrigada a observar. Essa crise de denuncismo que tem se erguido 
contra o Mineirão e o Mineirinho, ao longo dos anos, certamente, se 
esvairia, com a sua colocação nas mãos da iniciativa privada, que 
poderia geri-los de maneira muito mais efetiva para a sociedade, 
aproveitando, inclusive, sua enorme capacidade, que está ociosa. A 
iniciativa privada, certamente, não permitiria que esses dois palcos 
esportivos fossem tão subutilizados como estão sendo agora. Restaria, 
pois, à sociedade auferir esse ganho de melhor gerenciamento nesses 
dois centros esportivos, o que, certamente, não ocorre, não em razão da 
incompetência, da inabilidade de pessoas que se assentam no comando 
da ADEMG, mas, pelo contrário, em razão da natureza jurídica dessa 
entidade, que, realmente, engessa a instituição, dificulta as suas ações. 
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Essa é a razão pela qual essa instituição tem sido tão metralhada, 
alvo de tantas denúncias, de tantas acusações. 

Portanto, o projeto vem num bom momento, ainda em tempo de 
viabilizar a substituição, porque o Governo do Estado, por meio do 
contrato firmado com o Governo Federal, tem prazo até 30/10/2001 -
gostaria de repetir a data, porque não estou equivocado, Sr. Presidente -
, 30/10/200 I, para fazer eventuais substituições no patrimônio agora 
confiado e prometido nessa negociação, para se abater na dívida da 
conta gráfica com o Governo Federal. 

Até lá, em tese, o Governo do Estado poderá, a qualquer momento, 
substituir a CEASA e a CASEMO nas negociações entabuladas e 
empreendidas para equacionar essa dívida antiga do Estado com o 
Governo Federal. 

Ouvi hoje, pela manhã, até de pessoas ligadas ao esporte, comentários 
favoráveis quanto ao projeto, o que me alegra, envaidece e conforta, 
porque, num primeiro momento, havia, da minha parte, o receio de que 
a comunidade esportiva, tanto os que trabalham no setor esportivo 
como os seus dirigentes e até dos clubes de futebol, pudesse fazer uma 
interpretação equivocada, no sentido de se abater sobre esse segmento 
que estivesse sendo prejudicado ou penalizado com essa proposta. 

Conversava há pouco com o Deputado Rogério Correia no sentido de 
que, na condição de Vice-Líder, leve esse projeto ao Governador, que, 
certamente, já tem em mãos uma cópia, porque já o enviei por fax, e, 
em sendo também de interesse do Governador, e espero que assim seja, 
que esse interesse seja manifesto e o projeto, já em tramitação nesta 
Casa, possa caminhar de maneira mais célere e o Governo tenha em 
mãos esse instrumento, essa possibilidade de substituição da CEASA e 
da CASEMO pelo Mineirão e pelo Mineirinho. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, 
Deputado João Paulo. Estou ouvindo-o, atentamente, expor as razões 
do projeto, com a riqueza de sua inteligência e de parlamentar 
consciente dos legítimos interesses do povo de Minas Gerais . 

Esse projeto vem viabilizar a substituição do Mineirão e do 
Mineirinho no processo de negociação da moratória mineira, 
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ratificando o incansável trabalho que V. Exa. vem fazendo junto à 
CEASA. Participamos efetivamente do seu trabalho, estivemos várias 
vezes na CEASA e vimos a preocupação que V. Exa. demonstrou 
naquela época e tem demonstrado agora, em Plenário. 

Acredito que esteja no caminho certo e buscaremos o mecanismo 
correto para viabilizar, rapidamente, a aprovação desse projeto. É um 
projeto importante, e iremos debatê-lo bastante, quanto aos aspectos 
constitucionais e principalmente pela sua natureza, conteúdo e 
importância para Minas Gerais. V. Exa. está de parabéns, e 
acompanharemos atentamente a evolução dele nesta Casa. 

O Deputado João Paulo - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
O seu aparte valoriza o meu pronunciamento e o meu projeto, e queria 
dizer mais, para finalizar: o CEASA e a CASEMG são duas instituições 
lucrativas para o Estado. Ao passo que o Mineirão e o Mineirinho são 
deficitários. CEASA e CASEMG são soluções. Mineirão e Mineirinho 
são problemas. E mais problemas ainda, se considerarmos mais 
precisamente o CEASA, edificado em terras questionáveis, que estão 
sendo objeto de demandas judiciais, para se identificar efetivamente 
quem são os proprietários daqueles terrenos, onde os galpões estão 
erguidos. Ao passo que o Mineirão e Mineirinho não padecem desse 
problema, porque estão edificados em terras da UFMG, que é uma 
autarquia federal, com a qual o Governo Federal certamente tem mais 
facilidade de interagir. 

Esse projeto, visto de todos os ângulos, de todos os meios, de todos os 
modos se apresenta como solução importante para esse drama que se 
instalou em Minas Gerais nessa área de política agricola e distribuição 
de alimentos, com a possibilidade da enorme perda do CEASA e da 
CASEMG, transferidos para o Governo Federal. Eram essas, Sr. 
Presidente, minhas palavras com relação a esse tema tão importante, 
tão delicado, de uma dimensão que transcende até mesmo as fronteiras 
do Estado um instrumento de política agricola, de redistribuição de 
rendas, de política social, que são esses dois centros - CEASA e 
CASEMG. O CEASA, nos últimos anos, tem adquirido e exercitado 
uma função social da maior importância, na medida em que agregou à 
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sua instituição um programa fantástico, o programa VITASOPA, 
conseguiu construir uma fábrica de sopa enlatada. Uma lata de sopa de 
4 quilos serve sopa para aproximadamente 40 pessoas. Essa sopa tem 
sido distribuída através do SERVAS, do Governo do Estado, que tem 
no seu comando a Secretária de Ação Social, esposa do Vice-
Governador do Estado, que tem feito um trabalho incansável, 
competente, com dedicação, e espetacular nessa área. Não poderíamos 
perder essa importante atuação do Estado no combate à miséria, à 
desnutrição, à fome, exercitado através do CEASA. 

Quero finalizar repetindo que o projeto que apresentei prevê a 
substituição do CEASA e da CASEMG, nas negociações com o 
Governo Federal, pelo Mineirão e Mineirinho, pelo que estou 
solicitando o apoio dos meus colegas, a compreensão e certamente o 
apoio do Governo do Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, prezados senhores e senhoras presentes nas galerias, 
membros da imprensa, quero, inicialmente, parabenizar o Deputado 
Edson Rezende, pelo seu pronunciamento com relação às rodovias 
federais que servem Minas Gerais. Realmente é motivo de muita 
preocupação a atual situação em que vivemos, urna vez que os 
acidentes, a cada dia, aumentam mais, trazendo angústia, sofrimento. 
Por três vezes, tive acidentes nas rodovias citadas. Acho que o 
Deputado, em boa hora, falou sobre esse tema e tem nossa 
solidariedade, inclusive para ir a Brasília conversar com o atual 
Diretor-Geral do DNER, Genésio Bernardino. Temos aqui também o 
Presidente da Comissão de Transporte, Deputado Álvaro Antônio, que 
conhece o assunto e é também árduo defensor dessa causa. Na Zona da 
Mata, da mesma forma, a rodovia 267, que liga Leopoldina a Juiz de 
Fora, é também permanente preocupação nossa. É necessário que se 
construa, pelo menos, um acostamento, uma melhoria dos pontos 
críticos. É fundamental que se faça isso para que saiamos da atual 
situação, que é altamente prejudicial ao nosso povo. 

Feita essa consideração, gostaria de abordar dois assuntos que muito 
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nos alegraram no último fim de semana, na Zona da Mata. Primeiro, 
a inauguração da TV Assembléia, na cidade de Leopoldina, 
oportunidade em que tivemos a presença dos Deputados Anderson 
Adauto e Sargento Rodrigues, do Secretário Adjunto da Segurança 
Pública, Dr. Márcio Domingues, de Leopoldina, filho do ex-Deputado 
José Domingues, e do Dr. José Roberto, Ouvidor da Polícia Civil de 
Minas Gerais. Houve um debate muito proveitoso, em que essas duas 
últimas autoridades participaram e ouviram reclamações e sugestões. O 
tema abordado foi segurança pública. 

A TV Assembléia, por sua vez, iniciou de forma altamente positiva as 
suas atividades naquela cidade. O povo de Leopoldina está muito feliz 
e gratificado com a instalação desse canal. Acredito que isso estreita, 
sobremaneira, o relacionamento entre o Legislativo e o povo não só de 
Leopoldina, mas, também, das imediações dessa cidade. Trata-se de um 
fato bastante auspicioso, e queremos agradecer a participação do 
Presidente Anderson Adauto, que, numa hora critica, paralelamente 
dialogou com os funcionários públicos que faziam protesto. 

S. Exa. foi muito democrático e, passando a Presidência da Mesa para 
este Deputado, foi ao encontro dos funcionários, para dialogar e ouvir 
as reclamações. O Presidente Anderson Adauto, naquele momento, foi 
um político com um jogo de cintura muito grande, e mostrou que o 
caminho não era aquele. O Deputado Sargento Rodrigues também 
contribuiu para que os ânimos fossem menos exaltados e voltassem à 
normalidade. Enfim, essas duas atitudes contribuíram para que 
tivéssemos uma solenidade tranqüila e muita proficua, dando a 
Leopoldina a oportunidade de ter esse canal, que - volto a repetir - será 
de grande valia para a classe política. 

Gostaria ainda de falar da solenidade que houve em Bicas, no mesmo 
dia, quando estivemos na sua Cãmara Municipal para participar das 
comemorações do centenário de morte do ex-Deputado Oliveira Souza. 
Foi um Deputado filho da cidade de Bicas, que teve dois mandatos na 
Casa. Faleceu em 1965 e marcou a sua presença pelo trabalho que aqui 
realizou. Foi um Deputado extremamente atuante e muito respeitado. 

Quando fomos designados pelo Presidente Anderson Adauto para 
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participar da Comissão que foi àquela cidade, sentimo-nos muito 
honrados. Naquela oportunidade, levei para o povo de Bicas, para o 
Legislativo e para o Executivo daquela cidade, que, em boa hora, 
introduziram e criaram, no município, a Medalha do Mérito Oliveira 
Souza, os parabéns desta Casa Legislativa. 

E não poderia ser diferente. Sentimo-nos muito honrados, porque o 
Deputado Oliveira Souza, justamente homenageado naquela cidade, 
mereceu essa honraria. Teve um busto inaugurado no coração da cidade 
de Bicas e, "a posteriori", foi homenageado por vários segmentos 
daquela cidade, inclusive pela classe política, pelo seu centenário de 
morte. Nesta oportunidade, também elevamos o nosso pensamento a 
Deus para que o tenha sempre em seu reino, porquanto foi uma pessoa 
que plantou e fez o bem na Terra. Hoje, em outro plano, evidentemente 
merece todas essas considerações e homenagens que lhe foram 
prestadas. 

Quero também dizer da satisfação em ver um mineiro ilustre, um 
mineiro do esporte ser homenageado no Rio de Janeiro, na sede do 
Fluminense. Estou falando de um amigo nosso, de Telê Santana, que vê 
hoje sua vida ser lançada em livro. Como leopoldinense, pelo apreço 
que Leopoldina tem a Telê, sentimo-nos felizes ao ver que ele faz 
referência à nossa cidade, ao clube que ele mais gostou de ver jogar na 
vida, como declarou em entrevista ao "Jornal do Brasil". Ele, inclusive, 
fala da escalação do Ribeiro Junqueira, que viu jogar em Itabirito, sua 
cidade natal, há muitos anos. Ele falava de Manganga, Maninho, 
Batista, Itinho, Domício, Vicente, Leão, Geraldinho, Daier, Caturé e 
Alair, o time do Ribeiro Junqueira em que se espelhou para fazer o São 
Paulo, campeão do mundo em Tóquio. Naquela oportunidade, ele dizia 
que se lembrava, com muita saudade, desse clube modesto do interior 
de Minas, que nunca lhe saiu da memória. Em razão disso, enviamos 
um representante, Sérgio Lupatini, para, ao lado do Presidente do 
Ribeiro Junqueira, ao lado de Ornar Peres, nosso conterrâneo e novo 
proprietário do "Jornal dos Esportes", participar dessas homenagens a 
Telê Santana . 

E, falando do "Jornal dos Esportes", gostaria de anunciar desta 
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tribuna que, no dia 29 deste mês, será lançado, em nossa Capital, o 
"Jornal dos Esportes", com sede no Rio de Janeiro. O controle 
acionário desse jornal foi adquirido pelo leopoldinense Ornar Peres, um 
empresário jovem, hoje Presidente do Sindicato Nacional da 
Construção Naval do Rio de Janeiro; ele está voltando seus olhos para 
Minas, na área esportiva Já abriu uma sucursal em Juiz de Fora e 
prepara-se agora para lançar seu jornal em Minas, onde já tem sede 
própria no prédio do "Jornal do Comércio". Ele já alugou dois andares 
e estará lançando o "Cor-de-Rosa" em Minas. Acho que esse gesto 
valoriza o nosso esporte, tanto o individual quanto o coletivo. Embora a 
nossa Capital tenha grandes jornais, o "Jornal dos Esportes", na área 
esportiva, vai ocupar um grande espaço, fazendo com que o esporte em 
Minas possa viver um novo tempo. Tem o "Jornal dos Esportes", na 
Presidência, a irmã do empresário Ornar Peres, Jaqueline Tomé Peres, 
pessoa muito querida e competente, que estará amanhã visitando esta 
Assembléia, quando irá distribuir convites aos Deputados e a toda a 
imprensa para participarem da inauguração, no próximo dia 29. 
Ficamos muito felizes com essa notícia, não só pela amizade que temos 
ao Ornar, mas sobretudo porque vemos Minas ser prestigiada por um 
jornal que é dos mais antigos deste País, tem uma folha de serviços 
grandiosa, prestada ao esporte nacional, desde a época do saudoso 
Mário Filho, nome do Estádio Maracanã. Acho que o "Jornal dos 
Esportes" vai cumprir um papel em Minas de alta relevância e 
merecerá, por isso mesmo, o apoio e o acolhimento do povo mineiro. 

Por último, quero dizer que temos nos reunido sistematicamente com 
o Presidente da CERUBE em Minas Gerais, Dr. Aloísio Carvalho 
Novais, que faz um grande trabalho à frente dessa cooperativa de 
eletrificação rural. A CERUBE, por meio da sua liderança, já criou 
cerca de I 00 cooperativas de eletrificação em Minas. Com a assessoria 
do Dr. Getúlio Matias, ex-Superintendente de Recursos Energéticos da 
Secretaria de Minas e Energia, por meio da assessoria do Sérgio, tem 
feito um grande trabalho em Minas, com o apoio da FRENCOOP, que 
é liderada pelo ilustre Deputado Paulo Piau. 

Por meio dessas lideranças, estamos trabalhando para que Minas 
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avance nesse importante setor, que beneficia, sobretudo, os 
pequenos e médios produtores rurais que ainda se encontram na 
escuridão. É importante que a CERUBE tenha o apoio de todos os 
Deputados, para que juntos possamos dar condições de trabalho a essas 
pessoas que enfrentam dificuldades para manutenção do escritório, para 
viagens, etc. Espero que, por meio da FRENCOOP, da nossa ação 
parlamentar, possamos dar ajuda efetiva a essas figuras que lideram um 
movimento importantíssimo para Minas. Somente na Zona da Mata, 
onde temos 65 municípios servidos pela Companhia Força e Luz 
Cataguazes-Leopoldina, cerca de lO mil produtores rurais ainda se 
encontram sem eletrificação. Entendemos que, com a força da 
CERUBE, poderemos criar condições para que essas propriedades, no 
curto prazo, sejam eletrificadas, razão pela qual espero que possamos 
fazer uma aliança para que consigamos ajudar essa grande cooperativa 
matriz a realizar seu trabalho, junto com a CEMIG, com a Companhia 
Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, porquanto são elas que têm a 
competência de realizar essas eletrificações. Agradeço, Sr. Presidente, a 
oportunidade de fazer estas considerações. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Álvaro Antônio. 
O Deputado Álvaro Antônio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, está na 

pauta de hoje o Projeto de Lei no 111/99, de minha autoria, que dispõe 
sobre a implantação de sinalização nas estradas vicinais, no interior do 
Estado. Apresento esse projeto porque, muitas vezes, ao chegar, tarde 
da noite, a uma encruzilhada, o cidadão sente-se perdido, não sabendo 
qual direção tomar, necessitando esperar o dia seguinte para obter 
informações. Quando esse projeto foi analisado pela Comissão de 
Justiça, foi julgado inconstitucional, alegando que eu estaria usando de 
atribuições, por meio da Assembléia Legislativa, de matéria de alçada 
do Congresso Nacional, por se tratar de legislação sobre transportes. 
Mas, felizmente, essa inconstitucionalidade caiu no próprio Plenário da 
Assembléia, e o projeto irá à votação hoje, quando espero obter o apoio 
dos Deputados desta Casa devido à praticidade do projeto. 

Sr. Presidente, não sei se esse projeto será votado hoje, será dificil, 
tendo em vista que temos poucos Deputados no Plenário. Mas não 
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poderia deixar de trazer minha solicitação para que aprovem esse 
projeto, que, apesar de ser simples, é de grande valia para nós, que, 
muitas vezes, utilizamos as estradas do interior e não conhecemos 
aquelas localidades com intimidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Elai Matozinhos. 
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, assumo a tribuna hoje com a responsabilidade de, como 
Deputada, mais uma vez, em hora tão dificil, representar a minha 
querida Polícia Civil, a Associação dos Delegados de Carreira da 
Polícia Civil e meus colegas Delegados de Polícia. 

Nosso amigo e colega Dr. Ronaldo Jaques Camargos Cunha morreu 
em Belo Horizonte, no dia 12/4/2000. Não conheceu a decadência do 
espírito, que é mesquinha, nem a velhice do corpo, que, às vezes, nos 
assusta. Aos 51 anos de idade, aparentava ser bem mais jovem. 

Dr. Ronaldo teve um destino, um único e maravilhoso destino, o da 
Polícia Civil. Nunca foi outra coisa senão esta coisa simples, misteriosa 
e divina- um policial. 

Iniciou sua carreira na Polícia Civil como Delegado de Polícia I, em 
10/12/80. Depois vieram suas promoções a Delegado de Polícia II, em 
24112/82; Delegado de Polícia III, em 10/7/84; Delegado de Polícia 
Classe Especial, em 30/6/90, chegando, finalmente, ao ápice da 
carreira, como Delegado Geral de Polícia, em 30/6/96. 

No percurso de sua carreira ocupou os cargos de Delegado Regional 
de Manhuaçu e Ponte Nova; Delegado Chefe da Seccional Oeste e de 
Contagem; Chefe das Divisões de Tóxicos e Entorpecentes e de Crimes 
Contra o Patrimônio; Diretor do Departamento de Criminalística e do 
Departamento Estadual de Trânsito, além de Professor da Academia de 
Polícia Civil. 

Nascido em Contagem, em 21110/48, era casado com a Sra. Denise 
Machado Camargos Cunha, pai da menor Marcela Machado Melo 
Camargos Cunha, de apenas 11 anos de idade, e irmão do nosso 
querido amigo e companheiro Dr. João Rogério Camargos Cunha, 
Delegado-Geral de Polícia e Chefe do Instituto de Identificação da 



z 
ê . 
~ 
E 
õ 

:E 
• . • E 
~ 
;;; 
• ~ . • .., 

833 
Secretaria da Segurança Pública. 

Dr. Ronaldo foi um grande Delegado Operacional: desbaratou 
quadrilhas de traficantes e de estelionatários e deixou marca indelével 
em nossa instituição. Na chefia da Divisão de Crimes contra o 
Patrimônio fez um trabalho digno de louvor, apurando milhares de 
furtos, roubos e receptação em nossa Capital. 

Como Chefe do Instituto de Identificação, aprimorou aquele órgão, 
lutou para obter recursos materiais e humanos para fazer chegar à luz 
da autoridade policial, o Presidente do Inquérito Policial, e à Justiça, 
por ocasião do processo criminal, laudos periciais inequívocos e de 
fundamental importância no momento dos julgamentos pelo Poder 
Judiciário. 

Nomeado Diretor-Geral do DETRAN, mais uma vez brilhou em sua 
carreira como Delegado de Polícia. Chefiou com amor, com dignidade, 
com honradez, com transparência e com competência. Quadrilhas de 
ladrões de veículos e de estelionatários também foram desfeitas. A 
parte administrativa do DETRAN foi chefiada com primor. Por sua 
maneira de ser, todos os funcionários do órgão sabiam que tinham, na 
figura do Diretor, um grande amigo. 

Enfrentou muitos desafios e venceu todos. Mostrou, para Minas 
Gerais e para o Brasil, a sua coragem, o seu destemor e a sua 
competência. Por onde passou, esteve sempre de cabeça erguida, como 
fazem os que nada têm a temer. 

Só não conseguiu vencer os desafios da doença e da morte. Esta foi 
implacável com nosso querido e ainda jovem amigo. Foi mais um 
policial que morreu prematuramente. Tantos outros já se foram, talvez 
mesmo pelo grande desgaste fisico e mental de nossa função, na 
maioria das vezes desconhecido pela sociedade à qual servimos e à qual 
temos o dever de dar segurança . 

Dr. Ronaldo foi um amigo, irmão, filho, esposo, pai e profissional 
exemplar, fiel àqueles a quem se ligava até os extremos da abnegação . 

E para terminar essa singela homenagem, quero lembrar que a 
amizade de toda a Polícia Civil pelo Dr. Ronaldo perdurará com a 
mesma ternura, mesclada de deliciosa saudade, bastando que 
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sussurremos: "Deus lhe pague, nosso querido amigo e colega". 

E pelo milagre da gratidão quero reverenciá-lo, através da saudade, 
que é a memória do coração. Muito obrigada. A Polícia Civil está de 
luto. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - 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 requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
Em atenção ao requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz em que 

solicita que o Projeto de Lei no 879/2000, do Governador do Estado, 
passe a tramitar em regime de urgência, conforma solicitação contida 
na Mensagem n° 105/2000, pela qual o projeto foi encaminhado a esta 
Casa, e considerando o encerramento da tramitação do Projeto de Lei n° 
786/2000, com sua aprovação em redação final, a Presidência decide: 
adotar, a partir, desta data, regime de urgência para a tramitação do 
Projeto de Lei n° 879/2000, que autoriza o Poder Executivo a contratar 
com a União, para o fim e na forma que menciona; reformar o 
despacho anterior, de modo que a matéria passe a tramitar com fulcro 
no art. 208 do Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 16 de maio de 2000. 
José Braga, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
Em atenção ao requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz em que 

solicita que o Projeto de Lei no 978/2000, do Governador do Estado, 
passe a tramitar em regime de urgência, conforme solicitação contida 
na Mensagem n° 110/2000, pela qual o projeto foi encaminhado a esta 
Casa, e considerando o encerramento da tramitação do Projeto de Lei n° 
787/2000, com sua aprovação em redação final, a Presidência decide: 
adotar, a partir, desta data, regime de urgência para a tramitação do 



. 
o .. 
E 
õ 
~ 
• . 
I 
iõ 
• ~ . • .;; 

835 
Projeto de Lei no 978/2000, que altera o art. I! da Lei no 13.458, de 
12/112000; reformar o despacho anterior, de modo que a matéria passe 
a tramitar com fulcro no art. 208 do Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 16 de maio de 2000. 
José Braga, I 0 - Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Saúde - aprovação, na 38• 
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 791/2000, do Deputado Luiz 
Fernando Faria, e dos Requerimentos n°s 1.287/2000, do Deputado Gil 
Pereira, 1.302/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 1.311 e 
1.312/2000, desta Comissão, e 1.317/2000, do Deputado Edson 
Rezende (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado José Milton -
informando que deixa de fazer parte, como membro efetivo, da CPI do 
Fundo SOMMA (Ciente. Publique-se. Cópia à Área de Apoio às 
Comissões.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento dos Líderes do PSDB, do PT, do 

PMDB, do PSD, do PDT, do PL, do PPS, do PFL, da Maioria e da 
Minoria, em que, atendendo a solicitação do Deputado Sávio Souza 
Cruz, solicitam seja convocada reunião especial da Assembléia 
Legislativa, no mês de outubro do corrente ano, com a finalidade de 
comemorar os 50 anos de atividades, em Belo Horizonte, do Colégio 
Santo Antônio. 

O Sr. Presidente - A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e 
oportunamente fixará a data. 

- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VII do art . 
232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Carlos Pimenta, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 428/99 
encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído . 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente- Parecer sobre a indicação, feita pelo Governador do 

Estado, do nome do Sr. Jorge Raimundo Nahas para o cargo de 
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Superintendente-Geral da Fundação Hospitalar do Estado de Minas 
Gerais - FHEMIG. A Comissão Especial opina pela aprovação do 
nome. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Tendo em vista a importância da matéria constante na pauta, 
a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados, para verificação de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Dimas Rodrigues)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Responderam à 

chamada 35 Deputados, que, somados aos 7 em reuniões de comissões, 
perfazem o total de 42 presentes, número suficiente para a votação da 
matéria em pauta. A Presidência vai dar início ao processo de votação 
do parecer. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo eletrôníco, de conformidade com o art. 261, I, c/c o art. 225, 
do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprovar a 
indicação deverão registrar "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão 
registrar "não". A matéria será aprovada por maioria simples. A fim de 
proceder à votação pelo processo eletrôníco, a Presidência solicita aos 
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação. 

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior 

- Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson 
Adauto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diníz - Doutor 
Viana - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Geraldo Rezende -
Hely Tarqüínio - Iraní Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Pastor George - Rogério 
Correia - Ronaldo Canabrava - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 19 Deputados; votaram "não" 21 
Deputados; houve 1 voto em branco. Está rejeitada a indicação do Sr. 
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Jorge Raimundo Nahas para o cargo de Superintendente-Geral da 
FHEMIG. Oficie-se ao Governador do Estado. 

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

que solicita, nos termos regimentais, sejam os Secretários do 
Planejamento e da Fazenda convidados a comparecer ao Plenário para 
prestar contas das ações do Governo Itamar Franco, guardadas as 
respectivas áreas de atuação, no periodo correspondente ao primeiro 
quadrimestre do exercício de 2000. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 1.077/2000, do Deputado Amilcar Martins, em que 
solicita ao Presidente da COMIG o envio de cópias do I o ao 5° Termo 
Aditivo ao Contrato n° 1.192. 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° 1.143/2000, da Comissão de Assuntos Municipais, 
pedindo informações ao Governador do Estado acerca dos atos de 
governo oficializados durante o período de permanência do Governo 
itinerante fora da Capital, bem como do acompanhamento das decisões 
tomadas, visando garantir seu cumprimento pelo Governo do Estado. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com as 
Emendas n°s I e 2, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s I e 2, 
que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, 
aprovado o Requerimento n° 1.143/2000 com as Emendas n°s I e 2 . 
Oficie-se. 

Requerimento n° 1.169/2000, do Deputado Arlen Santiago, 
solicitando ao Coordenador de Assistência Farmacêutica da Secretaria 
de Saúde as informações que especifica, sobre o Programa de Farmácia 
Básica. 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. 
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Requerimento n° 1.173/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, 
pedindo esclarecimentos à Procuradoria-Geral do Estado sobre o 
motivo da não-aplicação, aos policiais civis de Minas Gerais, da Lei 
Complementar n° 51, de 20112/85. 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° 1.192/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando a 
inserção nos anais da Casa da matéria "Há 100 Anos Nascia Jober de 
Carvalho", da Agência Estado. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

2" Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à I • Fase, a 

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - V em à Mesa requerimento do Deputado Hely 

Tarqüínio, em que solicita a alteração da ordem do dia da reunião, de 
modo que os Projetos de Lei n°s 528 e 358/99, o Projeto de Resolução 
n° 916/2000, o Projeto de Leí Complementar n° 11199 e os Projetos de 
Lei n°s 683,711, 110, 111, 150, 151, 152, 177,207,299,353, 383,395, 
415, 458 e 461199 sejam apreciados nesta ordem, em primeiro lugar. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

V em à Mesa acordo de Líderes, assinado pela totalidade dos Líderes 
com assento nesta Casa, em que acordam em que o Projeto de Lei n° 
528/99 seja retirado da pauta desta reunião ordinária e da reunião 
extraordinária de hoje, às 20 horas. 

Decisão da Presidência 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 16 de maio de 2000. 
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Anderson Adauto, Presidente. 
Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 358/99, do Deputado João 

Paulo, que toma obrigatória a notificação ao órgão executivo de 
trânsito dos recursos julgados procedentes pela JARI e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir 
parecer. A Comissão de Administração Pública opinou por sua 
aprovação. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Administração Pública, que opina pela rejeição do Substitutivo n° 1 e 
pela aprovação do Substitutivo n° 2, que apresenta. Em votação, o 
Substitutivo n° 2. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, 
fica prejudicado o Substitutivo n° I. Está, portanto, aprovado, em 1° 
turno, o Projeto de Lei n° 358/99 na forma do Substitutivo n° 2. À 
Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 916/2000, da 
Comissão de Justiça, que delega ao Governador do Estado atribuição 
para elaborar leis delegadas dispondo sobre a revisão da remuneração 
dos servidores públicos estaduais e a reestruturação de carreiras e de 
quadros de pessoal da administração direta e indireta do Poder 
Executivo. O projeto encontra-se em regime de urgência. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N" 2 AO SUBSTITUTIVO N° I AO PROJETO DE 

RESOLUÇÃO N" 916/2000 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - A revisão da remuneração a que se refere o art. I o terá como 

base o mês de abril de 2000, a ele retroagindo seus efeitos." . 
Sala das Reuniões, IO de maio de 2000 . 
Amilcar Martins - Hely Tarqüínio - Marcelo Gonçalves - Cristiano 

Canêdo - Luiz Fernando Faria - Carlos Pimenta- Paulo Piau- Ivo José . 
Justificação: O salário mínimo foi atualizado a partir de I o de abril. 

Mais do que justo, portanto, que o reajuste do servidor público do 



Estado, ativos, inativos, civis e militares, inclusive os da reserva 
remunerada, acompanhe o mesmo critério. 
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Por outro lado, se esta Casa abdica de sua prerrogativa de fazer leis, 
acolhendo solicitação das lideranças dos servidores públicos que, 
historicamente, sempre foram contrárias a delegação de poderes ao 
Chefe do Executivo para revisão de vencimentos, nada mais justo do 
que ela determinar, pelo menos, um critério primário, básico, para que 
o Governador possa exercer, em plenitude, a delegação que agora lhe é 
dada. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foi apresentada ao projeto emenda do Deputado Amilcar Martins, 
apoiada pela totalidade dos Líderes com assento nesta Casa, a qual 
recebeu o no 2. Nos termos do§ 4° do art. 189 do Regimento Interno, a 
emenda será votada independentemente de parecer. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sávio Souza Cruz - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

Poderia ler a emenda para tornarmos conhecimento dela? 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 

Secretário que proceda à leitura da emenda. 
O Deputado Agostinho Patrús - (- A Emenda no 2, lida pelo Sr. 

Secretário, é a publicada anteriormente.) 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, vamos fazer encaminhamento de votação, em zo turno, do 
Projeto de Resolução no 916/2000, da Comissão de Justiça, que delega 
ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas 
dispondo sobre revisão da remuneração dos servidores públicos 
estaduais e reestruturação de carreiras e de quadro de pessoal. Trata-se 
de lei delegada. Queremos fazer algumas observações. O Poder 
Legislativo neste momento está abrindo mão com espírito de 
convergência - nós, em nome da Oposição, do PSDB, também fazemos 
essa concessão, embora dentro de prerrogativas fundamentais. 

Pelo histórico, sabemos que o Governador Itamar Franco, quando 
Senador da República, sempre foi um defensor ferrenho, do parlamento 
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e do Senado, de não abrir mão de leis delegadas. Isso compete 
fundamentalmente ao Deputado, que é o mediador dos interesses do 
povo de Minas Gerais, no seu conjunto. Esse projeto de resolução versa 
sobre a revisão de remuneração, de vencimentos e também sobre o 
plano de cargos e salários. 

Mas a Assembléia Legislativa está vivendo um momento grave, em 
que o Governador já passou quase 1 ano e 4 meses praticamente só em 
confronto com o Governo Federal e em que o povo do Estado está 
esperando boas novas, principalmente o funcionalismo público, que 
não tem reajuste há mais de 3 anos. Para satisfazer e cumprir nossa 
missão de conciliar os interesses, o Governador se colocou na posição 
de também buscar a conciliação. Assim, nós, da Oposição, estamos 
neste momento do lado do Governador. 

Este parlamento também dá um exemplo de renúncia, porque está 
delegando ao Governador a faculdade de promover os reajustes 
necessários para satisfazer aos anseios do conjunto do funcionalismo. 
Mas S. Exa. terá carta branca. Vejam que perigo estamos correndo. 
Mas, em nome da boa-fé, da confiança e da legitimidade do Poder 
Executivo, em que pese a viver em confronto com o Governo Federal, 
estamos, em nome do PSDB, encaminhando favoravelmente ao projeto 
de lei delegada. 

Gostariamos apenas de fazer um alerta aos funcionários públicos e 
aos representantes sindicais, enfim, ao conjunto dos funcionários 
públicos, através da coordenação sindical, de que, se, amanhã, o 
Governador fizer aumentos diferenciados e elaborar um plano de 
cargos e salários - tem até o fim do ano para fazer isso - que não 
satisfaça aos servidores, não é culpa da Assembléia. Estamos fazendo 
isso em nome da urgência, da boa-fé, da confiança e acreditando que 
todos estão bem-intecionados para tornar Minas Gerais viável. 

As dificuldades são muitas, e precisamos dar as mãos ao Governo, 
mas com o espírito de procurar corrigir defeitos na confecção da lei, no 
sentido de que seja pragmática, ética e moral, sempre apartidária. Aí, 
preocupo-me muito com a possibilidade de o Governo fazer concessões 
a seus afilhados. Mas, de qualquer forma, não estamos fechando os 
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olhos a todas essas nuances. O PSDB vai votar favoravelmente ao 
projeto de resolução. Estamos junto com o Governo neste momento 
para resolver esse problema. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, seria 

desnecessária a minha fala após a posição do Líder do nosso partido, 
Deputado Hely Tarqüínio. Gostaria apenas de chamar a atenção para 
um fato. Entendemos que a matéria é sobremaneira complexa. Essa 
delegação já foi dada, num passado recente, a outro Governador de 
Estado, e, por incrível que pareça, na ocasião, houve posicionamento 
contrário de alguns parlamentares que integravam a bancada de 
Oposição ao Dr. Newton Cardoso. Mas, mesmo assim, relembrando a 
história da nossa Assembléia, não era Deputado na ocasião, muitos 
parlamentares que aqui hoje têm assento puderam ver que a Assembéia 
houve por bem delegar esse poder ao Governador. Hoje estamos 
notando que a história se repete, mas com um detalhe: a Oposição, 
PSDB e PFL, entende que não é momento para demorar ou adiar esse 
pedido do Sr. Governador. Entendemos que, após seis anos sem 
aumento, não podemos adiar. Nesses seis anos, se formos computar 
apenas a inflação, veremos que os salários dos funcionários do Estado 
estão defasados em mais de 50%. Não sei qual o índice que o Governo 
vai dar, mas espero que tenha condições de dar o maior índice. Quem 
sabe das finanças do Estado é o Sr. Governador, mas só queremos que 
se faça justiça aos funcionários. Estamos aqui, hoje, abrindo mão de 
uma prerrogativa do parlamento, que é legislar sobre a matéria, 
passando um cheque em branco, passando, num gesto de confiança, 
essa delegação ao Sr. Governador, para que possa sentar com os 
funcionários e estabelecer qual o melhor índice que o Estado pode dar 
aos civis e militares. 

Quero dizer que amanhã representantes dos funcionários terão uma 
audiência com o Governador. Gostariamos de dizer, ainda, que esta 
Casa em nenhum momento atrasou a votação, e não nos furtamos à 
nossa responsabilidade de analisar uma matéria de tal complexidade 
como essa, mesmo abrindo mão de uma prerrogativa do Poder 
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Legislativo. Vamos votar, em 2° turno, essa delegação. No mais 
tardar amanhã, a Comissão de Redação terá o projeto já formatado, 
com a redação final. Gostaríamos, então, que o Sr. Governador 
começasse a contar o prazo de 30 dias, prazo que pediu, a partir da 
votação de hoje, porque, em 2° turno, S. Exa. já terá em mãos a 
delegacão formal e oficial do Poder Legislativo para fazer os reajustes 
necessários. Então, gostaríamos que esse prazo de 30 dias começasse a 
contar a partir desta reunião, não após a votação da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 38, que deve ocorrer, no mais tardar, se tudo 
correr bem, na semana que vem. É essa a posição da Minoria, é essa a 
posição dos partidos de Oposição. Esperamos que o Sr. Governador 
tenha condições de dar o melhor reajuste aos funcionários, dentro das 
condições financeiras do Estado. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador: 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio souza Cruz. 
O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa 

delegação de poderes que o Governador Itamar Franco solicita à 
Assembléia Legislativa objetiva muito mais o atendimento de uma 
demanda, de uma necessidade do serviço público, muito mais atende a 
nossa consciência de que não se faz serviço público num clima de 
permanente confronto com os servidores públicos e a compreensão de 
que não mais é possível postergar o início da recomposição salarial do 
quadro dos servidores do Estado. 

É também fundamental que, junto com a delegação de poderes, o 
Governo disponha do instrumento constitucional que permita a prática 
da isonomia. Tenho visto algumas interpretações dizendo que a 
proposta de emenda à Constituição quebra a isonomia, mas, ao 
contrário, isonomia, nos termos constitucionais, significa tratar 
desigualmente os desiguais. É o que pretende o Governo de Minas, pois 
não pode dar ao que ganha R$200,00 o mesmo reajuste a ser dado 
àquele que ganha R$20.000,00 . 

Portanto, esses dois instrumentos legais são absolutamente 
indispensáveis para que o Governo de Minas comece a zelar pela 
justiça social, obrigação constitucional do poder público, começando 
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dentro de casa, com a remuneração dos servidores públicos. O 
Governo fez um enorme esforço de ajuste, conseguindo, pela primeira 
vez na história do Estado, fechar o ano de 1999 com uma folha menor 
que a do ano anterior, sem que fizéssemos PDVs, disponibilidades 
remuneradas, demissões, etc., todo esse receituário que conhecemos e 
abominamos. 

Não tenham dúvidas, Deputados do PSDB, de que os servidores do 
Brasil inteiro conhecem o compromisso que o partido de V. Exas. têm 
com o serviço público. Não é preciso reafirmar esse compromisso 
permanentemente. Preocupa-me, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
emenda do Deputado Amilcar Martins. Conspira contra ela a data da 
retroação: 1 o de abril, dia da mentira. Não mais queremos o império da 
mentira. Não queremos que pese sobre esta Casa a responsabilidade de 
uma eventual inviabilização do reajuste dos servidores públicos ou, na 
pior das hipóteses, que pese sobre esta Casa, sobre os Deputados, a 
necessidade de se dar um reajuste menor do que o que se pretendia, ou 
que se pretende dar, por essa retroação. 

Faço, assim, um apelo aos Deputados para que avaliem o fato com 
responsabilidade. O Governador pede a delegação para que assuma a 
responsabilidade de dar o tratamento que considera oportuno aos 
servidores do Poder Executivo, apenas a esses. Nós, que somos tão 
zelosos para com as ingerências neste Poder, acho que devemos, 
tambêm, delegar atribuição ao Chefe do Poder Executivo para tratar das 
questões internas daquele Poder. Não é novidade a lei delegada. O 
Governador que antecedeu Itamar Franco teve essa delegação por longo 
período. Por essa razão, reitero a solicitação de que seja aprovada a lei 
delegada e rejeitada a retroação a 1 o de abril, que, insisto, é o dia da 
mentira. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tivemos 

oportunidade de discutir arduamente o Projeto de Resolução n° 916, na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O próprio PSDB 
tem também - ainda que o Líder do Governo, por ironia, julgue que não 
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- sensibilidade para, nas agruras do funcionário público, dar esse 
apoio. O Governador será um meio necessário para que o fim seja 
atingido, que é o atendimento das duas reivindicações do funcionário 
público. É por isso que nos cabe apoiar essa lei delegada. 

Quando o Deputado Amilcar Martins apresentou a emenda 
retroagindo o reajuste para o mês de abril, obviamente que sua intenção 
não foi a de fazer chacota com um assunto tão sério - conforme disse o 
Líder do Governo lembrando o "dia da mentira", I o de abril -, mas sim 
responder ao Governador, que nos enviou duas propostas de emenda à 
Constituição sem consultar o funcionalismo ou as lideranças. Digo isso 
porque presidi a Comissão da Proposta de Emenda à Constituição n° 
35, e, na audiência pública, a manifestação foi totalmente contrária à 
forma como essa proposta de emenda à Constituição foi apresentada. O 
Governo entendeu que cometeu um equívoco e, por intermédio da 
retirada, procurou redimir esse erro. Mas essa proposta de emenda à 
Constituição foi enviada em março, e o próprio Governo, tão zeloso 
com a rapidez da Assembléia, não teve o zelo de fazer algo discutido 
com o próprio funcionário público, porque aí, sim, teríamos ganho 
tempo. Então, para algo que foi mandado em março e retirado 
recentemente, não é tão absurda essa proposta de retroagir o aumento, 
como pode parecer à primeira vista. Quem está demorando nessa 
tramitação não é o Legislativo, que está agindo de forma muito célere, 
mas quem errou e teve de reiniciar o processo, foi o Executivo. Volto a 
frisar: foi até bom que fizesse isso, porque as duas propostas de emenda 
à Constituição anteriormente enviadas estavam eivadas de erros e 
impropriedades. 

Hoje acabamos de aprovar, em I o turno, na Comissão Especial, a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 38/2000. O Legislativo, sim, está 
correndo para que o Governador tenha em mãos os meios necessários 
para que possa trazer uma proposta adequada e prometida aos 
funcionários públicos, tanto os civis quanto os militares, que precisam e 
merecem essa atenção toda especial do Poder Executivo, como 
merecem, e o estamos demonstrando, pelo Poder Legislativo. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 
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* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, integrantes da Mesa, senhores presentes nas galerias e 
senhores da imprensa, vimos a esta tribuna, a exemplo do que fizeram 
os oradores que nos precederam, para prestar alguns esclarecimentos 
nesse processo de encaminhamento de votação. É preciso dizer aos 
servidores públicos que nós, que somos intitulados como Oposição, 
abrimos mão da prerrogativa de encaminhar e de discutir, por uma 
hora, cada um, porque entendemos a ansiedade dos servidores públicos 
e porque não queremos ser um obstáculo a que o Governo possa fazer 
justiça aos que prestam serviços ao Estado por meio dos órgãos 
públicos. Ressaltamos aqui que, com certeza, não faltarão condições ao 
Governo de fazer essa justiça, mesmo porque, no final do ano passado, 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta Casa aprovou o projeto que 
instituía e aumentava os valores de taxas, que foi denominado "Boeing 
705/99". Esse projeto representou muito financeiramente para o Estado. 
O mesmo ocorreu com relação ao Projeto Microgeraes, que não pôde 
contar com o nosso voto, em face da modificação que aumentou a carga 
tributária para os pequenos empresários. Por isso, não pudemos votar 
favoravelmente, mas a maioria o aprovou. Esse projeto deu 
instrumentos ao Governo para que aumentasse a receita. 
Unanimemente, isso ocorreu, a exemplo do que estamos fazendo com 
essa delegação. Esta Casa aprovou o projeto de lei que autorizou o 
Governo a fazer anistia fiscal, possibilitando que, naturalmente, o 
Estado pudesse também melhorar o seu fluxo de caixa. Com o advento 
do aumento da energia elétrica e dos combustíveis, naturalmente, o 
Estado tem mais possibilidades do que no passado. Alguns otimistas 
chegam a dizer que a receita passou de R$450.000.000,00 para 
R$600.000.000,00. Temos acesso a esses números apenas através de 
informações. Se isso realmente ocorreu, o Governo poderá, sem 
diferenciar, fazer justiça a todas as classes do funcionalismo público. 

Há duas emendas ao projeto: a Emenda n° 1 autoriza ainda mais, ou 
melhor, autoriza o já autorizado, que é dar aumento diferenciado. 
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Entendemos que essa emenda não precisaria existir, mesmo porque, 
seria simplesmente transmitir para a Assembléia uma responsabilidade 
do Executivo. Quem pode mais pode menos. O Executivo poderia, sem 
essa emenda, fazer o que bem lhe aprouvesse com essa ou aquela 
categoria. Portanto, essa emenda não é conveniente. 

Com relação à emenda do Deputado Amilcar Martins, contra ela 
votaremos. Ela faz menção ao mês de abril, e não, literalmente, ao dia 
I o de abril. Ela retroage ao momento em que se criou a expectativa para 
os servidores públicos de que poderiam ter uma melhoria em seus 
vencimentos. Nesse aspecto, independentemente das letras da lei, 
devemos nos ater ao seu espírito, que faz justiça, porque faz menção ao 
fato que poderia ocorrer. A partir daí, criou-se a expectativa, e o 
servidor passou a voltar suas atenções para esse aumento que estaria 
por vir. 

Assim, Sr. Presidente, não querendo nos estender, fazemos um apelo 
ao Sr. Governador e ao Governo como um todo, para que se lembrem 
de todos os servidores, de todas as camadas, de todos os que estiverem, 
de fato, prestando um relevante serviço à área da saúde, da educação, 
da segurança pública, da prevenção a crime, enfim, a todos os órgãos 
do Estado, esperamos que o Governo possa fazer justiça. A Oposição 
nesta Casa - representamos o PFL, autorizado pelo Deputado Paulo 
Piau - está querendo dar ao Governo o instrumento que pediu. Estamos 
evoluindo e mantendo a coerência. 

No passado, votamos favorável à lei delegada; no presente, estamos 
votando favorável à lei delegada. Não mudamos, porque temos 
consciência de que o Estado e o Governo precisam ter um instrumento 
para se fazer justiça aos servidores. E é essa justiça que estamos 
pedindo, Sr. Presidente. 

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

Deputadas, já foi dito aqui amplamente que a bancada de oposição 
nesta Casa é favorável à aprovação, em 2° turno, do Projeto de 
Resolução n° 916/2000, que delega ao Sr. Governador do Estado a 
prerrogativa de estabelecer o índice de aumento do funcionário público 
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estadual. Entretanto, quero chamar a atenção dos Deputados para a 
emenda que apresento a esta delegação, ao Projeto de Resolução n° 
916/2000, que procura não apenas fazer justiça aos funcionários 
públicos do nosso Estado, tanto inativos, quanto ativos, civis e 
militares, mas procura também atender até mesmo ao Poder Executivo, 
para que ele tenha serenidade de estudar com cautela os índices de 
aumento que serão anunciados e atende também a esta Casa 
Legislativa, para que possamos votar sem atropelo, com tranqüilidade, 
cumprindo os prazos regimentais, a legislação que o Governador nos 
solicitou, para que pudesse estabelecer índices de aumento para o 
funcionalismo. 

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, na verdade, lamento que um 
assunto dessa importância receba, por parte da Liderança nesta Casa, 
um tratamento de chacota e de desrespeito. Os funcionários públicos de 
Minas Gerais merecem consideração, e um projeto que diz respeito à 
discussão do aumento do salário não merece tratamento desrespeitoso. 
O assunto é sério, o assunto é grave. Na verdade, a retroação ao mês de 
abril justifica-se por duas razões: em primeiro lugar, começou a vigorar 
o novo salário mínimo no Brasil; em segundo lugar, e mais importante 
do que isso, a expectativa de aumento dos funcionários públicos foi 
gerada a partir de março e abril, por um anúncio do próprio Líder, 
Sávio Souza Cruz, que, para a alegria de todos nós, disse que existe 
uma folga no caixa do Governo, uma folga de dezenas de milhões de 
reais, que devem ser repassados para os funcionários públicos do 
Estado. Sabemos que, a partir do aumento dos combustíveis, ao longo 
desses dois últimos anos, e a partir do aumento das tarifas de energia 
elétrica, o Governo pôde aumentar a sua receita. Quero lembrar que 
ainda hoje o Governador Itamar Franco anunciou um aumento de até 
12% na tarifa de energia elétrica. Isso é uma forma de aumentar a 
receita do Governo do Estado por meio da cobrança do ICMS. Só o 
aumento do combustível e da energia elétrica representam mais de 
R$170.000.000,00, por mês, de acréscimo à receita do Estado. 

Portanto, a nossa expectativa é que o Governador possa anunciar um 
aumento de até 50%. Queira Deus que até superior a isso, para que os 
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funcionários públicos de Minas Gerais sejam remunerados de 
acordo com a sua seriedade, com a sua honradez e com a sua 
competência. A retro ação ao mês de abril faz jus à expectativa de todos 
os funcionários. O assunto não comporta e não merece um tratamento 
de chacota. Termino a minha fala lembrando aos Deputados que está na 
hora de tirar a carapuça. O PT diz-se defensor dos funcionários 
públicos, e vários outros partidos também. 

V amos saber se, realmente, o dia I o de abril deve ser considerado, 
como está na crença popular, o "dia da mentira". Esta é a hora da 
verdade. Neste momento, vamos saber quais são os Deputados e os 
partidos a favor dos trabalhadores e dos funcionários públicos e quais 
lhes são contrários. Lutamos pela retroação do índice de aumento a ser 
estabelecido pelo Governador Itamar Franco ao mês de abril, fazendo 
justiça aos funcionários públicos. Obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta 

Casa, pela primeira vez neste mandato, dá ao Governador do Estado 
uma lei delegada, ou seja, a delegação de poderes para proceder à 
melhoria salarial dos servidores públicos, para cuidar da questão 
salarial, que, em si, já é bastante complicada. Nesse ponto, a Casa 
acerta quando, ao que parece, pretende votar favoravelmente, dando ao 
Governador a condição de fazer as alterações que desejar. 

No entanto, começam a surgir oportunidades de se criarem emendas 
que, na verdade, não acrescentam nada ao bojo do projeto. Ou se dá 
delegação ao Governador para fazer, junto com o funcionalismo e as 
lideranças, o que deseja a comunidade, ou apresentam-se emendas para 
tomar com uma das mãos, dando com a outra. Na verdade, nenhum de 
nós tem condições de analisar essa questão da retroação, já que não 
sabemos a que ponto chegará o Sr. Governador ao proceder aos 
aumentos. Esse entendimento está sendo feito com as lideranças 
sindicais do funcionalismo público estadual. Aliás, a grande novidade 
deste Governo é a manutenção do diálogo e do entendimento com o 
funcionalismo. Freqüentemente, tenho visto os sindicalistas 
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representantes dos funcionários públicos estaduais comparecerem ao 
Palácio, sendo recebidos pelo Sr. Governador para discussões e 
propostas. Na semana passada, a Liderança do Governo teve reunião 
com os sindicalistas, para fazer a colocação de vários pontos. Bons 
tempos estes, em que o funcionalismo tem um canal de diálogo com o 
Governador! Talvez, quem hoje apresenta emendas para melhorar um 
pouquinho o aqui e o agora fá-lo como fruto da consciência doída de 
uma época muito recente, quando os funcionários públicos eram 
espancados nas ruas, não tinham diálogo, nem previsão de 
entendimento, porque o Governo não tinha sensibilidade para recebê-
los nem para conversar. Não irei nem me referir a um período em que 
alguém da Polícia Militar teve de morrer e deixar seu sangue jorrar na 
Praça da Liberdade, para que houvesse aumento de salário para o seu 
pessoal. 

Estamos dando ao Sr. Governador a oportunidade de resgatar a 
dignidade dos funcionários públicos. Enquanto suas lideranças 
estiverem dialogando com o Governo, teremos de respeitar. Esta Casa 
estará dando grande contribuição, delegando a S. Exa. o poder de 
negociar. Deixem que as lideranças sindicais sérias, que querem 
defender o interesse do funcionário, compareçam ao Palácio e discutam 
com o Governador, pois lá não receberão o cassetete da polícia, mas a 
mão aberta para o diálogo e o entendimento. 

Por essa razão, a emenda agora apresentada, fruto, talvez, do 
entendimento de alguns parlamentares, é totalmente inoportuna, fora de 
hora, visando apenas a fazer uma média com o funcionário. 

Esperamos que o Sr. Governador, na hora de discutir com o 
funcionalismo, encontre melhorias salariais superiores a esta que vem 
sendo apontada. A nossa intenção é manter, com os funcionários e 
sindicalistas, o diálogo que faltou no Governo passado, para que os 
funcionários sejam sempre respeitados no Governo Itamar Franco. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado alencar da Silveira 
Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, é com muita satisfação que relembramos aqui - em 1995, 



. 
o -E 
õ :. 

851 
ocupamos esta tribuna por isso - a criação da TV do Legislativo. 
Hoje, estamos entrando em várias regiões do Estado. Quero lembrar 
aos companheiros Deputados, às pessoas das galerias que nos visitam 
hoje, aos telespectadores da TV do Legislativo, que o Líder e o Vice-
Líder do Governo vieram aqui para falar que o Governo quer fazer 
justiça, quer fazer alguma coisa, quer um aumento realmente 
diferenciado. 

Digo a todos os Srs. Deputados: esta Casa, até hoje, não atrapalhou 
nem foi empecilho em hora alguma para o Sr. Governador Itamar 
Franco. E não vai ser agora. Quero lembrar que foi esta Casa que deu 
ao Governo condições de pagar o 13° salário do ano passado. Nós, 
Deputados, demos essa condição. Foi desta Casa que saíram, sob a 
liderança do Deputado Alberto Pinto Coelho, todas as vitórias do 
Governador Itamar Franco. É bom relembrarmos isso. 

Essa lei delegada, na minha opinião, quando veio até esta Casa, não 
era para ser aprovada. Era um abacaxi que estavam jogando para a 
Assembléia Legislativa. Vou muito no popular: "Vamos jogar para a 
Assembléia e ficar na nossa, aqui, porque não vão aprovar isso nunca." 
Mas, está aí: foi aprovada em primeiro turno e será também em 
segundo. 

Faço um pedido ao Presidente. Como já aconteceu nesta Casa com 
outros projetos, não precisamos esperar até amanhã para a redação final 
desse projeto. Temos que paralisar esta sessão, reunir a Comissão de 
Redação Final, aprovar e votar todo o projeto nesta tarde. Vamos 
mostrar que estamos dando condições ao Governador de fazer justiça . 
Nós, dos partidos trabalhistas neste parlamento, o PDT, o PT, o PTB, 
estaremos fiscalizando, lado a lado, esse próximo aumento. Tenham a 
certeza de que, se Rogério Correia, que foi um lutador, assim como 
seus companheiros de partido, não estiver de acordo com esse aumento, 
nós, também, Deputado Rogério Correia, Deputados do PT, estaremos 
ao lado de vocês, contestando, brigando, indo para as ruas, indo para a 
porta do Palácio, paralisando o funcionalismo público, porque nós, dos 
partidos trabalhistas, estamos aqui para fazer justiça. Esperamos justiça 
do Governador Itamar Franco. Como disse o nobre Líder, não é justo o 
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funcionário que ganha R$500,00 ter o mesmo aumento que outro 
que ganha R$20.000,00. Isso já deveria ter sido feito há muito tempo. 
As áreas de segurança, educação e saúde têm de ser diferenciadas, sem 
que prejudiquemos os outros. 

Conclamo aqui os partidos trabalhistas deste Plenário, o PT, PDT e 
PTB, para acompanharmos juntos esse aumento. Sem dúvida, 
estaremos aqui. 

Lembro mais uma vez, Sr. Presidente, de que em hora alguma este 
parlamento foi empecilho para o Governador Itamar Franco. Ele 
conseguiu tudo que pediu a esta Casa. 

E vai ter mais essa condição. 
Peço a V. Exa., logo após essa votação - aprovada que será -, que 

paralise a reunião para fazermos a redação final, a fim de que hoje, 
ainda, possamos dar essa condição ao Governador Itamar Franco, que 
ainda vai fazer muito por este Estado. Se não fez até hoje, vai fazer. E 
vai fazer muito. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, o projeto de resolução que ora tramita nesta Casa e que trata 
de um problema extremamente importante para o serviço público do 
Estado de Minas Gerais foi discutido ao longo deste ano e do ano que 
passou e traz uma preocupação com relação às condições de trabalho 
dos servidores públicos do Estado. Além das condições de trabalho, 
existe um problema sério, que é o salário dos servidores, corroído ao 
longo dos últimos dez anos, o que deixou os funcionários em situação 
precária de sobrevivência. 

Esta é a questão: hoje o servidor público do Estado de Minas Gerais 
não tem condição de sobreviver com o salário que recebe e não tem 
condição de praticar um serviço de boa qualidade, porque não tem 
condições, no mínimo, de manter a sua família. Se necessitar pagar 
aluguel, estará passando necessidade e até mesmo fome. É essa a 
condição, senhores, de corrosão do salário dos servidores públicos, que, 
em determinado momento, tiveram condições muito razoáveis, mais ou 
menos há I O ou 12 anos. Porém, desse periodo para cá, os servidores 
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foram perdendo condições, os salários foram diminuindo, e alguns 
penduricalhos foram se juntando aos salários, como gratificações e 
outros mais, que não se incorporam a ele e que podem ser tirados a 
qualquer momento. 

Quero dizer que votar um projeto dessa magnitude significa que os 
parlamentares desta Casa estão abrindo mão de prerrogativas suas. E no 
momento em que abrem mão dessas prerrogativas, é preciso ter uma 
razão muito forte, uma razão maior. Não podemos fazer da delegação 
para atos do Governador uma ação corriqueira, uma ação cotidiana, 
mas uma ação de exceção, já que nós, enquanto parlamentares, fazemos 
parte da divisão do Poder que coloca o Executivo como um pilar, o 
Legislativo como outro e o Judiciário como terceiro pilar. É importante 
acentuarmos que, neste momento, ao decidir por essa lei delegada, 
estamos aprovando uma lei de exceção diante de um momento peculiar, 
diante de uma movimentação dos funcionários públicos importante, 
politicamente correta. E é por isso - precisamos assinalar -, devido a 
tantos anos de corrosão dos salários dos servidores, porque outros 
Governos não tiveram sensibilidade, é diante desse fato que vamos 
votar a delegação. 

É o clamor, são os funcionários que, frustrados, ao longo dos anos, 
não conseguem um mínimo de aumento, um mínimo de visão do 
Executivo para seus trabalhos. Temos defendido que este Estado 
precisa produzir serviços de qualidade, porém, para prestar serviços de 
qualidade, é preciso ter condições de trabalho, e salário é a principal 
condição para que um servidor produza um bom trabalho. Abrimos 
mão dessa prerrogativa porque a razão é maior e o momento clama por 
isso, mas isso não fará parte do cotidiimo das nossas decisões nesta 
Casa. Vamos votar a favor do projeto, na Emenda n° I, numa condição 
clara e evidente de exceção, tendo o aspecto crítico de visão de que este 
momento é exceção, porque o funcionário clama e precisa realmente 
recompor rapidamente condição de compra para sua vida. Muito 
obrigado . 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Com a palavra, 
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O Deputado Antônio Andrade* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, vim encaminhar a votação contrariamente à Emenda n° 2, 
por entender que ela só poderá prejudicar os funcionários. Poderá criar 
uma dificuldade a mais para o Governo do Estado, ao definir o 
percentual de aumento, por entender que, retroagindo a 1 o de abril, 
teríamos um aumento definido no mês de junho ou julho, com urna 
folha complementar de abril e urna folha complementar no mês de 
maio. O Governo, nesse caso, poderia alegar dificuldades financeiras 
para cumprir esse aumento. Não vejo por que essa emenda foi feita no 
sentido de beneficiar o funcionalismo público, sendo que irá somente 
prejudicá-lo. Portanto, encaminho contrariamente à Emenda n° 2. 

Por outro lado, quero aqui encaminhar favoravelmente à Emenda n° 
1, apesar de ser redundante. No projeto original, o Governador já estava 
autorizado a dar aumento diferenciado ao funcionalismo, mas essa 
emenda vem explicitar, deixar bastante claro, que o Governo tem 
delegação para dar o aumento, e um aumento diferenciado, se assim 
quiser. O Governo, hoje, fica com uma lei delegada na sua plenitude. 
Ele pode fazer a reestruturação, dar aumento da forma como quiser, 
igual ou diferenciado para todo o funcionalismo, no percentual que bem 
entender. Esperamos que esse percentual, dentro das possibilidades do 
Governo, seja o maior possível. Acredito que o funcionalismo, e aqui 
encaminho um pedido, já pode solicitar do Governo que os 30 dias que 
pediu a partir da aprovação da lei delegada já sejam contados a partir de 
hoje, urna vez que estamos votando em 2° turno a lei delegada e que 
sua redação final será votada logo depois. Fica o Governador 
autorizado, na sua plenitude, a dar aumento a todo o funcionalismo, 
diferenciado, se assim entender melhor. Esta Casa, neste momento, 
numa demonstração de bom entendimento com o funcionalismo 
público e com o Estado, vota de forma bastante acelerada urna lei 
delegada, com toda plenitude, para o Governo do Estado. Era o que 
tinha a encaminhar, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 



o 
.;; 
ê o 
~ 
o . • E 
~ 
;;; 
o 
~ . 
..i 
• õ o 

855 
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - Com a palavra, para 

encaminhar a votação do projeto, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, gostariamos de solicitar dos nobres pares desta Casa a 
aprovação da delegação legislativa, com a Emenda n° 1, que foi 
aprovada por unanimidade. Estivemos, ontem, na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, cujo relator pôde discorrer 
com muita propriedade sobre o assunto, e aprovamos, na oportunidade, 
essa emenda. 

Quero encaminhar contrariamente à Emenda n° 2, por entender que se 
trata de uma emenda demagógica. Enquanto o Deputado Amilcar 
Martins esteve nesta tribuna, colocou muito bem: o assunto é sério e 
grave. Também entendemos assim, só que grave seria se estivéssemos 
aprovando uma emenda que causaria transtornos para o Governo Itamar 
Franco na hora de conceder o reajuste. 

Que transtorno? Como muito bem colocou ontem o Deputado 
Rogério Correia, se fosse para colocar a emenda retroativa a 1 o de abril, 
que a colocássemos retroativa a 1°/l/95, quando o Governo anterior 
assumiu. Mas não é essa a situação que estamos vivendo. Não há 
necessidade de aprovarmos a Emenda n° 2, retroagindo a 1 o de abril. 
Inviabilizaria, criaria transtorno para o Governo, e entendemos que a 
forma estabelecida na Emenda n° 1 é suficiente, dá condições para o 
Governo proceder a esse reajuste. Com a emenda apresentada ontem, 
não vou dizer que não seria necessária a PEC, mas já temos um 
indicativo, porque foi estendida a delegação até o próprio aumento 
diferenciado - essa foi a emenda apresentada ontem na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Da mesma forma, gostariamos de pedir aos pares desta Casa que 
evitássemos os discursos prolongados, para que o funcionário público 
não tenha essa expectativa aumentada, não fique numa ansiedade maior 
ainda e para que possamos votar até a redação final dessa delegação 
legislativa, como disse o Deputado Alencar da Silveira Júnior . 

Mas gostaria de fazer uma correção na fala do Deputado Antônio 
Andrade, de que, com a aprovação, o Governo poderia anunciar o 
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reajuste. Quero deixar claro que o Governo, quando deu aquela 
entrevista, afirmou que, 30 dias após a aprovação da lei delegada e da 
proposta de emenda à Constituição, já pagaria o funcionalismo com o 
reajuste. Não seria após 30 dias anunciar o reajuste, e, sim, pagar. 

Nessa entrevista coletiva do Governador, estavam vários Deputados e 
Secretários de Estado; estamos reafirmando um compromisso assumido 
por ele e cobraremos dele. Após aprovadas a lei delegada e a PEC, 30 
dias após, o Governador deverá dar um aumento, pagar os funcionários 
públicos com aumento salarial, e não, anunciar reajuste 30 dias após. 
Estamos esclarecendo ao público presente e aos demais Deputados que 
isso ficou acertado e ficou corrigido na própria fala do Governador. 

Estamos encaminhando pela aprovação da Emenda no I, para que 
esgotássemos essa redação final, que os Deputados não esvaziassem o 
Plenário e olhassem essa delegação legislativa com a seriedade, 
gravidade e urgência com que precisa ser votada, para que os 
funcionários públicos possam ter essa tranqüilidade. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Anderson Adauto) - Com a palavra, para 

encaminhar a votação do projeto. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

estamos aqui para encaminhar favoravelmente à aprovação do Projeto 
de Resolução n° 916/2000, da lei delegada, externando aqui a posição 
da Bancada do PT. Também estamos favoráveis à Emenda n° I. 

Entendemos que esta é uma casa de leis e de debates. Não somos 
contrários ao encaminhamento da discussão e de debates, mesmo que 
as idéias não sejam divergentes, mesmo com opiniões contrárias. Nesse 
ponto, mantemos a nossa posição de coerência em toda a nossa 
trajetória na Casa. Reivindicamos também que, em situação diversa, 
possamos encontrar, da parte dos companheiros Deputados da 
Oposição, o respaldo e o respeito para que as idéias contrárias sejam 
debatidas. Concordamos ainda que a situação merece agilidade. O 
Governo, juntamente com as lideranças do funcionalismo, vem 
encaminhando o assunto com respeito. A Assembléia Legislativa 
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Mas gostaríamos de fazer uma correção com relação à situação 
nacional. Não entendemos que a situação do salário mínimo esteja 
resolvida. Não está porque a aprovação do novo salário mínimo visa 
atender à pressão externa do FMI sobre o País, para que este fique cada 
vez mais de joelhos diante dos ditames internacionais. Recentemente, 
no Congresso Nacional, assistimos à imposição daquilo que já vimos 
nas políticas de privatização e de juros e que se reflete também no 
salário mínimo e no tratamento dos aposentados e pensionistas do País. 
A situação do salário mínimo não está esgotada pelo fato de ele ter sido 
aprovado, da forma como foi, na semana passada, no Congresso 
Nacional. 

Portanto, não podemos, de maneira alguma, tratar essa questão da lei 
delegada vinculada à questão do salário mínimo. Temos é que fazer 
com que a situação do País mude. Temos que lutar para que ocorra a 
distribuição de renda no País, através de política determinada para 
facilitar e proporcionar uma condição de vida digna para a maíoria do 
povo. E não, para que existam cada vez maís excluídos e pobres - o 
pobre, cada vez mais pobre, e o trabalhador, sem emprego - e para que 
a cada dia aumentem os números do desemprego no País. Precisamos 
rever essa situação geral do País. 

É isso que estamos percebendo que o Governo quer fazer. Ele quer a 
oportunidade de criar condições para reduzir a distância entre o menor 
e o maior salário. Essa é a intenção do Governo. Acreditamos e 
esperamos que faça isso. Essa delegação de poder é importante para 
que, com a desvinculação dos salários, o Governo tenha condição de 
fazer o que antes não foi possível, mas agora ele tem a disposição de 
fazer. Muito obrigado . 

* -Sem revisão do orador . 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a 

Bancada do PPS quer reiterar sua posição nesta tribuna porque, no 
primeiro turno, votamos favoravelmente à delegação de poderes para 
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que o Executivo faça o tão sonhado, o tão esperado, o tão necessário 
aumento salarial dos servidores públicos civis e militares de Minas 
Gerais. Sabemos que diante de urna política de nível superior, com a 
franca interferência de organismos financeiros e internacionais, todos 
os Estados brasileiros ficaram submissos a uma política de controle 
salarial, e até de demissão de servidores, tudo numa franca tentativa de 
atríbuir todas as mazelas deste País ao funcionalismo público. 

Nós, que fomos Prefeito, sabemos o quanto se pode fazer com 
responsabilidade pelos servidores públicos. Não queremos fazer 
zombaria à emenda do Deputado Amilcar Martins quando dizemos que 
o aumento deveria ser retroativo a I o de abril. Queremos ter, por outro 
lado, o discernimento de entender que cabe ao Poder Executivo saber 
de suas possibilidades de dar aumentos diferenciados ou não. Por isso 
mesmo, a Bancada do PPS, composta por quatro Deputados que já 
foram Prefeitos e um quinto companheiro, o Deputado Fábio Avelar, 
funcionário de carreira da COP ASA, ou seja, do Executivo, sabe, como 
já dissemos, que dar aumentos salariais é competência do Executivo, 
seja em nível munícipal, estadual ou federal. 

Quanto a se discutir se o salário mínimo de R$151 ,00 ou R$177 ,00, é 
outra questão, porque trata-se de urna política salarial para o Pais. É 
uma outra discussão que ficou bem clara. 

Gostaria de fazer um reparo à fala, ao oba-oba, ao auê do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, que diz que a Comissão de Redação Final 
poderia se reunir, tão logo votemos em Plenário a possível aprovada lei 
delegada, com a Emenda n° I. Aqui não é uma casa de mãe-Joana. Esta 
Casa tem um Regimento a ser cumprido. O Regimento Interno da 
Assembléia é claro: a Comissão de Redação só poderá reunir-se após 
convocação para o dia seguinte, tendo sido o edital de convocação 
publicado no órgão oficial do Estado, o "Minas Gerais". Portanto, não 
cabem aqui as colocações do Deputado Alencar da Silveira Júníor, 
porque essa pregação não encontra sustentação regimental. Temos de 
cumprir o Regimento Interno. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martiní. 
O Deputado Miguel Martini - O nosso encaminhamento é para trazer 
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algumas informações e alguns esclarecimentos a este Plenário. 
Quando chegou esse projeto de resolução, esse pedido do Governo que 
culminou nesse projeto de resolução de lei delegada, a Oposição e as 
Lideranças desta Casa, entendendo a gravidade do momento, 
acordaram em aprovar, em delegar, em dar ao Governador essa 
autorização, a fim de que ele fizesse, da melhor maneira que achasse, 
esse reajuste para os funcionários. Esta Casa, percebendo a artimanha 
do Governo, querendo jogar a Assembléia Legislativa contra os 
servidores, quis, até de uma maneira bastante acelerada, aprovar esse 
projeto de resolução. 

Nós, da Oposição, nos perguntávamos qual seria a posição dos 
servidores, uma vez que a concessão da lei delegada agiliza o processo, 
permitindo ao Governador conceder o reajuste, de acordo com a sua 
realidade. Mas, por outro lado, é uma faca de dois gumes. E, pior, a 
Oposição votou contra a delegação para o plano de cargos e salários. 
Fornos derrotados porque achávamos que deveria voltar para esta Casa, 
já que não sabíamos o que viria no bojo desse projeto de resolução. 
Fornos derrotados, também, nesta Casa. E a matéria foi vencida. E, 
desde o momento em que aqui chegou, a Oposição está tentando saber 
qual é a posição dos líderes sindicais dos servidores públicos, o que não 
conseguiu até agora, porque só se comunicam com o PT. Fomos votar a 
Emenda n° 1, que disseram que dependia dessa questão, e não fornos, 
na Comissão, sequer procurados pelos líderes dos servidores públicos. 
Achamos que a lógica era acelerar, apressar. Votamos, inclusive, 
favoravelmente, naquele momento. Pasmem os senhores; hoje fui 
informado, por parte da assessoria da Minoria, de que alguns líderes 
sindicais chegaram a dizer que quem decide é a Casa, e, caso fique 
ruim, eles dirão, depois, que a Casa foi a responsável. Se é verdade essa 
posição, está mal representado o servidor público do Estado. A Casa 
está querendo colaborar, a Oposição também, mas não vemos os 
sindicalistas querendo conversar conosco. Mas, depois, não venham 
culpar a Oposição. Esta Casa está demonstrando que quer colaborar, 
mas, infelizmente, mesmo desejando remar na mesma direção, tem 
encontrado dificuldade. Estamos agindo segundo o que achamos 
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melhor, volto a dizer, sem conhecer a pos1çao da liderança dos 
servidores públicos. Talvez porque a maioria do Governo seja do PT, 
mas não venham cobrar desta Casa pelo fato de ter faltado diálogo. Se 
isso aconteceu não foi de nossa parte, pois estivemos reunidos, 
aguardando o comparecimento da liderança dos servidores, o que não 
aconteceu. Faço a ressalva de que a representação da classe da saúde 
compareceu, o que não aconteceu com a liderança das demais classes. 
Esta Casa quer colaborar com os servidores públicos, mas está faltando 
diálogo para que seja feito o melhor para o servidor público. 

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Com a palavra, para 
encaminhar a votação do projeto, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
encaminhamos este projeto de resolução, delegando ao Sr. Governador 
a responsabilidade pelo aumento do servidor público do Estado. 

Tenho conhecimento de causa, porque ainda faço parte do corpo de 
funcionários da EP AMIG, estando na condição de licenciado. Portanto, 
percebo claramente a situação em que vivem aqueles servidores, que, 
por mais esforços que façam para desenvolver um trabalho de geração 
de ciência e tecnologia, passam por todo o tipo de dificuldade, porque 
os salários não são condizentes com outras empresas do Estado e fora 
dele. Temos perdido vários pesquisadores por falta de remuneração, 
perdendo cérebros para outros Estados e até para fora do País. Portanto, 
esperamos que essa delegação seja efetiva, para que os salários sejam 
corrigidos. 

Vamos votar favoravelmente a esse projeto de resolução, na 
expectativa de que o Governo do Estado, o Executivo, segundo sua 
capacidade financeira, possa fazer justiça salarial, possa corrigir as 
distorções que, porventura, existam. Quero deixar uma mensagem: esse 
jogo do Executivo com o Legislativo não interessa a ninguém do 
Estado. Esta semana fui abordado por pessoas da minha região, 
Uberaba, que diziam claramente que a Assembléia estava prejudicando 
o servidor, exatamente porque não estava votando o projeto que 
concede ao Governador essa autorização para o aumento de salários. 
Aproveito a oportunidade para dizer, de público, perante todos os 
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Deputados desta Casa e perante as galerias, que isso não é verdade. 
Esta Casa esteve, de fato, parada por algum tempo, num processo de 
reflexão, e agora volta, sem dúvida, amadurecida e querendo fortalecer 
esse Poder. Esse projeto sairá imediatamente, e o Executivo terá até o 
final do ano para fazer as devidas correções, tendo delegação, inclusive, 
para alterar o plano de cargos e salários. Ficaremos na expectativa de 
que o salário do servidor seja melhorado, para o bem da administração 
pública do Estado. 

Como disse o Deputado Sebastião Costa, a arrecadação do Estado 
melhorou, fruto de diversas receitas que não vinham entrando, como o 
combustível, a energia e as novas taxas impostas à sociedade mineira 
no final de 1999, projeto polêmico desta Casa, o Microgeraes; as 
microempresas hoje pagam mais impostos. Houve aumento da 
arrecadação de R$450.000.000,00 para mais R$600.000.000,00, e 
esperamos que esse aumento corresponda à expectativa dos servidores, 
pelo menos para que não os percamos, o que não acontece somente no 
caso da EPAMIG, mas também no caso do Instituto de Águas de Minas 
Gerais, o IGAM, que tem perdido bons técnicos para o Estado da 
Bahia, que leva nossos servidores mais ativos, com melhor preparo e, 
portanto, diminuiu o poder público de Minas Gerais. 

Ficaremos na expectativa de melhoria. Que, doravante, possamos 
somar na melhoria do serviço público de Minas Gerais, contando com 
todos, Situação e Oposição, e, também, com a presença do 
sindicalismo, que representa os servidores do Estado. Muito obrigado, 
Sr. Presidente . 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Com a palavra, para 
encaminhar a votação do projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani . 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras . 

Deputadas, serei breve, já que o Governador, como disse há pouco o 
Deputado Sargento Rodrigues, afirmou, perante várias testemunhas, 
que, após a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, 
contaria 30 dias para dar o aumento. Serei bastante objetivo, por ter 
moral para falar isso. Quando Prefeito de Juiz de Fora, de 1989 a 1992, 
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deixei um gari ganhando quatro salários m1rumos. Estou falando 
isso de público, pela TV Assembléia. Esse valor equivaleria, hoje, a 
R$600,00, no mínimo. É bom que o Palácio esteja nos vendo, porque 
funcionário público é gente e tem as mesmas despesas de qualquer 
cidadão. Não adianta calcular os salários pensando somente no feijão 
com batata. O funcionário público paga aluguel, energia elétrica, água, 
medicamento, roupa, enfim, tem todas as despesas de qualquer cidadão. 
Não se pode falar que o Governo não tem condições de pagar um 
mínimo de R$400,00. Isso é o mínimo do mínimo. E o cidadão ainda 
ficará preocupado nos últimos dez dias do mês. Ele sobrevive, com esse 
salário, por 20 dias apenas. Tenho a certeza de que alguém, no Palácio, 
está assistindo à TV Assembléia. Tomara que chegue ao conhecimento 
do Governador que o nosso papel está sendo cumprido. Aprovaremos a 
proposta de resolução da lei delegada, mas esperamos que suas 
promessas de campanha sejam cumpridas. Dizer que o Azeredo, o 
Newton Cardoso e o Hélio Garcia, no segundo mandato, não olharam o 
funcionário como deveriam não adianta, porque um erro não justifica o 
outro. Passado é passado, e estamos vivendo o presente. O funcionário 
tem de comer, comprar roupa, pagar aluguel e pagar outras despesas. 

Portanto, Governador, ficam as palavras deste Deputado, que é de 
Juiz de Fora e foi Prefeito como V. Exa. Com toda a sinceridade, não 
guardo nenhuma mágoa do senhor e dos amigos que o cercam, que 
fazem tudo para prejudicar o cidadão. Tenho muita fé em Deus e tenho 
muita admiração por V. Exa. por ser um homem honesto, mas, 
lamentavelmente, na sua assessoria, há pessoas que não têm essa 
mesma característica. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de 
Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, caros colegas 
Deputados e Deputadas e visitantes, inicio dizendo que, como votamos 
no I 0 turno, votaremos favoravelmente. Louvo a coragem do 
Governador de chamar para si essa responsabilidade. Antes de votar 
esse projeto, não poderia deixar de apresentar à Casa uma reflexão que 
fiz comigo mesmo. Não conversei, ainda, com ninguém sobre isso. Ao 
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passannos para o Governador essa delegação, corno disse o Líder do 
Governo, para que faça justiça, fico preocupado com relação a essa 
justiça, porque a justiça de uma pessoa é subjetiva e começa e termina 
em stmesma. 

Voto a favor confiado no bom-senso do Governador, mas tenho essa 
preocupação quanto aos critérios, porque a justiça do embate 
democrático é uma justiça que tende a representar a coletividade. 
Vimos grandes líderes dos servidores do Estado de Minas Gerais, que 
subiram no palanque do Governador, que gravaram programa eleitoral 
e que desfiutam a intimidade e a convivência do Palácio. Essa justiça 
pode ser mais subjetiva ainda por essa convivência. Os que não são 
amigos do rei, que não vão ter oportunidade de discutir diretamente 
com o Governador o seu reajuste, os servidores que não têm sindicato 
forte, ficam desprotegidos nessa negociação. 

Essa é urna preocupação que queria dividir com os colegas, porque, 
quando sair o aumento, os satisfeitos darão crédito ao Governador, os 
insatisfeitos, com certeza, ocuparão as galerias desta Casa para dizer 
que fomos irresponsáveis, delegando esse poder ao Governador. Mas o 
Governador Itamar Franco vai abrir mão da decisão solitária e vai ter 
uma discussão maior com seus assessores até para que não ocorra essa 
justiça subjetiva, uma justiça sem raiz nem fundamento. Fico muito 
preocupado em saber que categorias tão gloriosas não foram sequer 
citadas em nenhum momento que se fala no reajuste, apenas os que têm 
um sindicato forte, que têm poder de mobilização, os que têm poder 
junto à opinião pública e até junto à imprensa. O Governador está 
solicitando essa delegação para desmobilizar essas categorias ou para 
corrigir uma injustiça que já vem de muitos anos? 

São essas as minhas considerações e queria dar um exemplo do que é 
justiça subjetiva. Segundo o meu critério de justiça, acabo de apresentar· 
a esta Casa um projeto de lei proibindo a retenção de verba de servidor 
público. Todos os dias recebemos pedido de servidores, que se 
humilham nos gabinetes para que consigamos, junto à Secretaria de 
Administração, a liberação da verba. Muitos conseguem a liberação 
porque estão doentes, e muitos morrem sem conseguir. Segundo o meu 
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critério subjetivo de justiça, temos de acabar com a retenção de 
verba até para a Secretaria de Administração deixar de ser um comitê 
eleitoral, como historicamente vem sendo. Libera-se a verba, que 
pertence ao servidor, e cadastra-se o servidor no cadastro pessoal do 
Secretário da Pasta. Esse é um critério pessoal meu de justiça, o qual 
estou apresentando à coletividade desta Casa para ver se muda para um 
critério universal, e não pessoal. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda n° I, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2, sem 
parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam com se encontram. 
(-Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votaram "não" 39 

Deputados; houve I voto "em branco", totalizando 54 votos. Está, 
portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 2. Está, portanto, aprovado, 
em 2° turno, o Projeto de Resolução n° 916/2000 na forma do vencido 
em I o turno com a Emenda n° I. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 11199, do 
Deputado Mauro Lobo, que acrescenta parágrafo ao art. 152 da Lei n° 
869, de 5/7/1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado. Nos termos do§ 2° do art. 145 do Regimento 
Interno, a Presidência designa relator da matéria o Deputado Chico 
Rafael e indaga de S. Exa. se está em condições de emitir o seu parecer 
ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Chico Rafael - Farei uso do prazo regimental, Sr. 
Presidente. 
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O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 

683/99, do Deputado Antônio Andrade, que institui o Dia da Liberdade, 
a ser comemorado anualmente em 12 de novembro. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Direitos Humanos opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Rejeitado. Arquive-se o projeto. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 711/99, da Deputada 
Elaine Matozinhos, que institui o Dia Estadual dos Surdos e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. A Comissão do Trabalho opina por sua aprovação. Vem à 
Mesa requerimento da Deputada Elaine Matozinhos em que solicita o 
adiamento da discussão do projeto. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, um pouco tardiamente, 

gostaria de solicitar à Mesa que, depois, me fosse cedida uma cópia da 
verificação de votação da Emenda n° 2, para que tenha em mãos o 
nome dos Deputados que votaram contra e a favor. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita à assessoria da 
Mesa que forneça ao Deputado a lista dos votantes na verificação de 
votação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 110/99, do Deputado Gil 
Pereira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fruta! 
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em I o turno com a 
Emenda n° I, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° I, que recebeu parecer 
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, 
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o Projeto de Lei no 110/99 na forma do vencido em 1 o turno com a 
Emenda no 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 111199, do Deputado 
Àlvaro Antônio, que dispõe sobre a implantação de sinalização 
indicativa e regulamentar nas rodovias vicinais rurais. V em à Mesa 
requerimento do Deputado Dilzon Melo em que solicita o adiamento da 
discussão do projeto. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 150/99, do Deputado 
Ronaldo Canabrava, que dispõe sobre proibição de mensagens das 
concessionárias de serviços telefônicos em telefones desligados por 
inadimplência. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, 
o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 151199, da Deputada 
Maria Olívia, que institui Programa de Renda Mínima para Guarda de 
Crianças Abandonadas e contém outras providências. A Comissão do 
Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o 
turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Edson Rezende 
solicitando o adiamento da discussão do projeto. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 152/99, do Deputado 
Fábio Avelar, que dispõe sobre a ampliação do objetivo social da 
COPASA-MG. Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio 
Andrade, em que solicita o adiamento da discussão do projeto. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 177/99, da Deputada 
Maria Olívia, que isenta do pagamento de taxas para a confecção de 
segunda via de documentos as pessoas idosas que tiveram seus 
documentos roubados ou furtados e dá outras providências. A 
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Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 
177/99 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 207/99, do Deputado 
Mauro Lobo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Peçanha imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
A Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 299/99, do Deputado 
Carlos Pimenta, que cria comissão especial para acompanhar os 
processos de desocupação de áreas invadidas para assentamentos rurais 
ou urbanos e dá outras providências. A Comissão de Direitos Humanos 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, 
o Projeto de Lei n° 299/99 na forma do vencido em 1 o turno. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 353/99, do Deputado 
Ermano Batista, que dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição em 
processo seletivo nas universidades estaduais para o aluno egresso da 
rede pública. Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta, 
em que solicita o adiamento da discussão do projeto. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 383/99, do Deputado 
João Pinto Ribeiro, que dispõe sobre a criação de espaço publicitário 
nas faixas de domínio público que margeiam as rodovias estaduais. A 
Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa 
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requerimento do Deputado Antônio Andrade, em que solicita o 
adiamento da discussão do projeto. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 395/99, do Deputado 
Arlen Santiago, que altera os arts. 2°, 3°, 5° e 6° da Lei n° 12.079, de 
12/12/96. Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, em 
que solicita o adiamento da discussão do projeto. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 415/99, do Deputado 
Chico Rafael, que obriga as empresas de transportes coletivos 
intermunicipais a afixar aviso relativo a indenização a passageiros 
vítimas de acidentes. A Comissão de Transporte opina pela aprovação 
do projeto na forma do vencido em JO turno. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
415/99 na forma do vencido em I o turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 458/99, do Deputado 
Pastor George, que declara de interesse comum o buriti e proíbe seu 
corte. V em à Mesa requerimento do Deputado Sá vi o Souza Cruz, em 
que solicita o adiamento da discussão do projeto. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 461199, do Deputado 
Rogério Correia, que dispõe sobre a inclusão de artigo na Lei n° 
12.971, de 27/7/98. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do vencido em I o turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, 
o Projeto de Lei n° 461/99 na forma do vencido em ! 0 turno. À 
Comissão de Redação. 
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Discussão, em I 0 turno, do Projeto de Resolução n° 706/99, da 

Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com 
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição Estadual, a alienação de 
terra devoluta que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Política Agropecuária 
e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. Aprovado. À Comissão de Política Agropecuária. 

Discussão, em I 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 24/2000, 
do Governador do Estado, que dispõe sobre manifestação, por militar 
inativo, de pensamento e opinião. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública 
opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA No I AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR W 

24/2000 
Dê-se à ementa e ao art. I o a seguinte redação: 
"Dispõe sobre a manifestação, por militares ativo e inativo, de 

pensamento e opinião. 
Art. I o - Respeitados os limites estabelecidos na lei civil, é facultado 

ao militar ativo e ao inativo, independentemente das disposições 
constantes nos Regulamentos Disciplinares da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros, opinar livremente sobre assunto político e 
externar pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo à 
matéria pertinente ao interesse público.". 

Sala das Reuniões, de março de 2000. 
Durval Ângelo 
Justificação: A presente emenda tem por finalidade garantir a todos os 

militares, ativos e inativos, o direito de expor publicamente suas 
opiniões e impressões . 

Antes de qualquer profissão, atividade, qualificação ou patente, 
somos todos cidadãos. Não há como falar em cidadania e democracia 
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sem passarmos pela liberdade de expressão. 

A conscientização e a politização que decorrem do pensar são pontos 
que o PT sempre defendeu e exigiu para todas as classes. Sabemos que 
isso só será possível com uma ampla discussão de idéias, na qual todos 
os segmentos da sociedade sejam ouvidos e considerados pelos 
governantes. 

Para assegurar a disciplina, responderá o militar irresponsável e 
desordeiro perante a justiça comum, como qualquer outro cidadão, 
responsabilizando-se por tudo aquilo que fizer e falar. 

Em pleno ano 2000, é inadmissível confundirmos insubordinação 
com liberdade de manifestação de pensamento e opinião. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão 
foi apresentada ao projeto emenda do Deputado Durval Ângelo, a qual 
recebeu o n° 1. Nos termos do§ 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha o projeto e a emenda à Comissão de 
Administração Pública, para parecer. 

Discussão, em ] 0 turno, do Projeto de Lei n° 77/99, do Deputado 
Wanderley Ávila, que reserva 4% das poltronas dos ônibus 
intermunicipais e interestaduais às pessoas obesas e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de 
Transporte opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Justiça. A Presidência esclarece que o substitutivo viabiliza a aplicação 
da referida lei. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, 
que recebeu da Comissão de Transporte parecer pela rejeição. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 2, da Comissão de Justiça, que 
recebeu da Comissão de Transporte parecer pela rejeição. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 



z 
5 

• o 
< 

871 
77/99 na forma do Substitutivo no I. À Comissão de Transporte. 

Discussão, em I 0 turno, do Projeto de Lei n° 85/99, do Deputado Hely 
Tarqüínio, que autoriza o Poder Executivo a transferir a entidades civis 
sem fins lucrativos a gestão de unidades públicas e dá outras 
providências. As Comissões de Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer. Designado 
relator em Plenário, o Deputado Doutor Viana solicitou prazo 
regimental para emitir parecer. Na ausência do relator, a Presidência, 
nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, designa novo 
relator da matéria o Deputado Marcelo Gonçalves e indaga de S. Exa. 
se está em condições de emitir o parecer ou se fará uso do prazo 
regimental. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, farei uso do prazo 
regimental. 

O Sr. Presidente - Discussão, em I o turno, do Projeto de Lei n° 
346/99, do Deputado Amilcar Martins, que autoriza o Poder Executivo 
a criar o Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses 
Difusos Lesados. V em à Mesa requerimento do Deputado Sá vi o Souza 
Cruz em que solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei n° 
346/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em I o turno, do Projeto de Lei n° 464/99, dos Deputados 
Paulo Piau e Alberto Pinto Coelho, que dispõe sobre a propaganda e a 
publicidade promovidas por órgão público e entidade sob controle 
direto ou indireto do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s I e 2, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação 
do projeto com a Emenda no I, da Comissão de Justiça, e com as 
Emendas n°s 3 a I O, que apresenta, ficando prejudicada a Emenda n° I, 
da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto com as Emendas n°s I, da Comissão de 
Justiça, e 3 a I O, da Comissão de Administração Pública, ficando 
prejudicada a Emenda n° 2, da Comissão de Justiça. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, 
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o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa) Aprovado. Em votação, as 
Emendas n°s I e 3 a I O, que receberam parecer pela aprovação. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) 
Aprovadas. Com a aprovação da Emenda n° 3, fica prejudicada a 
Emenda n° 2. Está, portanto, aprovado, em I 0 turno, o Projeto de Lei n° 
464/99 com as Emendas n°s I e 3 a 10. À Comissão de Administração 
Pública. 

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Discussão, em I o turno, 
do Projeto de Lei n° 537/99, do Deputado Anderson Adauto, que cria o 
Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas n°s I a 7, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°S I a 7, da Comissão de Direitos Humanos, e com a 
Emenda n° 8, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a votação. Em votação, o projeto, salvo emendas. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°S I a 8, que receberam 
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 
! 0 turno, o Projeto de Lei n° 537/99 com as Emendas n°s I a 8. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Discussão, em I o 

turno, do Projeto de Lei n° 589/99, do Deputado Chico Rafael, que 
dispõe sobre a proteção e a defesa do usuário de serviço público 
prestado pelo Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública 
opina por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira 
perdeu prazo para emitir parecer. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inseri tos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° I AO PROJETO DE LEI N° 589/99 
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Institui o Código de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço 
Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1°- Fica instituído o Código de Proteção e Defesa do Usuário do 
Serviço Público do Estado de Minas Gerais. 

§ 1 o - As normas do Código visam à tutela dos direitos do usuário e 
aplicam-se aos serviços públicos prestados: 

I -pelas administrações públicas direta, autárquica e fundacional; 
Il - por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou 

qualquer outra forma de delegação, por ato administrativo, contrato ou 
convênio. 

§ 2° - O Código se aplica aos particulares somente no que concerne ao 
serviço público delegado. 

Art. zo - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão e 
divulgarão, anualmente, um quadro geral dos serviços públicos postos à 
disposição, no âmbito de suas competências, indicando os órgãos e as 
entidades responsáveis por sua realização. 

Art. 3°- São direitos básicos do usuário: 
I - a informação; 
Il - a qualidade na prestação do serviço; 
III - o controle adequado do serviço público; 
IV - outros decorrentes de tratados ou convenções, leis, regulamentos 

e atos normativos expedidos por autoridades administrativas. 
Art. 4° - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre: 
I - o horário de funcionamento das unidades administrativas; 
Il - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata 

e a indicação do setor responsável pelo atendimento ao público; 
III - os procedimentos para acesso a exames, formulários e outros 

dados necessários à prestação do serviço; 
IV - a autoridade ou o órgão responsável pelo recebimento de 

reclamações e sugestões; 
V - a tramitação do processo administrativo em que figure como 

interessado; 
VI - a decisão proferida e a sua motivação, inclusive opiniões 
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divergentes, constante em processo administrativo em que figure 
como interessado, sendo-lhe conferido o direito à obtenção de cópia de 
inteiro teor do respectivo processo. 

§ 1 o - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas 
hipóteses de sigilo previstas na Constituição da República. 

§ 2° - A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão 
administrativa que devam ser formalizados por meio de publicação no 
órgão oficial somente serão feitos a partir do dia em que o respectivo 
processo estiver disponível para vista do interessado, na repartição 
competente. 

Art. 5° - Para assegurar o direito à informação, o prestador de serviço 
público deve oferecer ao usuário acesso a: 

I - atendimento pessoal, por telefone ou por outra via eletrônica; 
11 - informação pela Internet, sempre que possível; 
III -banco de dados referente à estrutura dos prestadores de serviço; 
IV - informações demográficas e econômicas, acaso existentes, até 

mesmo mediante divulgação pela rede pública de comunicação; 
V - minuta de contratos-padrões redigida em termos claros, com 

caracteres legíveis e de fácil compreensão; 
VI - sistema de comunicação visual adequado, com a utilização de 

cartazes, indicativos, roteiros, folhetos explicativos, crachás, além de 
outros; 

VII - informações relativas à composição das taxas e das tarifas 
cobradas pela prestação dos serviços públicos, recebendo o usuário, em 
tempo hábil, cobrança por meio de documento contendo os dados 
necessários à exata compreensão da extensão do serviço prestado; 

VIII - banco de dados de interesse público contendo informações 
quanto a gastos, licitações e contratações, de modo a permitir 
acompanhamento e maior controle da utilização dos recursos públicos 
por parte do contribuinte. 

IX - todos os dados e informações a ele pertinentes constantes em 
registros e arquivos das repartições públicas, com o fornecimento de 
certidões, se solicitadas, e observado o disposto no § I 0 • 

§ 1° - O usuário de serviço público, sempre que encontrar, em 
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cadastros, fichas, registros e dados pessoais a seu respeito, 
inexatidão a que não tiver dado causa, poderá exigir sua correção, sem 
ônus, a qual será feita, no máximo, em quarenta e oito horas contadas 
da solicitação, devendo o servidor responsável comunicar a alteração ao 
requerente, no prazo de cinco dias. 

Art. 6° - O usuário faz jus à prestação de serviços públicos de boa 
qualidade. 

Art. 7° - O direito à qualidade do serviço exige dos agentes públicos e 
dos prestadores de serviço público: 

I -urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço; 
II - atendimento por ordem de chegada, assegurada a prioridade aos 

idosos, às grávidas, aos deficientes fisicos e aos doentes; 
III - igualdade de tratamento, sendo vedado qualquer tipo de 

discriminação; 
IV- racionalização na prestação do serviço; 
V - adequação entre meios e fins, sendo vedada a imposição de 

exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas em lei; 
VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais; 
VII - fixação e observância dos horários destinados ao atendimento ao 

público; 
VIII - adoção de medidas de proteção à saúde e à segurança dos 

usuários; 
IX - reconhecimento de autenticidade de documentos pelo próprio 

agente público, à vista dos originais, sendo vedada a exigência de 
reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida; 

X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis, até aos 
portadores de deficiência, e adequadas ao serviço prestado. 

XI - a apresentação da identificação funcional do servidor, nas 
repartições públicas ou no momento de suas respectivas ações, quando 
estas ocorrerem fora das repartições. 

Parágrafo único - O planejamento e o desenvolvimento de programas 
de capacitação gerencial e tecnológica, na área de recursos humanos, 
aliados à utilização de equipamentos modernos são indispensáveis à 
boa qualidade do serviço público. 
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Art. 8°- O usuário tem direito ao controle adequado do serviço. 
§ 1 o - Para assegurar o direito a que se refere este artigo, serão 

instituídas em todos os órgãos e entidades prestadoras de serviços 
públicos no Estado de Minas Gerais: 

I - Ouvidorias; 
II - Comissões de Ética. 
§ 2° - Serão incluídas, nos contratos ou nos atos que tenham por 

objeto a delegação, a qualquer título, dos serviços públicos a que se 
refere esta lei, cláusulas ou condições específicas que assegurem a 
aplicação do disposto no § 1 o deste artigo. 

Art. 9° - Compete à Ouvidoria avaliar a procedência de sugestões, 
reclamações e denúncias e encaminhá-las às autoridades competentes, 
inclusive a Comissão de Ética, visando à: 

I - melhoria dos serviços públicos; 
II - correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos 

serviços públicos; 
III - apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos; 
IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com 

os princípios estabelecidos nesta lei; 
V - proteção dos direitos dos usuários; 
VI - garantia da qualidade dos serviços prestados. 
Parágrafo único - As Ouvidorias apresentarão à autoridade superior, 

que encaminhará ao Governador do Estado, relatório semestral de suas 
atividades, acompanhado de sugestões para o aprimoramento do 
serviço público. 

Art. 1 O - Cabe às Comissões de Ética conhecer as consultas, 
denúncias e representações formuladas contra o servidor público, por 
infringência a princípio ou norma ético-profissional, adotando as 
providências cabíveis. 

Art. 11 - Os prestadores de serviços públicos responderão pelos danos 
que seus agentes, nessa qualidade, causarem ao usuário, a terceiros e, 
quando for o caso, ao poder público, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Art. 12 - O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às 
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normas desta lei compreende três fases: instauração, instrução e 
decisão. 
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Art. 13 - Os procedimentos administrativos advindos desta lei serão 
impulsionados e instruídos de oficio e observarão os princípios da 
igualdade, do devido processo legal, da eficiência, do contraditório, da 
ampla defesa, da celeridade, da economia, da proporcionalidade entre 
os meios e os fins, da razoabilidade e da boa-fé. 

Art. 14 - Todos os atos administrativos do processo terão forma 
escrita, com registro em banco de dados próprio, indicando a data e o 
local de sua emissão e contendo a assinatura do agente público 
responsável. 

Art. 15 - Serão observados os seguintes prazos no processo 
administrativo, quando os outros não forem estabelecidos em lei: 

I - dois dias, para a autuação, juntada aos autos de quaisquer 
elementos e outras providências de simples expediente; 

11 - quatro dias, para efetivação de notificação ou intimação pessoal; 
III - cinco dias, para a elaboração de informe sem caráter técnico; 
IV - quinze dias, para a elaboração de pareceres, perícias e informes 

técnicos, prorrogáveis por mais dez dias, a critério da autoridade 
superior, mediante pedido fundamentado; 

V - cinco dias, para decisões no curso do processo; 
VI - quinze dias, a contar do término da instrução, para decisão final; 
VII - dez dias, para a manifestação em geral do usuário ou 

providências a seu cargo. 
Art. 16 - O processo administrativo será instaurado de oficio ou 

mediante representação de qualquer usuário de serviço público, dos 
órgãos ou das entidades de defesa do consumidor. 

Art. 17 - A instauração do processo por iniciativa da administração 
far-se-á por ato devidamente fundamentado . 

Art. 18 - O requerimento será encaminhado à Ouvidoria do órgão ou 
da entidade responsável pela infração, devendo conter: 

I - a identificação do denunciante ou de quem o represente; 
11 - o domicílio do denunciante ou o local para o recebimento de 

comunicações; 



III - informações sobre o fato e sua autoria; 
IV - indicação das provas de que tenha conhecimento; 
V - data e assinatura do denunciante. 
§ 1 o - O requerimento verbal será reduzido a termo. 
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§ 2° - Os prestadores de serviço deverão colocar à disposição do 
usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a 
apresentação do requerimento previsto no "caput" deste artigo, 
contendo reclamações e sugestões, ficando facultada ao usuário a sua 
utilização. 

Art. 19- Em nenhuma hipótese será recusado o protocolo de petição, 
reclamação ou representação formulado nos termos desta lei, sob pena 
de responsabilidade do agente. 

Art. 20 - Será rejeitada, por decisão fundamentada, a representação 
manifestamente improcedente. 

§ I o - Da rejeição caberá recurso no prazo de dez dias a contar da 
intimação do denunciante ou seu representante. 

§ 2° - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 
que praticou ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-
lo subir devidamente informado. 

Art. 21 - Durante a tramitação do processo, é assegurado ao 
interessado: 

I - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando 
obrigatória a representação, por força de lei; 

II - ter vista dos autos e obter cópia dos documentos neles contidos; 
III - ter ciência da tramitação do processo e das decisões nele 

proferidas, inclusive da respectiva motivação e das opiniões 
divergentes; 

IV - formular alegações e apresentar documentos que, juntados aos 
autos, serão apreciados pelo órgão responsável pela apuração dos fatos. 

Art. 22 - Para a instrução do processo, a administração atuará de 
oficio, sem prejuízo do direito dos interessados de juntar documentos, 
requerer diligências e perícias. 

Parágrafo único - Os atos de instrução que exijam a atuação do 
interessado devem realizar-se do modo menos oneroso para este. 
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Art. 23 - Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

admitindo-se toda e qualquer forma de prova, salvo as obtidas por 
meios ilícitos. 

Art. 24 - Ao interessado e ao seu procurador é assegurado o direito de 
retirar os autos da repartição ou unidade administrativa, mediante a 
assinatura de recibo, durante o prazo de manifestação, salvo na hipótese 
do prazo comum. 

Art. 25 - Quando for necessária a prestação de informação ou a 
apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, estes serão 
intimados para esse fim, com antecedência mínima de três dias úteis, 
mencionando-se a data, o prazo, a forma e as condições de 
atendimento. 

Parágrafo único - Quando a intimação for feita ao denunciante para o 
fornecimento de informações ou de documentos necessários à 
apreciação e apuração da denúncia, o não-atendimento implicará no 
arquivamento do processo se, de outro modo, o órgão responsável por 
ele não puder obter os dados solicitados. 

Art. 26 - Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de dez 
dias para a manifestação pessoal ou por meio de advogado. 

Art. 27 - O órgão responsável pela apuração de infração às normas 
desta lei deverá proferir a decisão que, conforme o caso, poderá 
determinar: 

I - o arquivamento dos autos; 
11 - o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes, para apurar 

os ilícitos administrativos, civis ou penais, se for o caso; 
III - a elaboração de sugestões para a melhoria dos serviços públicos, 

correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços, 
prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com as 
normas desta lei, bem como a proteção dos direitos dos usuários . 

Art. 28 - A infração às normas desta lei sujeitará o servidor público às 
sanções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de 
Minas Gerais e em legislação complementar, bem como nos 
regulamentos das entidades autárquicas e fundacionais, sem prejuízo da 
aplicação das demais sanções administrativas civis e penais cabíveis. 
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Parágrafo único - Às entidades particulares, delegatárias de serviço 

público, a qualquer título, aplicam-se as sanções previstas nos 
respectivos atos ou contratos de delegação, com base na legislação 
vigente. 

Art. 29 - Fica instituído o Sistema Estadual de Defesa do Usuário de 
Serviços Públicos de Minas Gerais - SEDUSEP - MG -, que terá por 
objetivo criar e assegurar: 

I - a comunicação direta entre os prestadores de serviços e os 
usuários, a fim de aferir o grau de satisfação com os serviços prestados 
e estimular a apresentação de sugestões; 
li - o direito à informação, para garantir ao usuário o 

acompanhamento e a fiscalização do serviço público prestado; 
III - a instituição de programa de qualidade adequado, que garanta os 

direitos do usuário; 
IV - a instituição de programa de educação do usuário, 

compreendendo a elaboração de manuais informativos sobre os seus 
direitos, os procedimentos disponiveis para seu exercício e os órgãos e 
as entidades da administração pública, com os respectivos endereços; 

V - a instituição de programa de racionalização e melhoria dos 
serviços públicos; 

VI - a instituição de programa de incentivo à participação de 
associações e órgãos representativos de classes ou categorias 
profissionais para a defesa dos associados; 

VII - a instituição de programa de treinamento e valorização dos 
servidores públicos; 

VIII - a instituição de programa de avaliação dos serviços públicos 
prestados. 

§ 1 o - As informações obtidas junto aos usuários serão utilizadas para 
a melhoria da prestação dos serviços públicos. 

§ zo - O SEDUSEP-MG divulgará, anualmente, a lista dos órgãos 
contra os quais houve reclamação formalizada, relativa à sua eficiência, 
indicando, a seguir, as medidas aplicadas na correção dos problemas 
apontados. 

Art. 30 - Integram o SEDUSEP-MG: 
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I - as Ouvidorias; 
li - as Comissões de Ética; 
III - a Comissão de Centralização de Informações sobre os Serviços 

Públicos do Estado de Minas Gerais, com representação da 
administração pública, de delegatários de serviço público e de usuários, 
que terá por finalidade sistematizar e controlar todas as informações 
relativas aos serviços especificados nesta lei, facilitando o acesso às 
informações colhidas; 

IV - os órgãos encarregados do desenvolvimento de programas de 
qualidade do serviço público. 

Parágrafo único- O SEDUSEP-MG atuará de forma integrada com as 
entidades representativas da sociedade civiL 

Art. 31 - As Ouvidorias e as Comissões de Ética terão sua 
composição definida em atos regulamentares expedidos pelo Poder 
Executivo, no prazo de noventa dias a contar da publicação desta lei. 

Art. 32 - Até que seja instituída a Comissão de Centralização de 
Informações sobre os Serviços Públicos do Estado de Minas Gerais, 
suas atribuições serão exercidas pela Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação GeraL 

Art. 33 - A primeira publicação do quadro geral de serviços públicos 
prestados pelo Estado de Minas Gerais será feita no prazo de noventa 
dias a contar da publicação desta lei. 

Art. 34 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 36 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2000. 
Paulo Piau 
Justificação: A proposta consubstancia um co~junto de normas 

voltadas, especificamente, para a tutela dos direitos do usuário dos 
serviços públicos em geral, com reflexo direto e imediato no 
aprimoramento da qualidade desses serviços . 

Tal normatização, desenvolvendo-se em âmbito local, de forma 
sistemática e pormenorizada, visa a concretizar a participação dos 
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usuários na administração pública, tal como preceituado no art. 3 7 
da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda à 
Constituição no 19, de 1998. 

Assim, além de fixar, expressamente, os direitos dos administrados, o 
projeto estabelece os procedimentos adequados e os meios necessários 
à efetivação desses direitos, possibilitando o real exercício da 
cidadania, que se erige em um dos fundamentos do Estado democrático 
de direito. 

Mister se faz ressaltar que o regramento em questão não se 
circunscreve aos serviços públicos prestados diretamente pelo poder 
público, abrangendo, também, aqueles executados por particulares, 
mediante delegação, sob quaisquer formas. 

Ademais, para que se assegure a total proteção dos administrados na 
utilização dos serviços públicos, propõe-se a implantação do Sistema 
Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos de Minas Gerais -
SEDUSEP-MG -, que atuará de forma integrada com entidades 
representativas da sociedade civil e será composto por Ouvidorias e 
Comissões de Ética instituídas em todos os órgãos e entidades 
prestadoras de servíços públicos e, também, pela Comissão de 
Centralização de Informações sobre os Serviços Públicos do Estado de 
Minas Gerais, que contará com a participação dos usuários. 

Por tais razões, conclamamos os nobres pares para a aprovação do 
substitutivo apresentado. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão 
foi apresentado ao projeto substitutivo do Deputado Paulo Piau, que 
recebeu no 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha o substitutivo com o projeto à Comissão de 
Administração Pública, para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 646/99, do Deputado 
Eduardo Brandão, que toma obrigatória a afixação, em hospitais e 
clínicas, de cartaz com informações sobre os procedimentos a serem 
adotados em caso de óbito do paciente. Vem à mesa requerimento do 
Deputado Hely Tarqüínio, em que pede adiamento da discussão do 
Projeto de Lei n° 646/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
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que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

Discussão, em I o turno, do Projeto de Lei n° 681/99, do Deputado Gil 
Pereira, que autoriza o fornecimento de medicamentos pela Fundação 
Ezequiel Dias, nos termos que especifica. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Saúde e 
de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Saúde. 

Discussão, em I o turno, do Projeto de Lei no 696/99, dos Deputados 
Chico Rafael, Edson Rezende e Elaine Matozinhos, que proíbe a 
instalação de catracas eletrônicas em ônibus que realiza viagens 
municipais e intermunicipais no Estado. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° I, que apresenta. 
A Comissão de Transporte perdeu prazo para emitir parecer. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI 696/99 

Dê-se ao art. I o a seguinte redação: 
Art. I o - Os contratos de concessão de serviço de transporte coletivo 

rodoviário intermunicipal de passageiros firmados até dois anos 
contados a partir da data de publicação desta lei deverão conter cláusula 
que proíba a dispensa de cobradores em razão da instalação de catracas 
eletrônicas. 

Márcio Kangussu 
Justificação: Para que não haja necessidade de alterar os contratos em 

vigor, conforme a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça 
a exigência contida no projeto em exame deverá incidir somente nos 
contratos celebrados a partir da publicação da lei . 

O objetivo maior do projeto é assegurar que as catracas eletrônicas 
não acabem com o emprego de cobradores . 

Portanto, ao invés de tentar impedir o avanço tecnológico, seria mais 
adequado, como medida paliativa, proibir a dispensa dos cobradores 
nas hipóteses de implantação das catracas, pelo prazo de dois anos, 
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contados da publicação desta lei. 

Vale ressaltar que, como justificado pelos autores do projeto, "o 
processo é inevitável, cabendo à sociedade preparar-se para enfrentá-
lo", razão por que estipulamos prazo de dois anos. 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4° do art. 188 do 
Regimento Interno, antecipa o recebimento de emenda do Deputado 
Márcio Kangussu, que recebeu no 2. Nos termos do§ 2° do art. 145 do 
Regimento Interno, designa relator o Deputado Antônio Andrade, para 
emitir parecer sobre a Emenda n° 2. A Presidência indaga a V. Exa. se 
está em condições de emitir parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, farei uso do prazo 
regimental. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
77!/99, do Deputado Wanderley Ávila, que dispõe sobre a dispensa de 
certidão negativa de óbito do INSS para os municípios que possuem 
fundo de previdência próprio. Vem à mesa requerimento do Deputado 
Dilzon Melo, em que solicita o adiamento de discussão do projeto. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

3• Parte 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2• Fase da Ordem 

do Dia, a Presidência passa à 3• Parte da reunião, destinada a 
comunicações e a oradores inscritos. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento 

Interno, prorroga a reunião por lh44min a partir das l8h15min. 
Questões de Ordem 

O Deputado Álvaro Antônio - Sr. Presidente, não entendi o não-
entendimento por parte do Colégio de Líderes a respeito do Projeto de 
Lei n° 11!/99. Esse projeto autoriza os Prefeitos a sinalizar as estradas 
vicinais. O que é uma estrada vicinal, Sr. Presidente? É uma estrada 
que liga os diversos lugarejos de um determinado município, liga a 
sede do município a esses lugarejos, enfim, é quase uma economia 
interna do município. Nosso projeto tem a finalidade de dar liberdade 
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aos Prefeitos, ao Poder Legislativo dos mumc1p10s para fazer 
convênios com a Secretaria de Estado de Transportes ou com o próprio 
DER-MG. Portanto, é um projeto prático, objetivo, que possibilita que 
as pessoas que estejam trafegando num município não percam a noção 
de onde estejam. Nosso projeto tem essa única finalidade. Não estamos 
fazendo leis para o trânsito. Sabemos que a legislação de trânsito é 
pertinente à Câmara dos Deputados, ·ao Congresso Nacional e ao 
Senado. Nosso projeto visa somente disciplinar, fazer com que o 
Prefeito fique estimulado a fazer uma sinalização no seu município. É 
uma coisa simples, prática. Não entendi o não-entendimento dos 
Líderes desta Casa. Muito obrigado. 

O Deputado Eduardo Brandão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estive 
há pouco conversando com o Líder do PSDB, Deputado Hely 
Tarqüínio, que apresentou requerimento para que nosso projeto fosse 
retirado de discussão e votação nesta sessão. Tendo ponderado com o 
Líder do PSDB sobre a implantação do nosso projeto, queríamos 
esclarecer aos nobres pares que o Projeto de Lei n° 646/99, de nossa 
autoria, que torna obrigatória a fixação, em hospitais e clínicas, de 
cartazes com informações sobre procedimentos a serem adotados em 
caso de óbito, propõe dar garantia ao povo mineiro de não serem 
vítimas dos papa-defuntos e das empresas seguradoras que roubam o 
DPV A T das pessoas. Não há outra maneira, a não ser colocar no cartaz 
a palavra óbito. Muitos dizem que as pessoas que chegam de maneira 
emergencial a um hospital podem se assustar com aquilo. Infelizmente, 
num hospital, muitas vezes acontecem óbitos. Não há como esconder 
essa palavra, essa metodologia que parece um pouco forte. Quero 
ressaltar também que o nosso projeto foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça, na Comissão de Fiscalização Financeira e na 
Comissão de Saúde, todas três ligadas à matéria apresentada por nós . 

Fica aqui o nosso protesto, sabendo que a Liderança do PSDB, numa 
próxima reunião, irá ouvir os seus pares e fazer o pedido para que a 
matéria seja votada, em benefício do povo mineiro. Muito obrigado, Sr. 
Presidente . 

O Sr. Presidente - Não há questão de ordem a ser respondida, porém a 
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Presidência gostaria de esclarecer aos dois Deputados que o Colégio 
de Líderes, juntamente com a Presidência, estabeleceram, para o bom 
andamento dos projetos nesta fase de transição que estamos vivendo, 
que iríamos ter uma discussão prévia e que iriam a Plenário, para serem 
votados, os projetos que obtivessem o entendimento de que seriam 
relevantes. A Presidência entende a relevância dos projetos de V. Exas., 
porém, no momento da reunião, esses dois projetos não tiveram a 
compreensão da totalidade do Colégio de Líderes. Ficou, então, 
estabelecido que esses projetos, não apenas os de V. Exas., mas todos 
os outros teriam adiada sua discussão. Isso foi solicitado através de 
requerimento. Dentro desse encaminhamento, foi solicitado à assessoria 
técnica da Casa que formatasse e formulasse para o Colégio de Líderes, 
na próxima reunião, uma nota técnica sucinta, a fim de que os Srs. 
Líderes tenham conhecimento pleno do desejo e da vontade dos 
Deputados, para que possamos entrar no processo de votação. 

A Presidência aproveita a oportunidade para esclarecer não apenas 
aos Srs. Deputados que levantaram a questão de ordem, mas a todos 
aqueles que porventura tenham projetos que, aparentemente, são 
simples: a Presidência entendeu exatamente da forma como os senhores 
colocaram, mas aproveita a oportunidade para solicitar aos Deputados 
que façam esclarecimentos, previamente e pessoalmente, aos Líderes, 
para que possamos manter a nova rotina dos trabalhos, que, no nosso 
entendimento, vai facilitar o seu andamento. E, principalmente, vamos 
poder trabalhar no sentido de fazer a votação dos projetos dentro da 
ótica de que fomos escolhidos, como representantes do povo, para aqui 
estarmos. Faremos a votação dos projetos, e aqueles que forem de 
interesse da sociedade, tenho a certeza de que serão aprovados, e os que 
não forem de interesse da sociedade não serão aprovados. Da mesma 
forma, o Colégio de Líderes definiu, também, que algumas propostas 
de projetos dos Srs. Deputados, que não têm aquela importância, o 
Plenário trabalhará no sentido de derrotá-las, como foi, por exemplo, no 
caso do projeto de lei que cria o Dia do Surdo, do projeto que cria o Dia 
do Mudo. Embora o Deputado tenha o direito de apresentar o projeto, 
muitas vezes existe cobrança errada e equivocada por parte da 
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imprensa, exigindo não o trabalho qualitativo do Deputado, mas o 
trabalho quantitativo. Muitas vezes, no final do ano, a imprensa faz o 
levantamento não da qualidade do trabalho executado pelo Deputado, 
mas do número de proposições por ele apresentadas. 

O Deputado pode se julgar na obrigação de apresentar um projeto e 
continuará obviamente tendo o direito que estabelece o Regimento 
Interno desta Casa, mas o Colégio de Líderes entendeu que alguns 
desses projetos não terão a complacência que existia no passado. A 
Presidência e o Colégio de Líderes acharam essa decisão extremamente 
salutar. 

O Deputado Álvaro Antônio - Sr. Presidente, na minha vida 
parlamentar, nunca procurei correr atrás do quantitativo, mas, sim ... 

O Sr. Presidente - A Presidência não quis, em momento algum, fazer 
nenhuma colocação no sentido de que foi intenção de V. Exa. 

O Deputado Álvaro Antônio - Mas é lamentável vermos um Plenário 
aprovando o Dia do Mudo, o Dia do Surdo, o dia do sem-perna, o dia 
dos de seis pernas e tudo o mais, e não entender o Colégio de Líderes 
um projeto que trata de sinalização dentro do município, onde existem 
as estradas vicinais, que ligam a sede do município aos lugarejos, ligam 
lugarejos a lugarejos, estradas que cortam o município, tendo uma 
quilometragem muito maior que as estradas rodoviárias, as estradas 
asfaltadas. Não compreendo o fato de esses Líderes não entenderem um 
projeto dessa ordem e compreenderem os projetos que tratam dos Dias 
do Surdo e do Mudo. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer que, quanto aos 
projetos dos Dias do Surdo e do Mudo, deliberou-se no sentido de 
serem rejeitados. 

O Deputado Eduardo Brandão - Sr. Presidente, reconhecendo a 
soberania do Colégio de Líderes, queremos colocar nossa indignação 
quanto a tal decisão desse Colégio, já que todos os Deputados, todos os 
partidos estão devidamente representados nas comissões temáticas 
desta Casa. Se o projeto é da área de saúde, como o que apresentamos, 
foi analisado e aprovado pelas Comissões de Saúde, de Constituição e 
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Queremos deixar 
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claro que todos os partidos, que também participam do Colégio de 
Líderes, têm os seus membros nas comissões temáticas desta Casa. 
Nossa vontade é não só apresentar projetos de qualidade nesta Casa, 
mas, principalmente, apresentar projetos que melhorem a qualidade de 
vida do cidadão mineiro. É para isso que estamos aqui, e vamos 
continuar, nesta Casa, apresentando projetos que visem melhorar a 
qualidade de vida do cidadão. 

Quero deixar claro, também, que fazemos parte e somos líder da · 
Comissão de Consolidação das Leis Estaduais. Para os telespectadores 
da TV Assembléia e ouvintes das galerias, quero dizer que essa 
Comissão está analisando todas as leis do Estado, procurando melhorar 
sua qualidade e diminuir sua quantidade. Então, Sr. Presidente, seria 
incoerência da nossa parte coordenar um grupo de trabalho que busca 
exatamente a qualidade e a menor quantidade de leis no Estado e 
apresentar projetos que não tivessem fundamento na melhoria da 
qualidade de vida do cidadão mineiro. 

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, uso 
este microfone para prestar minha solidariedade ao Deputado Álvaro 
Antônio. Possivelmente, Deputado, aqueles que recomendaram a não-
aprovação do seu projeto são pessoas que só conhecem asfaltos e 
cidades, os quais podemos classificar como urbanóides. Neste Plenário 
temos o Deputado Dimas Rodrigues, que conhece bem essa 
problemática, tendo sido Prefeito de uma cidade como Janaúba, que 
tem quilômetros e mais quilômetros de estradas de terra, yroblemas de 
tráfego e mata-burros. Temos o Deputado Wanderley Avila, que foi 
Prefeito de Pirapora, e este Deputado, que foi Prefeito de Joaíma. 
Entendemos perfeitamente o espírito do seu projeto, que é, antes de 
tudo, o de proteger a vida. As pessoas trafegam nessas estradas, que 
não têm a menor sinalização ou advertência quanto a uma curva ou um 
mata-burro. Seu projeto visa dar orientação, e, lamentavelmente, não 
foi aprovado aqui. Esperamos que seja reapresentado, para que 
possamos aprová-lo. As pessoas que entendem o interior estão aqui, 
prestando solidariedade ao Deputado Álvaro Antônio. Faça retomar o 
seu projeto, para que possamos aprová-lo. 
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, quero fazer 

apenas uma reflexão, em decorrência das colocações dos ilustres 
Deputados Álvaro Antônio e Eduardo Brandão. Entendo que, chegando 
o projeto a esta fase, em Plenário, o Colégio de Líderes, com o devido 
respeito, não pode dizer se ele tem ou não autenticidade, se ele é bom 
ou ruim para ser apreciado em Plenário. Já passou por comissões 
temáticas, o relator já veio, foi aprovado por uma, por duas comissões, 
já se esgotou a discussão da matéria, e toma-se até constrangedor para 
os próprios Deputados chegar a uma situação dessas, em que dois 
projetos importantes são retirados por não terem autenticidade, por se 
entender que eles não são importantes. 

Para o Deputado autor, todo projeto é importante. Não estamos 
preocupados com quantidade. Quando o Deputado vai apresentar um 
projeto, ele o estuda e conta com o apoio da sua assessoria. E o projeto 
já passou por todas as fases das comissões temáticas. O Colégio de 
Líderes não deveria decidir se o projeto é importante ou não na fase do 
Plenário. Fica registrada essa reflexão para que isso não venha a 
acontecer. Caso o Colégio de Líderes decida que ele não é importante, 
que, pelo menos, leve isso ao conhecimento do Deputado, para que 
saiba que seu projeto será retirado de pauta. 

O Sr. Presidente (Deputado Chico Rafael) - Gostaria de prestar um 
esclarecimento. Estou sendo informado pela assessoria da Presidência 
de que esses projetos foram retirados da pauta por meio de 
requerimentos votados neste Plenário. 

O Deputado Álvaro Antônio - Esse requerimento foi elaborado, na 
Mesa, por orientação do Colégio de Líderes. Isso é lamentável. Como o 
próprio Deputado Dalmo Ribeiro Silva falou, se os projetos já passaram 
pelas diversas comissões e foram analisados por diversos Deputados, 
não faz sentido tirá-los de pauta. Quando o projeto é obscuro, ou seja, 
não é claro e evidente, o Plenário tem todo o direito de rejeitá-lo ou 
aprová-lo. A Presidência da Casa não pode fazer um prejulgamento e 
deixar o julgamento para o Plenário. Esse projeto foi dado como 
inconstitucional. Lutei junto à consultoria desta Casa para mostrar que 
não havia nenhuma inconstitucionalidade nele. Não estamos fazendo lei 
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de trânsito. Estamos, simplesmente, levando ao mun!clp!O a 
oportunidade de o Prefeito fazer um convênio para que possa dotar as 
estradas vicinais de sinalização. É comum as pessoas perderem-se nos 
municípios. À noite não há como perguntar a alguém. Caso esteja 
chovendo, isso é impossível. Deve ser feito isso, também, por questões 
de segurança no trânsito rural, como disse o Deputado Márcio 
Kangussu. Parece-me que há Deputado aqui entendendo que uma 
estrada vicinal é de interesse estadual. Não é, Sr. Presidente. A estrada 
vicinal é pertinente à administração do município. O Prefeito, por 
preguiça ou por incompetência, não dota as vicinais de sinalização. 
Estamos dando-lhe essa oportunidade para que obtenha sinalização 
através da Secretaria de Transportes ou do DER-MG. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, é oportuna essa 
discussão, mas mais importante do que esse debate sobre qual projeto é 
bom, qual tem maior ou menor repercussão, e se deve ou não tramitar, 
é a preocupação desta Casa de fiscalizar as leis já aprovadas. Está 
virando brincadeira, no Estado de Minas Gerais, o descumprimento de 
leis aprovadas nesta Casa. Darei alguns exemplos. Aprovamos um 
projeto de lei que fala das unidades de lavadores de batatas. Nada foi 
feito até hoje. Aprovamos outro projeto que diz respeito a rótulos de 
bebidas, que não foi regulamentado. O Deputado Pastor George 
aprovou o mesmo projeto este ano, e nada será feito também. 

Há dois ou três anos aprovamos a obrigatoriedade de o Executivo 
disponibilizar a execução orçamentária, por meio do CIAF, para os 
parlamentares desta Casa. Desde o Governador Eduardo Azeredo isso é 
lei, e ela não é cumprida. Esta Casa, hoje, mais uma vez, deu sinais de 
maturidade em não dizer somente amém ao que envia o Governador. A 
Constituição obriga que, para os cargos em fundações e autarquias, os 
indicados sejam sabatinados e aprovados em Plenário, em votação 
secreta. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, até hoje o IPLEMG, que é autarquia 
do Poder Legislativo, não sabatinou o seu Presidente e não aprovou seu 
nome. Queria até sugerir ao Colégio de Líderes e ao Presidente que 
designassem um grupo para estudar a quantidade de leis votadas aqui 
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que estão sendo descumpridas, que não estão sendo respeitadas. A 
lei pega ou a lei não pega. A lei não tem que pegar ou não, tem que ser 
cumprida. Aprovamos uma lei que obriga a gratuidade do exame de 
DNA para a mãe carente, comprovadamente pobre. O Estado está 
dando apenas 25 exames. Existem 4.200 pedidos aguardando. Com 25 
exames por mês, essas pessoas levarão 14 anos para conseguirem. E a 
lei obriga a gratuidade, para que se faça justiça, porque o pobre não tem 
acesso à justiça. O exame que define a paternidade é o de DNA, e ele é 
caro. A lei obriga, mas o Estado não cumpre na quantidade necessária. 
É oportuna essa discussão. Acho que, como parlamentares, temos que 
nos debruçar sobre questões mais sérias, mais importantes. É uma 
discussão que precisa ser feita por meio dos Líderes e das bancadas, 
mas essa discussão é fundamental. O Poder Legislativo tem que 
fiscalizar a execução das leis. Aprovamos um projeto maravilhoso, que 
criava o FUNDESE. Esse projeto arrecadou R$80.000.000,00 no 
BDMG, mas nenhuma microempresa ou pequena empresa teve acesso 
ao recurso. O Governador regulamentou de forma que ninguém 
pudesse receber esse dinheiro. Para o caixa único ele foi; está 
contabilizado no fundo, mas o Governo está usando como caixa único. 
É hora de nos empenharmos na valorização do Poder Legislativo, na 
recuperação das prerrogativas do Poder Legislativo, trabalhar pela 
melhor fiscalização das leis que nós mesmos aprovamos. 

O Sr. Presidente - A Presidência concederá a palavra aos oradores 
inscritos, mas quer lembrar que, se o assunto for relacionado aos 
projetos dos Deputados Eduardo Brandão e Álvaro Antônio, já 
constituem matéria vencida, uma vez que os requerimentos foram 
votados em Plenário. Apenas por uma questão de delicadeza com os 
colegas, vamos ouvir o Deputado Dimas Rodrigues. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 
ser solidário com o Deputado Álvaro Antônio, que tem feito um 
trabalho brilhante na Comissão de Transporte e sabe das dificuldades 
dos Deputados votados no interior de Minas Gerais . 

Quero dizer ao companheiro Álvaro que vamos lutar para que esse 
projeto retorne à pauta, porque é importantíssimo. Nós, que 
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percorremos toda a Minas Gerais, às vezes, quando chega a noite, 
ficamos perdidos em matas de reflorestamento. Queremos ser solidários 
com V. Exa. O seu projeto é brilhante e vamos lutar para que retorne à 
pauta, porque é muito importante para todos nós e para nossa Minas 
Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Eduardo Brandão - Sr. Presidente, mais uma vez, 
gostaríamos de enfatizar o assunto. V. Exa. disse que era matéria 
vencida, em função de o requerimento ter sido votado em Plenário, mas 
é muito ruim, para um Deputado que vem acompanhando seu projeto 
nas comissões e o vê incluído na ordem do dia, ser surpreendido com 
um requerimento de adiamento da votação. Isso é, no mínimo, uma 
deslealdade por parte do Colégio de Líderes para com seus liderados. 
Portanto, Sr. Presidente, faço novo protesto contra o ato praticado, pois 
não dá condições para que o Deputado possa articular-se para pedir 
apoio a seus pares, explicando-lhes a relevância do projeto. 

Novamente, quero ratificar minhas colocações. Nosso projeto foi 
aprovado pelas Comissões de Saúde, de Fiscalização Financeira e de 
Justiça, comissões temáticas, constituídas por todos os partidos da 
Casa. Digo também que, concordando com o Deputado Miguel Martini, 
sabemos do nosso papel de fiscalização e fazemos parte da 
Coordenação do Grupo de Consolidação de Leis desta Casa, por 
determinação do Presidente. Estamos dando continuidade aos trabalhos 
dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Wanderley Ávila, que, na 
legislatura passada, começaram a sistematizar e consolidar as leis do 
Estado. Consideramos que, realmente, as leis pertinentes devem ser 
apresentadas e cumprir seu objetivo, melhorando a qualidade de vida da 
população do Estado. 

Os projetos apresentados por nós tiveram a participação de nossa 
assessoria e da assessoria de todas as comissões por que tramitaram. 
Portanto, Sr. Presidente, fica aqui o nosso protesto. Já conversamos 
com o Líder do PSDB, Deputado Hely Tarqüínio, que apresentou o 
requerimento, e ele já entendeu a nossa posição, percebendo que nosso 
projeto é de qualidade e beneficia a população do Estado. Ele 
considerou que realmente houve uma falta de informação por parte do 
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Colégio de Líderes, ao retirar o projeto de pauta. 

Por fim, gostaria de perguntar a V. Exa. se o projeto já estaria 
automaticamente incluído na pauta de amanhã, ou se teríamos que, de 
maneira efetiva, solicitar ao Deputado Hely Tarqüínio a retirada de seu 
requerimento. 

O Sr. Presidente- Respondendo à indagação de V. Exa., lembro que 
dispõe o art. 82 do Regimento Interno que "compete ao Presidente da 
Assembléia, além de outras atribuições, organizar e anunciar a ordem 
do dia, podendo ouvir as Lideranças". Diante disso, sugiro a V. Exa., 
como Deputado e colega, que acione a Liderança de seu partido, para 
que o projeto volte à ordem do dia. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Gostaria apenas de fazer uma reflexão, em decorrência da manifestação 
do Deputado Miguel Martini. Realmente, a responsabilidade pela 
cobrança efetiva da vigência das leis é do Legislativo. Cabe a nós, 
Deputados, a cobrança. V amos buscar, junto ao Executivo, a sua 
regulamentação. O silêncio por parte desta Casa tem acontecido e está 
acontecendo. Como já disse o Deputado Miguel Martini, em discurso 
na parte da manhã e em outras comissões, é muito importante que a 
Assembléia Legislativa possa conhecer o número de leis estaduais que 
ainda não estão sendo cumpridas. 

V. Exa. sabe perfeitamente, como brilhante advogado, que, quando a 
lei está dentro de seu universo jurídico, está para ser cumprida. E nós 
temos que cumprir, buscando, inclusive, o mecanismo legal para tal. 
Não podemos ficar calados, temos que ser o agente fiscalizador. Somos 
os representantes do povo e não temos absolutamente nada a reclamar, 
pois somos os responsáveis. Precisamos verificar o porquê de a lei não 
estar regulamentada, cobrando ações junto à Assembléia Legislativa e 
ao Governador, para que ela seja efetivada, dando prosseguimento ao 
que ela alcançou nesta Casa e, conseqüentemente com a sanção do 
Governador. Essa reflexão deve nascer nesta Casa, pois a 
responsabilidade é nossa. Somos legisladores não apenas para fazer 
leis, mas para fiscalizá-las dentro de sua vigência. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 
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O Sr. Presidente - A Presidência pede que se registrem as palavras 

do ilustre Deputado, agradecendo, desde já, as palavras elogiosas 
dirigidas a este Deputado. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, embora estejamos aqui 
numericamente reduzidos, considero louvável o interesse desse grupo 
de colegas. Quantitativamente reduzidos, mas qualitativamente é um 
grupo que está aqui disposto a discutir fora de horário. Como membro 
do Colégio de Líderes, quero fazer o "mea culpa", batendo no peito. E 
V. Exa. vai ser admitido no Colégio de Líderes a partir de uma próxima 
reunião, pelo menos até que o PSD possa ver uma reformulação no 
Regimento. Pelo menos na condição de ouvinte, o PSD participará do 
Colégio de Líderes, embora já tenha o Líder do Governo, Deputado 
Sávio Souza Cruz, como seu membro. 

Acredito que esse "mea culpa" deve ser feito, e essa análise deve ser 
revista. Acredito que uma reunião do Colégio de Líderes, com número 
reduzido de parlamentares, não possa derrubar um projeto de lei que 
tramitou nas mais diversas comissões, muitas vezes aprovado até em I o 

turno, como foi o caso do projeto de lei do Deputado Ronaldo 
Canabrava, que ficou até deprimido com a rejeição da matéria, depois 
de aprovada nas comissões em 1° turno. Considero constrangedor 
fazermos uma derrubada por 10, 12 Deputados do Colégio de Líderes. 
Entendo que esse sentimento que hoje transpareceu na reunião do 
Colégio de Líderes devia se manifestar desde as comissões. Penso que 
não devemos ter esse companheirismo que se tem na Casa, de aprovar 
projetos que são até hilariantes, que tiveram orientação para rejeição 
aqui, hoje, como esses de homenagens em certas datas, a certas 
categorias sociais e outros. Mas não é o caso do projeto de lei do 
Deputado Álvaro Antônio, nem o do Deputado Eduardo Brandão, que 
foram projetos em que foi pedido adiamento, digo, de ouvido: não 
havia parecer técnico, não havia projeto de lei na reunião do Colégio de 
Líderes que aconselhasse a aprovação ou não. Por exemplo, quando eu 
falava que o Deputado Álvaro Antônio solicitava a sinalização de 
estradas vicinais rurais, obviamente isso é um transtorno para o Colégio 
de Líderes, porque não se sabia se essa sinalização seria uma invasão 
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da competência do mumc1p10. Aludiu-se a isso no momento, ao 
mesmo tempo em que o Presidente da Assembléia dizia que era, 
provavelmente, uma sinalização de rodovias estaduais ainda existentes 
em certos cantões de municípios não asfaltados. Portanto, havia um 
desconhecimento do Colégio de Líderes. Por isso temos de fazer esse 
"mea culpa", porque não houve por parte dos Líderes a devida 
responsabilidade na análise do projeto na sua plenitude. Por outro lado, 
aqueles que tiveram o parecer pela rejeição eram projetos que não 
tinham como engrandecer este Legislativo. Eram projetos, na verdade, 
até hilários. Mas questiono: E as comissões? Como deixam passar 
certos projetos hilariantes, perniciosos, inaproveitáveis para a Casa? 

Acho que deveria haver mudança de mentalidade nas comissões, 
exceto na Comissão de Justiça, cuja competência é analisar a 
legalidade, a juridicidade do projeto. Mas, nas comissões temáticas 
específicas, acho, sim, que também devem se fazer reuniões 
permanentes, em que essas comissões possam ser incentivadas a ter o 
brilho e a dignidade necessários ao analisar um projeto, rejeitando-o ou 
aprovando-o, de acordo com interesse da Casa ou do Estado. 

Caso contrário, vamos cair no que disse o Deputado Miguel Martini: 
numa parafernália de leis, não só no nosso Estado, como em todos os 
Estados do Brasil, mas leis ineficazes e inócuas. 

Por exemplo, sou da área de saúde. Não legislo sobre saúde nesta 
Casa, e a maioria dos Deputados médicos também não, porque sabem 
que o SUS é regulado pela Lei no 8.080, que é uma lei federal, e não 
temos o direito de nos intrometer na legislação federal, porque, na 
verdade, não temos guarida constitucional para isso. Aqui, outros 
Deputados que não são da área vivem fazendo leis relacionadas a ela 
para agradar ao eleitorado. Na verdade, são leis ineficazes e inócuas. 

Há muito tempo tenho estado preocupado com o fato de que se 
aprove uma lei para que o SUS ofereça aos pacientes cirurgia de 
Jipotripicia, que é aquele procedimento de quebra de pedra nos rins, 
através de ondas eletromagnéticas. Não temos isso. Mas, nós, 
Deputados Estaduais, não temos competência para legislar sobre essa 
matéria, porque o SUS é federal. 
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Temos um Deputado que pode propor essa lei, pela qual tenho 

tanto anseio, que é o Deputado Carlos Mosconi, urologista, médico 
ainda atuante e Presidente do PSDB de Minas Gerais. Ele poderia 
propor um projeto de lei concedendo esse beneficio ao povo brasileiro e 
até amenizando o SUS de pagar cirurgias caríssimas de retirada de 
pedras nos rins, usando métodos cruéis e perigosos, em vez da 
lipotripicia que é um procedimento moderno. Muito obrigado. 

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

de "quorum" para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, 
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 17, às 
9 e às 20 horas, nos termos do edital 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 na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA s• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
DAUEMG 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia treze de abril de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Henrique e 
Edson Rezende, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a 
reunião, cuja finalidade, segundo informa, é ouvir os Srs. José Maria 
Prock, Roberto Alves Vieira, João Antunes de Oliveira, Domingos 
Sávio, Públio Chaves, João Batista Soares da Silva, Nelson Jorge Maia, 
Elmiro Alves do Nascimento e Antônio Silva, respectivamente, 
Prefeitos Municipais de Campanha, Carangola, Diamantina, 
Divinópolis, Ituiutaba, Lavras, Passos, Patos de Minas e V arginha, e a 
discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se a presença dos 
Srs. Roberto Alves Vieira, Públio Chaves e Nelson Jorge Maia. Em 
seguida, a Presidência passa a palavra ao Deputado Edson Rezende, 
autor do requerimento que motivou a reunião, para fazer suas 
considerações iniciais, e após, passa a palavra aos convidados, os quais 
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fazem sua exposição sobre o tema objeto da Comissão. São abertos 
os debates, com a participação dos convidados e dos Deputados, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos 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 maio de 2000. 
Maria Tereza Lara, Presidente - João Batista de Oliveira - Edson 

Rezende. 
ATA DA 6" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DAUEMG 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril de dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende 
e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara 
aberta a reunião e informa que ela se destina a ouvir as Sras. Hélcia 
Maria da Silva Veriato, Presidente do Diretório Central da UEMG, e 
Lavínia Rosa Rodrigues, Presidente do SINDUEMG. Após fazer suas 
considerações iniciais, a Presidência passa a palavra aos convidados, os 
quais, cada um por sua vez, fazem suas exposições sobre o tema objeto 
da Comissão. São abertos os debates, com a participação dos 
convidados e dos Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000 . 
Maria Tereza Lara, Presidente - João Batista de Oliveira - Edson 

Rezende. 
ATA DA 14" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS BARRAGENS 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de maio de 

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo 
Gonçalves, Bilac Pinto, Maria José Haueisen, Dimas Rodrigues e 
Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo 
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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 subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir os 
Srs. Aloísio Fantini Valério, ex-Presidente da RURALMINAS; 
Orlando Pinto Rodrigues Júnior, Diretor da RBR - Empreendimentos e 
Construções Ltda.; Eduardo Leite, técnico da Fundação João Pinheiro; 
Reinaldo Landulfo Teixeira, técnico da COP ASA; e Ricardo Leão de 
Castro Muniz, técnico da empresa TECISAN, sendo que este último 
não compareceu. Os convidados, com a palavra, fazem suas exposições 
e em seguida respondem às perguntas feitas pelos Deputados Bilac 
Pinto, Maria José Haueisen e Marcelo Gonçalves. O Presidente 
esclarece que o inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Maria José Haueisen - Carlos 

Pimenta- Bilac Pinto -João Paulo. 
ATA DA 5" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇÕES 
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de maio de 

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, Miguel Martini, Bené Guedes, Eduardo Hermeto, 
Rogério Correia e José Henrique (substituindo este ao Deputado 
Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, 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 ouvir o Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário de 
Recursos Humanos e Administração, o qual é convidado a compor a 
Mesa. Registra-se a presença dos Srs. Antônio Nahas Júnior, Secretário 
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Adjunto; Frederico Stéfano de Oliveira Arrieiro, Assessor-Chefe -
A TA, e Maria Celeste Cardoso Pires, Diretora da Superintendência 
Central de Administração de Materiais, todos da Secretaria de Recursos 
Humanos e Administração. Com a palavra, o Sr. Carlos Patricio Freitas 
Pereira faz sua explanação e responde às perguntas dos Deputados 
Rogério Correia, Eduardo Hermeto, Miguel Martini e Bené Guedes. Na 
fase dos debates, a Presidência registra a presença do Deputado 
Antônio Andrade. Após, o Presidente esclarece aos Deputados e demais 
participantes que o inteiro teor da reunião se encontra registrado nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Andrade - Miguel Martini 

-Eduardo Hermeto. 
A TA DA 7• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DAUEMG 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende e 
José Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a 
reunião e informa que ela se destina a ouvir o Pe. Lázaro de Assis 
Pinto, Presidente do Conselho Estadual de Educação, que não pôde 
comparecer, e a Sra. Celina Alves Padilha Aréas, Presidente do 
Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Em seguida, a Presidência 
passa a palavra ao Deputado Edson Rezende, autor do requerimento 
que motivou a reunião, para fazer suas considerações iniciais, e após, à 
convidada que faz sua explanação sobre o tema objeto da Comissão. 
Registra-se, neste momento, a presença do Deputado Amilcar Martins, 
a quem o Deputado José Henrique, impossibilitado de permanecer na 
reunião, passa a direção dos trabalhos. São abertos os debates, com a 
participação da convidada e dos Deputados, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
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a presença dos parlamentares e da convidada, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000. 
Maria Tereza Lara, Presidente - João Batista de Oliveira - Edson 

Rezende. 
ATA DA 36• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas do dia nove de maio de dois mil, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Ivo José, Amilcar Martins, Agostinho 
Silveira e Ronaldo Canabrava, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Ronaldo Canabrava, 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 da pauta e, em seguida, procede à leitura da seguinte 
correspondência: do Sr. José Carlos Laender Castro, publicada na 
edição do "Diário do Legislativo" do dia 15/4/2000; da Diretoria 
Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social, 
Saúde, Previdência, Trabalho e Assistência Social em Minas Gerais -
SINTSPREV - , publicada na edição do "Diário do Legislativo" do dia 
5/5/2000; e do Sr. Antônio Sérgio Palombo de Magalhães, Presidente 
da Filial da Cruz Vermelha no Estado de Minas Gerais, enviando o 
relatório das atividades humanitárias da Cruz Vermelha ao longo do 
ano de 1999. Após, o Presidente distribui os Projetos de Lei n° 746/99, 
887, 906, 918 e 933/2000 ao Deputado Ronaldo Canabrava; 860, 889, 
907, 919 e 934/2000 ao Deputado Agostinho Silveira; 866, 891, 911 e 
920/2000 ao Deputado Luiz Menezes; 905, 912 e 925/2000 ao 
Deputado Amilcar Martins. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação das proposições sujeitas à deliberação conclusiva 
da Comissão. O Presidente submete a discussão e votação, e são 
aprovados em turno único, os Projetos de Lei n°s 737/99, 815, 827 e 
836/2000 (relator: Deputado Luiz Menezes), os dois primeiros com a 
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Emenda n° I; 784/99, 813, 826 e 835/2000 (relator: Deputado 
Amilcar Martins), os dois últimos com a Emenda n°l; 810 com a 
Emenda n° I, 823, 829 e 842/2000 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira). Ato contínuo, submete a votação os requerimentos n°s 1.281, 
1.282, 1.284, 1.285 e 1.298/2000, os quais são aprovados. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maío de 2000. 
Ivo José, Presidente- Ronaldo Canabrava- Agostinho Silveira- Luiz 

Menezes. 
ATA DA 38• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às dez horas do dia nove de maio de dois mil, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Wanderley Ávila e 
Aílton Vilela, 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 
Wanderley Ávila, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matérias da 
Comissão. Encerrada esta fase, o Presidente solicita ao Deputado 
Wanderley Ávila que proceda à leitura do Oficio n° 12/2000, do 
Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz de Salinas, que 
encaminha requerimento aprovado nessa Câmara, relativo a limites de 
demarcação desse município e o Município de Salinas. Em seguida, o 
Presidente determina o encaminhamento do oficio à Área de 
Consultoria Temática desta Casa, para estudo. 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, 16 de maio de 2000 . 
Ambrósio Pinto, Presidente - José Henrique - Aílton Vilela -

Wanderley Ávila. 
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ATA DA 1 a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL 

DOS PROGRAMAS DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de maio de 

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio 
Genaro, Cristiano Canêdo e Carlos Pimenta, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Antônio Genaro, declara aberta a reunião e informa que ela 
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator. 
Em seguida, determina a distribuição das cédulas de votação e convida 
o Deputado Cristiano Canedo para atuar como escrutinador. 
Procedendo-se à contagem dos votos, registram-se três cédulas de 
votação. É eleito Presidente o Deputado Antônio Genaro, e Vice-
Presidente, o Deputado Cristiano Canêdo, ambos com três votos. O 
Presidente "ad hoc" dá posse ao Vice-Presidente eleito, que, após, 
empossa o Deputado Antônio Genaro na Presidência da Comissão. O 
Presidente agradece a confiança nele depositada, designa como relator 
o Deputado Carlos Pimenta e sugere o horário de terça-feira, às 15 
horas, para realização das reuniões ordinárias, o que é aprovado pelos 
parlamentares. 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 maio de 2000. 
Antônio Genaro, Presidente - Cristiano Canêdo - Carlos Pimenta. 

ATA DA 32• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às quinze horas do dia nove de maio de dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, Fábio Avelar e 
Alberto Bejani, membros da supracitada comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente, Deputado Fábio A velar, informa que a reunião se destina a 
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apreciar a matéria constante na pauta. A seguir a Presidência 
informa que houve distribuição de matérias a relatores, cabendo ao 
Deputado Márcio Cunha o Projeto de Lei n° 894/2000, do Deputado 
Rogério Correia, e ao João Pinto Ribeiro, o Projeto de Lei no 923/2000 
do Governador do Estado. Encerrada a r• Parte da Reunião, o 
Presidente passa à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições não sujeitas à apreciação do 
Plenário. Submetido a discussão e votação é aprovado o Projeto de Lei 
n° 84112000, do Deputado Dilzon Melo. Submetido a votação, são 
aprovados os requerimentos de n°s 1.286, 1.308, 1.322/2000, da 
Deputada Maria Olívia; 1.288/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 
1.289, 1.290, 1.29112000, do Deputado Márcio Cunha. A seguir, a 
Presidência passa à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, são aprovados dois requerimentos. O primeiro, do Deputado 
Márcio Cunha, em que solicita seja realizada audiência pública desta 
Comissão, na Unidade de Ensino SESI-COMAR, pertencente ao 
sistema FIEMG com o objetivo de conhecer a estrutura fisica e 
pedagógica do Curso de Formação Gerencial em Turismo. O segundo, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada 
audiência pública na cidade de Ouro Fino, para se discutirem, com os 
convidados que menciona, as potencialidades turisticas do município e 
das demais cidades integrantes do conhecido Circuito das Malhas. 
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 maio de 2000. 
Fábio A velar, Presidente- Márcio Cunha- Elbe Brandão . 

ATA DA 36• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Às dez horas do dia dez de maio de dois mil, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Aílton Vilela, João Batista 
de Oliveira e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, 
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
matérias constantes na pauta. A seguir, a Presidência designa o 
Deputado Márcio Kangussu para relatar o Projeto de Lei n° 90112000, 
dos Deputados João Batista de Oliveira e Paulo Piau, no 1 o turno; e o 
Deputado Aílton Vilela para relatar o Projeto de Lei n° 930/2000, do 
Deputado Paulo Piau, no ! 0 Turno. Encerrada a 1• Parte da reunião, o 
Presidente passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Em seguida, 
informa que o Deputado Paulo Piau opina pela aprovação, em Turno 
Único, do Projeto de Lei n° 834/2000 com a Emenda n° I, da Comissão 
de Constituição e Justiça. Submetida a discussão e votação, é aprovada 
a proposição com a Emenda n° I. A Presidência coloca em votação o 
Requerimento no 1.280/2000, da Deputada Elbe Brandão, que é 
aprovado. Logo após, o Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidência 
ao Deputado João Batista de Oliveira, que submete a votação o 
Requerimento no 1.336/2000, do Deputado Dimas Rodrigues, o qual é 
aprovado. O Deputado Dimas Rodrigues reassume a Presidência e 
passa à 3• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de_ 
proposição da Comissão. O Deputado João Batista de Oliveira 
apresenta requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja 
enviado oficio ao Superintendente Regional do INCRA em Minas 
Gerais com vistas a que apure irregularidades no assentamento da 
Fazenda Olhos d'Água, no Município de Sacramento. Submetido a 
votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau - João Batista de Oliveira -

Aílton Vilela. 
ATA DA 22• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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REDAÇÃO 

Às dez horas do dia onze de maio de dois mil, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Elmo Braz, Marco Régis 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 Marco Régis, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Prosseguindo, o 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e distribui ao Deputado Djalma Diniz os Projetos de 
Lei n°S 29/99, 786 e 787/2000, 693, 73le 779/99 e ao Deputado Marco 
Régis os Projetos de Lei n°s 781/99, 793, 807 a 809/2000, 814e 
840/2000. Encerrada a I a Parte dos trabalhos, passa-se à I a Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei n°S 29/99, 786 e 787/2000 (relator: Deputado Djalma Diniz). Passa-
se à 2a Fase da Ordem do Dia , com a discussão e a votação de 
pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das comissões. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei n°S 693, 731 e 779/99 (relator: 
Deputado Djalma Diniz), e 781/99, 793, 807 a 809, 814 e 840/2000 
(relator: Deputado Marco Régis). 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 maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis - Maria Olívia - Djalma Diniz . 

ATA DA 22a REUNIÃO EXTRAORDINÀRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia onze de maio de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Agostinho Silveira, Antônio Genaro, Bené Guedes, Maria Tereza Lara 
e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
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regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, 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 presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n° 
915/2000 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Bené Guedes). 
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 maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro - Agostinho Silveira -

Maria Tereza Lara - Antônio Júlio - Doutor Viana. 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO No 38/2000 

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de maio de dois 
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
Márcio Kangussu, Rogério Correia , Paulo Piau (substituindo este ao 
Deputado Alberto Bejani, por indicação da Liderança do PFL) e Dimas 
Rodrigues (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da 
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Mauro Lobo, 
declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida, por ser a 
primeira reunião da Comissão, a qual se destina à eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente e à designação do relator. O Presidente "ad hoc" 
determina a distribuição das cédulas, devidamente rubricadas, e 
convida para atuar como escrutinador o Deputado Paulo Piau. Feita a 
apuração dos votos, são eleitos, para Presidente, o Deputado Mauro 
Lobo, e para Vice-Presidente, o Deputado Antônio Júlio, ambos por 
unanimidade. O Presidente eleito Deputado Mauro Lobo agradece a 
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confiança nele depositada e, na oportunidade, designa como relator 
da matéria o Deputado Márcio Kangussu. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 
17/5/2000, às !!horas, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000. 
Mauro Lobo, Presidente- Márcio Kangussu- Maria Tereza Lara. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEIN°757/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Mauri Torres, tem por 
escopo seja declarada de utilidade pública a Associação Assistencial 
Creche Dona Maria Rosa, com sede no Município de Santo Antônio do 
Grama. 

Considerada juridica, constitucional e legal pela Comissão de 
Constituição e Justiça, na forma proposta, a proposição vem agora a 
este órgão colegiado para receber parecer, nos termos do disposto no 
art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o art. 2° do seu estatuto, a mencionada 

Associação tem como finalidades precípuas identificar e analisar os 
problemas da comunidade nas diversas áreas e buscar meios para 
solucioná-los; proteger a saúde da família, da maternidade, da inf'ancia 
e da velhice; incrementar projetos de habilitação e reabilitação de 
deficientes; prestar assistência médico-hospitalar e dentária e auxílio-
funeral às pessoas carentes da comunidade; combater a fome e a 
pobreza; estimular e apoiar a divulgação do esporte e da· cultura; 
integrar seus beneficiários no mercado de trabalho; proteger o meio 
ambiente por meio de palestras e campanhas educativas e promover 
melhoria na infra-estrutura urbana e rural. 

Tendo em vista as dificuldades e limitações pelas quais o poder 
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público vem passando nestes tempos de crise, são sempre bem-
vindas atividades com fins sociais e assistenciais como as 
desenvolvidas pela referida entidade, que pleiteia o título declaratório 
de utilidade pública. 

É justo, portanto, que se lhe preste homaria em reconhecimento à 
relevância de seus serviços. 

Conclusão 
Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 757/99 

na forma originaL 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 
847/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - AP AE de Guarda-Mor, com sede no mesmo 
município. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e legal 
e apresentou-lhe a Emenda n° I. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este 
órgão colegiado examiná-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 
102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Constitui objetivo fundamental da AP AE de Guarda-Mor promover 

medidas de âmbito municipal que visem assegurar o ajustamento social 
e o bem-estar do excepcional, seja preparando-o profissionalmente para 
o mercado de trabalho, seja orientando seus familiares no trato com a 
questão da excepcionalidade. 

É relevante, pois, e não pode deixar de ser reconhecida pelo poder 
público a contribuição da APAE para a integração sócio-familiar do 
excepcionaL 
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Conclusão 

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
847/2000 com a Emenda n° I, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
849/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado lrani Barbosa, o projeto de lei em epígrafe 
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente 
de Vespasiano- ABEVE -,com sede no Município de Vespasiano. 

Tendo sido considerada jurídica, constitucional e legal pela Comissão 
de Constituição e Justiça, na forma apresentada, vem a proposição 
agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do 
disposto no art. I 02, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No desempenho de suas finalidades, a Associação Beneficente de 

V espasiano contribui decisivamente com o poder público na condução 
da política assistencial. 

Com efeito, a ABEVE, como também é denominada, tem por 
objetivo, entre outros, promover o bem-estar social, seja combatendo a 
mendicância, seja promovendo a recuperação do indivíduo, 
conduzindo-o ao trabalho ou à escola, seja oferecendo os serviços de 
creche a crianças carentes de até cinco anos de idade. 

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

849/2000 na forma apresentada . 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Agostinho Silveira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
853/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Anderson Adauto, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Assistencial da Comunidade 
Santajulianense, com sede no Município de Santa Juliana. 

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 citada entidade, conforme consta em seu estatuto, possui como 

meta desenvolver atividades com vistas à melhoria das condições de 
vida de seus assistidos. 

Para atingir tal objetivo, presta serviços de natureza filantrópica e na 
área de saúde, por meio de assistência médico-odontológica, também 
incentivando o lazer e prática de atividades esportivas. 

Portanto, a entidade de que trata a proposição em tela merece o título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 853/2000 na forma 

original. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
859/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em tela 
tem por escopo declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de 
Paulo, Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, sediado no 
Município de Montes Claros. 

A proposição foi considerada pela Comissão de Constituição e Justiça 
como sendo jurídica, constitucional e legal, tal como foi apresentada. 

Compete a este órgão colegiado, em prosseguimento à tramitação, 
apreciar conclusivamente a matéria, atendo-se aos lindes estabelecidos 



o . • E 
~ 
"' o 
~ 

• o 

""' 

911 
no art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada na proposição afigura-se-nos de todo 

oportuna e pertinente, em face dos objetivos estatutários do Asilo São 
Vicente de Paulo, sediado no Município de Montes Claros, quais 
sejam: manter estabelecimentos destinados a abrigar pessoas idosas 
com perfeita saúde mental; criar e manter serviços destinados ao 
atendimento de famílias e pessoas necessitadas e organizar e manter as 
dependências que se fizerem necessárias, as quais se regerão por 
normas internas específicas, aprovadas pela diretoria e de conformidade 
com o seu estatuto. 

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

859/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
86112000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela 
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário da Vila 
de Buritis da Porta, com sede no Município de Várzea da Palma. 

Prelimínarmente, o projeto foi encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade tem por objetivo trabalhar pela realização de 

melhorias ambientais na região em que está situada. 
Envida seus esforços na busca de soluções práticas para o progresso e 

bem-estar da população, principalmente, no que diz respeito à 
realização de obras de infra-estrutura básica, essenciais para uma 
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melhor qualidade de vida. 

Procurando maior integração social entre seus associados, desenvolve 
atividades de cunho educacional, cultural e desportivo. 

Por tais considerações, justa se faz a outorga do título declaratório de 
utilidade pública ao Conselho Comunitário da Vila de Buritis da Porta. 

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

861/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
862/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei ora analisado 
visa declarar de utilidade pública a Associação Unida das Ilhas do 
Engenho e do Boi, com sede no Município de Várzea da Palma. 

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice à sua normal tramitação e concluiu 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme 
preceitua o art. I 03, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Unida das Ilhas do Engenho e do Boi, fundada em 

1996, é sociedade civil que tem por finalidade realizar obras e 
melhoramentos na comunidade, procurando atender suas necessidades 
básicas e urgentes. 

Busca, também, proporcionar meios para melhor convivência entre os 
habitantes do lugar, por meio do lazer e da integração social e familiar. 

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Por tais motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

862/2000 na forma original. 
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Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
863/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela 
visa declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento da 
Comunidade do Carmo, com sede no Município de Várzea da Palma. 

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, nos termos do art. I 03, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em apreço empreende iniciativas de caráter assistencial 

visando atender às necessidades mais prementes da comunidade em que 
atua. 

Além do trabalho assistencial, proporciona a seus associados e 
dependentes atividades culturais e desportivas, ampliando, assim, o 
nível de convivência e sociabilidade entre eles. 

Justa, portanto, se faz a outorga do título declaratório de utilidade 
pública à entidade mencionada. 

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

863/2000 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator . 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
864/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Arlen Santiago, por meio do projeto de lei em epígrafe, 
visa declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento 
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Comunitário de Porteiras, com sede no Município de Várzea da 
Palma. 

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 Associação em referência, fundada em 1988, é sociedade civil que 

tem por finalidade incrementar o desenvolvimento comunitário, 
proporcionando aos associados e seus dependentes atividades culturais 
e desportivas, com o objetivo de estreitar os laços de fraternidade entre 
as pessoas. Promove, ainda, atividades assistenciais, diretamente ou por 
meio de instituições filantrópicas e propõe a ajudar financeiramente, 
dentro de seus limitados recursos, as famílias mais numerosas e mais 
carentes. 

Pertinente, pois, a sua declaração de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
n° 864/2000 na forma proposta. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
865/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela 
objetiva seja declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário do 
Bananal de Cima, com sede no Município de Várzea da Palma. 

A Comissão de Constituição e Justiça, tendo examinado 
preliminarmente o projeto, emitiu parecer considerando-o jurídico, 
constitucional e legal, tal como foi apresentado. 

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria, nos lindes 
estabelecidos no art. I 02, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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De acordo com o seu estatuto, o Conselho Comunitário do 

Bananal de Cima tem por finalidade, entre outras promover o 
desenvolvimento comunitário por meio da realização de obras e 
melhoramentos; divulgar a cultura e o esporte; proporcionar aos 
associados e seus dependentes atividades socioeconômicas, culturais e 
desportivas; combater a fome e a pobreza; e cuidar da saúde da família, 
prestando assistência a gestantes, crianças e idosos mediante ações em 
parceria com órgãos competentes. 

Sob o ponto de vista do mérito, estamos convictos de que a entidade 
em referência se faz merecedora do título declaratório de utilidade 
pública estadual, pois suas finalidades são, como demonstramos, 
essencialmente filantrópicas. 

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

865/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 
867/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em tela 
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Central Nossa 
Senhora das Neves de Justinópolis, da Sociedade de São Vicente de 
Paulo, c.om sede no Município de Ribeirão das Neves . 

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta . 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, nos termos do art. I 03, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão foi constituída com o objetivo de orientar e 

assistir, através das Conferências Vicentinas e dos Conselhos 
Particulares a ela subordinadas, dentro da prática da caridade cristã, as 
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famílias carentes no Distrito de Venda Nova e no Município de 
Ribeirão das Neves. 

Em cumprimento às suas finalidades em relação à assistência 
material, distribui para elas gêneros alimentícios, roupas e 
medicamentos, prestando-lhes outros auxílios. Portanto, justo se toma o 
título declaratório de utilidade pública que se pleiteia. 

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

867/2000 na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Agostinho Silveira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 
875/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Bananal de Baixo, com sede no Município de Várzea da 
Palma. 

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma original. 

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

Fundamentação 
A entidade em apreço tem por objetivo maior a promoção do 

desenvolvimento da comunidade, visando atender suas necessidades 
básicas. 

Procura, depois de ouvir as reivindicações de seus moradores e 
associados, realizar obras de imprescindível importância que possam 
melhorar a infra-estrutura local. 

Estimula também o convivio entre os moradores, promovendo 
atividades sociais de integração e sociabilidade. 

Diante de tais considerações, julgamos meritória a outorga do título 
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declaratório de utilidade pública à Associação dos Moradores do 
Bananal de Baixo. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
87 5/2000 na forma original. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
876/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em 
epígrafe visa declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Bom Jardim, com sede no Município 
de 
Várzea da Palma. 

Após ser publicada, foi a proposição distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão tem por escopo fundamental o 

desenvolvimento socioeconômico da comunidade em que atua. 
Em relação à área social, empenha-se para oferecer a seus filiados e 

dependentes atividades culturais, esportivas e educacionais, com o 
intuito de resgatar a solidariedade humana e aprimorar o espírito 
comunitário. 

Quanto às atividades econômicas, trabalha para a realização de obras 
e melhoramentos que notadamente possam promover o 
desenvolvimento dos setores produtivos. 

Em virtude do que foi dito, julgamos de grande relevância a outorga 
do título de utilidade pública ao Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário de Bom Jardim. 
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Conclusão 

Mediante o aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
876/2000 na forma proposta. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
877/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela 
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Lagoinha, com sede no Município de Várzea da Palma. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição 
e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma proposta. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, conforme preceitua o art. I 03, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação é sociedade civil de caráter beneficente, 

cultural, assistencial e de promoção humana. 
É relevante mencionar que ela coordena as obras e os movimentos 

sociais dos moradores de Lagoinha, dando prioridade às questões que 
redundem em beneficios imediatos para a comunidade. 

Realiza também excelente trabalho nas áreas cultural e esportiva, 
valorizando, com isso, o espírito coletivo de seus associados. 

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

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

877/2000 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 
878/2000 
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública o Asilo da Velhice Desamparada de 
Curvelo, com sede nesse município. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre o projeto, nos termos do art. I 03, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade é sociedade civil com o objetivo precípuo de 

assegurar direitos básicos ao idoso, criando condições para promover 
sua autonomia, proteção, assistência, integração e participação efetiva 
na sociedade. 

No intuito de lograr tal meta, organiza diversas atividades sociais, de 
entretenimento e para arrecadação de fundos. 

Por realizar um digníficante trabalho em prol dos idosos carentes, a 
instituição torna-se merecedora do título declaratório de utilidade 
pública. 

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

878/2000 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
881/2000 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Congregação das Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, em funcionamento no 
Município de Divinópolis . 

Em virtude de exame preliminar efetuado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, o projeto foi considerado por ela jurídico, 
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constitucional e legal, merecendo, na oportunidade, a Emenda n° 1. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este 
órgão colegiado sobre ela emitir parecer, atendo-se aos lindes 
estabelecidos no art. 1 02, XI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com seu estatuto, a Congregação em tela é uma sociedade 

civil "de caráter beneficente, assistencial e filantrópico" cuja finalidade 
precípua é oferecer tratamento e assistência aos doentes mentais, seja 
crianças, seja adultos, de ambos os sexos, sem distinção de cor, raça ou 
credo. 

Dada a inquestionável importância de suas atividades para a 
promoção do bem-estar dos assistidos e seus familiares, entendemos 
meritória a intenção de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade 
pública estadual. 

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

88112000 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000. 
Dimas Rodrigues, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
882/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Eduardo Brandão, por meio do projeto de lei em tela, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos Bairros 
Hawaí, Sônia e São José 1 • Seção - TRICOMB -, com sede no 
Município de Ribeirão das Neves. 

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 entidade mencionada tem por objetivo principal a promoção e 
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coordenação de atividades conjuntas de quantos queiram participar 
no trabalho e desenvolvimento dos referidos bairros, com intuito de 
garantir a proteção à família, à infãncia, à maternidade, à adolescência e 
à velhice. Tais objetivos estatutàrios vêm sendo cumpridos fielmente 
desde sua fundação, caracterizando a prestação de relevantes serviços 
direcionados aos seus associados e aos moradores que a ela recorrem. 

Tendo em vista o meritório trabalho que a Associação empreende 
junto à comunidade, principalmente entre os mais carentes, por meio da 
articulação, do desenvolvimento e da promoção de eventos afetos à 
área social, econômica, educacional e de saúde, contribuindo com a 
sociedade de forma efetiva, parece-nos justo conceder-lhe o título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

882/00 na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
928/2000 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, da Deputada Maria Olívia, visa 
declarar de utilidade pública a Fundação Dr. José Maria dos Mares 
Guia, com sede no Município de Santo Antônio do Monte. 

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

Fundamentação 
A referida Fundação, criada em 30/8/96, presta grandes serviços à 

comunidade local e a toda região, já que oferece, gratuitamente, 
assistência médico-hospitalar, ambulatorial e odontológica aos 
necessitados. Também são suas metas criar e manter hospitais, instituir 
e gerenciar sistemas de saúde e programas educacionais, em 
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e federal. 
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Tais iniciativas a fazem merecedora do título declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 928/2000 

na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de maio de 2000. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 797/2000 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto em análise 

institui atendimento especial a deficiente visual em instituições 
bancárias. 

Publicado em 30/3/2000, foi distribuído às Comissões de 
Constituição e Justiça e do Trabalho, da Prevídência e da Ação Social 
e, por força de requerimento do Deputado Durval Ângelo, aprovado em 
Plenário, foi envíado também para análise desta Comissão. 

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela aprovação da 
matéria na forma do Substitutivo n° I. 

Fundamentação 
A proposição em exame objetiva criar mecanismos para que o 

portador de deficiência vísual exerça plenamente a cidadania, tendo 
acesso aos servíços bancários e ao controle pessoal de sua 
movímentação bancária. 

Esta Comissão entendeu que a discussão da matéria deveria ser feita 
em urna audiência pública. Realizada no último dia 3 de maio, a 
audiência contou com a participação de pessoas e entidades ligadas ao 
assunto. Dos convídados, apenas o Sindicato Patronal dos Bancos não 
compareceu para oferecer sua contribuição. Essa ausência, já observada 
em outras ocasiões, demonstra que a oportunidade de democratização 
dos debates nesta Casa ainda não foi entendida por todos os segmentos 
da sociedade. 
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O projeto surge num momento em que o sistema bancário, 

conforme denúncias na imprensa, exige dos cegos procurador, como se 
incapazes fossem. 

Além dos ditames constitucionais sobre a implantação de políticas 
para inserção social de deficientes, é importante mencionar que o 
Programa Nacional de Direitos Humanos e o Seminário Legislativo de 
Direitos Humanos e Cidadania também consideram a necessidade de 
políticas, programas e ações de inserção social e cidadania, da qual o 
projeto em tela trata especificamente. 

Além disso, com o fabuloso lucro que o sistema bancário registra, a 
implantação do projeto não constitui nenhuma subversão da ordem 
social. 

Atendendo a sugestão do Vereador Arnaldo Godói, apresentamos 
anexo requerimento dirigido à Câmara Federal sobre o assunto, bem 
como a contribuição do deficiente visual Mário Alves de Oliveira, a ser 
encaminhada ao Presidente da Empresa de Correios e Telégrafos, 
versando ambos sobre a matéria. 

Cumpre ressaltar que nosso Estado é pioneiro no tratamento da 
matéria, de importância fundamental para as pessoas economicamente 
ativas e com deficiência visual. 

Para adequação técnica, apresentamos ao final a Emenda n° I ao 
substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, a 
qual melhor especifica os objetivos do projeto. 

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

797/00, na forma do Substitutivo n° I, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com a seguinte Emenda n° I. 

EMENDA No I AO SUBSTITUTIVO No I 
Dê-se ao art. 1 o do Substitutivo n° 1 a seguinte redação: 
Art. I o - As agências e os postos bancários estabelecidos no Estado de 

Minas Gerais ficam obrigados a instalar mecanismos de informática e a 
emitir documentos em braile para o atendimento dos portadores de 
deficiência visual.". 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
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Maria Tereza Lara, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Luiz 

Tadeu Leite. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 854/2000 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Dimas Rodrigues, institui 
o Programa Estadual de Educação AmbientaL 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1. V em agora a esta 
Comissão para receber parecer de 1 o turno, nos termos do art. 188, c/c o 
art. I 02, VI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Às portas do século XXI, o homem depara com o desafio grave e 

inadiável de sobrevivência no planeta que habita. Para se manter o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, fazem-se necessárias novas 
posturas pessoais e coletivas. O aperfeiçoamento de práticas 
relacionadas à educação ambiental adequadas à sociedade torna-se 
imprescindíveL Essa educação deverá pautar-se pela descoberta de 
nova visão das relações do homem com o seu meio, possibilitando a 
adoção de novas posturas. 

Nesse sentido, o Programa Estadual de Educação Ambiental, que 
pretende interferir na formação ecológica dos estudantes da rede 
pública estadual, promovendo ações que os tornem conscientes da 
importância das questões ambientais, é um grande passo. Trata-se de 
medida que vem ao encontro dos anseios de valorização, em primeiro 
lugar, do patrimônio paisagistico, visando a uma melhor qualidade de 
vida. A partir da participação nesse programa, os estudantes estarão, 
sem sombra de dúvida, sensibilizados para as questões que respeitam 
ao meio ambiente, como saneamento, proteção das águas e destinação 
de resíduos. 

A propósito, a EMBRA TUR, no documento denominado "Diretrizes 
para uma Política Nacional de Ecoturismo", de 1994, assim define o 
ecoturismo: "segmento da atividade turística que utiliza, de forma 
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sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva a sua 
conservação e busca de formação de uma consciência ambientalista 
através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das 
populações envolvidas". 

O Projeto de Lei n° 854/2000 intenciona também lançar mão do 
potencial humano de que o Estado dispõe. São várias as entidades não 
governamentais que atuam de forma eficaz nessa área, executando 
trabalho voluntário, que, aliás, merece ser reconhecido. Como o poder 
público não pode arcar com a realização de todas as atividades de 
interesse coletivo, propõe-se seja possibilitada a cooperação de 
organizações não governamentais, para que, atuando nas escolas 
públicas, despertem efetivamente a consciência dos estudantes para os 
temas ambientais. 

O projeto em estudo não compromete o que determina a Lei n° 9.394, 
Lei de Diretrizes e Bases, de 20/12/96, no que respeita à autonomia das 
escolas. Além do mais, não implica ônus para os cofres públicos, já que 
as escolas públicas contarão com a colaboração de entidades não 
governamentais. Acresce ainda que tampouco serão afetadas a grade 
curricular e as atividades rotineiras das escolas. 

Trata-se, então, de iniciativa merecedora de louvor, por apresentar 
visão moderna sobre o tema em questão. 

Conclusão 
Pelas razões apresentadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

854/2000, no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça . 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Dalmo 

Ribeiro Silva . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 915/2000 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre o pagamento de militares e servidores públicos, ativos e 
inativos, e de pensionistas do Estado de Minas Gerais. 
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A proposiÇao foi distribuída às Comissões de Constituição e 

Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, tendo a primeira concluído por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° I, que apresentou. 
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da matéria. 

Fundamentação 
Conforme o disposto no art. I o do projeto em análise, este assegura, 

mediante opção individual, que militares e servidores públicos, ativos e 
inativos, e pensionistas da administração direta e indireta do Estado 
recebam seus vencimentos, soldos e proventos por meio de 
cooperativas de economia e crédito mútuo constituídas de acordo com a 
Lei Federal n° 5. 764, de 16112/71, às quais sejam filiados. 

A Comissão que nos antecedeu salientou, com precisão, o paradoxo 
existente entre a diretriz preconizada no art. 192 da Constituição da 
República - de que o sistema financeiro nacional deve ser estruturado 
de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir 
aos interesses da coletividade - e a demonstração de desinteresse pelas 
autoridades competentes, desde 1988, em regular o referido sistema por 
meio de lei complementar, em virtude de constante pressão dos agentes 
do poder econômico, contrários principalmente à fixação de taxas de 
juros reais não superiores a 12% ao ano. 

A globalização e o neoliberalismo, com enfoque centrado nos valores 
do capital, expressam tendências de extremo individualismo no mundo 
ocidental, corroem os valores de liberdade, igualdade e fraternidade, 
preconizados na Revolução Francesa nos fins do século XVIII, mas que 
são plenamente aplicáveis à realidade atual, na qual o ser humano é 
abandonado à própria sorte e se toma solitário, quando a conjuntura 
social, econômica e política está a exigir que seja solidário. 

As alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça 
ampliam o leque de prestadores dos serviços descritos na proposição 
sob exame, ao possibilitar sua extensão a outras instituições do sistema 
financeiro de que tratam os incisos I e VIII do art. 192 da Constituição 
Federal. Por essa razão, a nosso ver, elas complementam e aperfeiçoam 
o projeto original, pois a ampliação da concorrência nos diferentes 
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setores da economia é muito salutar para toda a sociedade, 
contrariamente à situação de reserva de mercado, que é prejudicial 
tanto ao interesse público quanto ao interesse do cliente, no caso os 
servidores públicos, os militares estaduais e os pensionistas. 

Outro aspecto importante do projeto é decorrente da peculiaridade da 
atuação do cooperativismo, cujo retomo é direto e imediato para os 
cooperados. Com efeito, o "caput" do art. 4° da Lei Federal n° 5.764, de 
16/12/71, define as cooperativas como sociedades de pessoas com 
forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, constituídas para 
prestar serviços aos associados. Elas se distinguem das demais 
sociedades por características que valorizam as pessoas associadas em 
detrimento do capitaL 

Ao poder público interessa que os servidores públicos, os militares e 
os pensionistas do Estado possuam condições mais vantajosas na sua 
relação com a instituição bancária que irá movimentar a respectiva 
conta-salário, pelas seguintes razões: primeiramente, porque o 
direcionamento dos recursos financeiros do Estado para as cooperativas 
integradas por servidores estaduais redundará, inequivocamente, em 
menor custo das operações de prestação de serviço para os cofres 
públicos e maior retomo para os cooperados, que são sócios-cotistas 
das cooperativas, aumentando indiretamente sua remuneração em 
tempos tão dificeis; em segundo lugar, porque tais recursos 
permanecerão dentro dos limites geográficos de Minas Gerais, gerando 
maior fluxo de capital no Estado e constituindo-se em fator de 
desenvolvimento; e, finalmente, como salientou o autor da proposição, 
a política adotada pela cooperativa suscita um retomo social, com 
maior direcionamento de investimentos para as áreas de saúde, 
educação e habitação. 

Além disso, as prestações de serviços no regime cooperativista 
proporcionam tarifas e taxas mais atraentes para o cliente do que as 
praticadas pelas demais instituições bancárias. Conforme salientamos 
acima, é preciso que se busquem alternativas que transformem o 
cidadão solitário - objeto das ações cruéis de um sistema centrado no 
capital, no mundo globalizado e neoliberal de hoje - em cidadão 
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solidário, voltado para os valores da pessoa humana, da liberdade, 
da igualdade e da fraternidade, o que resultará na desconcentração da 
renda e na prática da justiça distributiva. 

Por todas essas razões, há que se reconhecer o elevado alcance social 
do projeto. Em síntese, o Estado deve estimular propostas como a que 
ora examinamos, que procura elevar a pessoa como ser humano, visa a 
resgatar a sua auto-estima e outros valores positivos instrinsecos à sua 
natureza. 

Acolhendo sugestão do Deputado Paulo Piau, tencionamos aprimorar 
a redação do art. 2° do projeto, no intuito de propiciar às cooperativas 
de crédito, no tocante à remuneração por seus serviços prestados, o 
tratamento dado às demais instituições bancárias, sem privilégio para o 
sistema cooperativista. 

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

9!5/2000, no I o turno, com a Emenda n° I, apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 2, que a seguir 
apresentamos. 

EMENDAN"2 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - Permite-se às cooperativas de crédito a remuneração por 

seus serviços prestados, na forma como o fazem as instituições 
bancárias.". 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliviera, Presidente - Doutor Viana, relator -

Sargento Rodrigues - Paulo Piau. 
PARECER PARA O ]0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 915/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre o pagamento de militares e servidores públicos, ativos e 
inativos, e de pensionistas do Estado de Minas Gerais. 

Publicado, foi o projeto distribuído preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 



z 
i5 

Q . • E 
Q 

;; 
;;; 
Q 
~ . 
Q ... 

929 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° I, que 
apresentou. 

Em seguida, a proposição foi analisada pela Comissão de 
Administração Pública, que opinou pela sua aprovação com a Emenda 
n° I, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 2, que 
apresentou. 

V em, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto 
aos seus aspectos financeiro e orçamentário, em conformidade com o 
art. 188, ele o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise visa a permitir que os militares, os 

servidores públicos ativos e inativos e os pensionistas das 
administrações direta e indireta do Estado de Minas Gerais recebam, 
mediante opção livre e formal, seus soldos, vencimentos e proventos 
por intermédio de cooperativas de economia e de crédito mútuo 
constituídas de acordo com a Lei Federal n° 5.764, de 16/12/71, às 
quais sejam filiados. 

A cooperativa de crédito é urna sociedade constituída por membros de 
determinado grupo econômico ou social, que objetiva desempenhar, em 
beneficio comum, determinada atividade creditícia. As premissas do 
cooperativismo são a identidade de propósitos, a ação conjunta, 
voluntária e definida para a coordenação de contribuição e serviços, a 
obtenção de resultado útil e comum a todos e a gerência democrática e 
participativa. Assim corno as instituições financeiras, as cooperativas 
de crédito necessitam da autorização do Banco Central para funcionar e 
oferecem vários serviços financeiros, tais corno limites para saques a 
descoberto, empréstimos, seguros autornotivos e residenciais e 
aplicação de recursos. Cabe salientar o recente lançamento do cartão de 
crédito pelo Banco Cooperativo do Brasil - BANCOOB. Por não terem 
fins lucrativos, as cooperativas de crédito permitem significativa 
diminuição dos custos da intermediação financeira, aproximando as 
taxas praticadas na captação e na aplicação dos recursos. Dessa forma, 
possibilitam vantagens simultâneas para o poupador e para o tomador 
dos valores envolvidos. 
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Claro está o ganho social do projeto, uma vez que o 

direcionamento de recursos financeiros do Estado para as cooperativas 
integradas por servidores estaduais permitirá investimentos em políticas 
sociais e propiciará um aumento indireto da remuneração. Em sua 
justificação, o autor estima em R$19.000.000,00 o lucro anual auferido 
pelo Banco arrecadador dos tributos e das receitas do Estado e pagador 
dos vencimentos dos servidores o qual seria transferido para as 
cooperativas de crédito, lucro esse obtido consideradas apenas as tarifas 
de manutenção de conta corrente e com receitas de operações de crédito 
Ademais, os valores pagos pelo Estado a título de remuneração por 
serviços bancários serão mantidos no caso das cooperativas, 
proporcionando um maior volume de recursos a serem geridos em 
beneficio dos servidores. Os baixos custos operacionais das 
cooperativas poderão, no futuro, tomá-las um agente pagador do 
Estado, especialmente em localidades não servidas pela rede bancária. 
Cabe salientar que os elevados custos operacionais e a deficiente 
estrutura de recursos foram fatores que contribuíram para o insucesso 
dos Bancos estaduais. 

Na medida em que a sociedade deixe de oferecer condições 
operacionais, principalmente por insolvência, o Banco Central poderá 
promover a liquidação extrajudicial das cooperativas, designando o 
liquidante. Tal medida protege os cooperados, uma vez que a atividade 
bancária envolve inúmeros riscos e exige estruturas competentes para a 
análise e para a cobrança dos créditos concedidos. 

A emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça 
estende a todas as instituições do sistema financeiro a possibilidade de 
prestação dos serviços que constituem o objeto da proposição em 
exame. Nesse sentido, entendemos que, em um cenário extremamente 
competitivo e dominado por grandes corporações, a concorrência tende 
a propiciar ganhos para os beneficiários dos pagamentos e para o 
próprio Estado. 

Em conclusão, entendemos que o projeto em exame não causa 
impacto financeiro-orçamentário aos cofres do Tesouro estaduaL 

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

n° 915/2000, no ! 0 turno, com a Emenda n° I, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 2, da Comissão de 
Administração Pública. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Sebastião Costa 

- Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 

916/2000 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo delegar ao 

Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas que 
disponham sobre a revisão da remuneração dos servidores públicos 
estaduais e a reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal da 
administração direta e indireta do Poder Executivo. 

A matéria foi objeto de apreciação da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com a Emenda n° I. 

Cumpre a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da matéria, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A delegação de que trata o projeto de resolução sob comento refere-se 

à legislação sobre remuneração dos servidores públicos estaduais e 
sobre a reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal da 
administração direta e indireta do Poder Executivo. 

Conforme já se pronunciou a Comissão de Constituição e Justiça, 
trata-se de matéria que se insere no domínio da legislação delegada, 
visto que não consta no rol de matérias insuscetíveis de delegação 
referidas na Constituição do Estado. 

Outrossim, entendeu aquela Comissão que a delegação deveria cingir-
se à questão remuneratória, reservando-se para a discussão no âmbito 
deste parlamento a matéria relativa à reestruturação, o que foi proposto 
por meio da Emenda n° I. 
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Entendemos inteiramente procedentes as razões apontadas pela 

Comissão de Constituição e Justiça quando da formulação da 
mencionada Emenda n° L Com efeito, a parte da resolução que se 
refere ao reajuste da remuneração dos servidores do Executivo 
apresenta-se como matéria de caráter premente, sobretudo se 
considerarmos a crescente perda do poder aquisitivo dessa categoria, o 
que está a exigir pronta solução. Contudo, quanto à reestruturação de 
carreiras e de quadros de pessoal da administração direta e indireta do 
Poder Executivo, julgamos ser esta Casa Legislativa o foro ideal para o 
tratamento normativo da matéria, quando então será possível o livre 
jogo democrático, confrontando-se as mais diversas propostas e idéias, 
de modo que se chegue a uma decisão madura e bem refletida sobre a 
questão. 

Por sugestão do Deputado Agostinho Patrús, formulamos a Emenda 
n° 2, incidente sobre o art. 3° da proposição, de modo a reduzir o prazo 
da delegação, o qual se apresentava por demais extenso no texto 
original. Assim, propomos a fixação da data de 31/12/2000 como termo 
final para o exercício da delegação, o que nos parece um prazo bastante 
razoável. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução 

n° 916/2000 com a Emenda n° I, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 2, a seguir apresentada. 

EMENDAN°2 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3°- A delegação de atribuições constante nesta resolução 

estende-se até a data de 31 de dezembro de 2000". 
Sala das Comissões, 1 O de maio de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator -

Agostinho Patrús - Alberto Bejani - Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 

916/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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O projeto de resolução em tela objetiva delegar ao Governador do 

Estado atribuição para elaborar leis delegadas que disponham sobre a 
revisão da remuneração dos servidores públicos estaduais e a 
reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal da administração 
direta e indireta do Poder Executivo. 

Preliminarmente, foi a matéria apreciada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda n° 1. Em 
seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação 
do projeto com a Emenda n° 2, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer. 
Fundamentação 

Versa a matéria sobre delegação de competência para que o Poder 
Executivo tenha a iniciativa de propor aumento na remuneração dos 
servidores públicos estaduais, bem como de reestruturar, se for o caso, 
a carreira e os quadros de pessoal da administração direta e indireta do 
Poder Executivo. 

Como se sabe, de modo geral, os vencimentos dos servidores públicos 
estão bastante defasados. A última revisão salarial no âmbito do Poder 
Executivo, no percentual de 10%, ocorreu há cinco anos. 
Considerando-se a inflação acumulada no período, verifica-se a perda 
de poder aquisitivo da categoria dos servidores públicos. 

Em que pese às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
aprovada recentemente, a qual atinge diretamente os Estados na 
composição das despesas com pessoal, ressaltamos que a iniciativa de 
se conceder aumento só é viável devido ao aumento de arrecadação 
ocorrido nos últimos cinco anos. 

V ale ressaltar que deve ser observado o disposto no art. 20 da Lei no 
13.272 - Lei de Diretrizes Orçamentárias -, que trata dos limites para 
despesas com pessoal fixados pela Lei Complementar Federal n° 96 -
Lei Rita Camata II: 

"Art. 20 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários serão 
fixadas, respeitando-se as disposições do art. 169 da Constituição da 
República e da Lei Complementar Federal n° 96, de 31 de maio de 
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1999, e os princtp!Os da valorização, da capacitação e da 
profissionalização do servidor. 

§ 1 o - A lei orçamentária consignará os recursos necessanos para 
atender às despesas decorrentes da implantação dos planos de carreira 
do servidor. 

§ 2° - Durante o ano 2000, quando se verificarem acréscimos reais de 
arrecadação, o percentual que corresponder a esse aumento de receita 
será aplicado na recomposição dos vencimentos do servidor público, do 
militar e do empregado público das administrações direta e indireta, 
observado o disposto no art. 169 da Constituição da República e 
respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n° 
96, de 31 de maio de 1999. 

§ 3° - A proposta orçamentária para 2000 incluirá a previsão de 
recursos para o cumprimento do disposto no § 2° deste artigo.". 

Não obstante, fundamentados no art. 72 da Constituição mineira, 
apresentamos o Substitutivo n° 1, que visa aperfeiçoar o projeto, de 
modo a atribuir a esta Casa Legislativa com a faculdade de apreciar as 
propostas definidas pelo Poder Executivo. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução 

n° 916/2000 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir 
apresentado; pela rejeição da Emenda n° I, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e pela prejudicialidade da Emenda n° 2, da 
Comissão de Administração Pública. 

SUBSTITUTIVO N° I 
Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis 

delegadas dispondo sobre a revisão da remuneração dos servidores 
públicos estaduais e a reestruturação de carreiras e de quadros de 
pessoal das administrações direta e indireta do Poder Executivo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. I o - Fica concedida ao Governador do Estado delegação de 

atribuições para proceder à revisão da remuneração dos servidores 
públicos estaduais do Poder Executivo e à reestruturação de carreiras e 
de quadros de pessoal das administrações direta e indireta do Poder 
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Executivo. 

Art. 2° - A delegação de atribuições constante nesta resolução 
estende-se até a data de 31 de dezembro de 2000. 

Art. 3° - Os projetos de lei decorrentes desta delegação serão 
apreciados pela Assembléia Legislativa, nos termos do art. 72, § 3°, da 
Constituição do Estado. 

Art. 4°- Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, I O de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Maria José 

Haueisen - Miguel Martini - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO W 

916/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de resolução em tela objetiva delegar ao Governador do 

Estado atribuição para elaborar leis delegadas que disponham sobre a 
revisão da remuneração dos servidores públicos estaduais e a 
reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal das administrações 
direta e indireta do Poder Executivo. 

No 1 o turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n° I, 
excluído seu art. 3°. 

Retoma agora o projeto esta Comissão, para receber parecer de 2° 
turno. Apresentamos em anexo a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
Versa a matéria sobre delegação de competência para que o Poder 

Executivo tenha a iniciativa de propor aumento na remuneração dos 
servidores públicos estaduais, bem corno reestruturar, se for o caso, a 
carreira e os quadros de pessoal das administrações direta e indireta do 
Poder Executivo . 

Corno se sabe, de modo geral, os vencimentos dos servidores públicos 
estão bastante defasados. A última revisão salarial no árnbito do Poder 
Executivo, no percentual de I 0%, ocorreu há 5 anos. Considerando a 
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inflação acumulada no periodo, verifica-se a perda de poder 
aquisitivo da categoria dos servidores públicos. 

Em que pese a determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
aprovada recentemente, e que atinge diretamente os Estados na 
composição das despesas com pessoal, ressaltamos que a iniciativa de 
se conceder aumento só é viável devido ao aumento de arrecadação 
ocorrido nesses últimos 5 anos. 

Vale ressaltar que, para esses casos, deve ser observado o disposto no 
art. 20 da Lei n° 13.272 - Lei de Diretrizes Orçamentárias -, que trata 
dos limites de despesas de pessoal fixados pela Lei Complementar 
Federal n° 96, chamada Lei Rita Camata II: 

"Art. 20 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários serão 
fixadas, respeitando-se as disposições do art. 169 da Constituição da 
República e da Lei Complementar Federal n° 96, de 31 de maio de 
1999, e os princípios da valorização, da capacitação e da 
profissionalização do servidor. 

§ 1 o - A lei orçamentária consignará os recursos necessários para 
atender às despesas decorrentes da implantação dos planos de carreira 
do servidor. 

§ 2° - Durante o ano 2000, quando se verificarem acréscimos reais de 
arrecadação, o percentual que corresponder a esse aumento de receita 
será aplicado na recomposição dos vencimentos do servidor público, do 
militar e do empregado público das administrações direta e indireta, 
observado o disposto no art. 169 da Constituição da República e 
respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n° 
96, de 31 de maio de 1999. 

§ 3° - A proposta orçamentária para 2000 incluirá a previsão de 
recursos para o cumprimento do disposto no § 2° deste artigo." 

Apresentamos ao final a Emenda n° 1, que visa a aperfeiçoar o 
projeto, dando maior clareza ao seu art. I 0 • 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução 

n° 916/2000, no 2° turno, na forma do vencido no ! 0 turno, com a 
Emenda n° I, a seguir redigida 
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EMENDAN° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
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"Art. 1 o - Fica delegada ao Governador do Estado, nos termos do art. 
72 da Constituição do Estado, atribuição para elaborar leis destinadas a 
proceder à revisão da remuneração e ao reajuste diferenciado na 
reestruturação do sistema remuneratório dos servidores públicos das 
administrações direta e indireta do Poder Executivo, da polícia civil e 
dos militares do Estado. 

Parágrafo único - Estende-se a delegação de que trata o "caput" à 
reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal das administrações 
direta e indireta do Poder Executivo.". 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2000. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Rogério Correia -

Miguel Martini - Eduardo Hermeto. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 916/2000 
Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis 

delegadas dispondo sobre a revisão da remuneração dos servidores 
públicos estaduais e a reestruturação de carreiras e de quadros de 
pessoal das administrações direta e indireta do Poder Executivo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - Fica concedida ao Governador do Estado delegação de 

atribuições para proceder à revisão da remuneração dos servidores 
públicos estaduais do Poder Executivo e à reestruturação de carreiras e 
de quadros de pessoal das administrações direta e indireta do Poder 
Executivo. 

Art. 2° - A delegação de atribuições constante nesta resolução 
estende-se até a data de 31 de dezembro de 2000. 

Art. 3°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 693/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 693/99, do Deputado Marco Régis, que declara de 
utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Comunitário de 



938 
Lelivéldia - CEDECOL -, com sede no Distrito de Lelivéldia, 
Município de Berilo, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° I. 

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

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

PROJETO DE LEI No 693/99 
Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento 

Comunitário de Lelivéldia - CEDECOL -, com sede no Município de 
Berilo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de 

Desenvolvimento Comunitário de Lelivéldia - CEDECOL -, com sede 
no Município de Berilo. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 731199 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 731199, do Deputado Ronaldo Canabrava, que 
declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário dos 
Bairros Agostinho Rodrigues, José Augusto e Adjacências, situada no 
Município de Itabirito, foi aprovado em turno único, com a Subemenda 
no I à Emenda no I. 

V em 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° 731199 
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário dos 

Bairros Agostinho Rodrigues, José Augusto e Adjacências -
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ACOBARA -, com sede no Município de Itabirito. 

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

Comunitário dos Bairros Agostinho Rodrigues, José Augusto e 
Adjacências - ACOBARA -, com sede no Município de Itabirito. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 779/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 779/99, do Deputado Hely Tarqüínio, que declara 
de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Areado, com sede no Município de Patos de Minas, 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 § I o do 
art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI W 779199 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de Areado, com sede no Município de Patos de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário de Areado, com sede no Município de 
Patos de Minas. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Marco Régis . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 781/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 781199, do Deputado Ambrósio Pinto, que declara 
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de utilidade pública a Vila São Vicente de Paulo de Itajubá, com 
sede nesse município, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 
1. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 781199 
Declara de utilidade pública a entidade Vila São Vicente de Paulo de 

Itajubá, Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Itajubá. 

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

Vicente de Paulo de Itajubá, Obra Unida à Sociedade de São Vicente de 
Paulo, com sede no Município de Itajubá. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
793/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 793/2000, do Deputado Bilac Pinto, que declara 

de utilidade pública a Sociedade Beneficente Padre Vítor, com sede no 
Município de Baependi, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

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

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

PROJETO DE LEI W 793/2000 
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Padre Vítor, 

com sede no Município de Baependi. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente 

Padre Vítor, 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 Comissões, li de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente - Marco Régis, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
807/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 807/2000, do Deputado Rogério Correia, que 

declara de utilidade pública a Associação Metodista de Promoção 
Humana, 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 § I 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" 807/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Metodista de Promoção 

Humana- AMPROH -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - 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 Comissões, 11 de maio de 2000 . 
Elmo Braz, Presidente - Marco Régis, relator- Djalma Diniz . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No . 
808/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 808/2000, do Deputado Rogério Correia, que 

declara de utilidade pública a Associação Estadual de Equoterapia, com 



sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, 
com a Emenda n° I. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § I o do 
art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI W 808/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Estadual de Equoterapia -

ASESEQ-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. I o- Fica declarada de utilidade pública a Associação Estadual de 

Equoterapia - ASESEQ-MG -, 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 Comissões, li de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente - Marco Régis, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
809/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 809/2000, do Deputado Rogério Correia, que 

declara de utilidade pública a Creche Peixinho Vermelho, com sede no 
Município de Contagem, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

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

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

PROJETO DE LEI W 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. I 0 

- Fica declarada de utilidade pública a Creche Peixinho 
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Vermelho, com sede no Município de Contagem. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
814/2000 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 814/2000, de autoria do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - AP AE de Resende Costa, 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 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° 814/2000 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- AP AE - de Resende Costa, com sede nesse municlpio. 
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 - AP AE - 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 Comissões, 11 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 916/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Resolução n° 916/2000, da Comissão de Constituição e 

Justiça, que delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar 
leis dispondo sobre a revisão da remuneração dos servidores públicos 



944 
estaduais e a reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal das 
administrações direta e indireta do Poder Executivo, foi aprovado no 2° 
turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no I 0 turno. 

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 916/2000 
Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis 

destinadas a proceder à revisão da remuneração dos servidores públicos 
estaduais que especifica e à reestruturação de carreiras e de quadros de 
pessoal das administrações direta e indireta do Poder Executivo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica delegada ao Governador do Estado, nos termos do art. 

72 da Constituição do Estado, atribuição para elaborar leis destinadas a 
proceder à revisão da remuneração e ao reajuste diferenciado na 
reestruturação do sistema remuneratório dos servidores públicos das 
administrações direta e indireta do Poder Executivo, da polícia civil e 
dos militares do Estado. 

Parágrafo único - Estende-se a delegação de que trata o "caput" à 
reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal das administrações 
direta e indireta do Poder Executivo. 

Art. 2° - A delegação de atribuições objeto desta resolução extingue-
se em 31 de dezembro de 2.000. 

Art. 3°- Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olívia. 

PARECER SOBRE A EMENDA N° 1, APRESENTADA EM 
PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI W 587/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

Apresentada em Plenário pelo Deputado Agostinho Patrús, a emenda 
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em exame inclui dispositivo no Projeto de Lei n° 587/99, do 
Deputado Eduardo Hermeto, o qual altera a Lei n° 12.733, de 30/12/97, 
que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a pessoas juridicas 
que contribuírem financeiramente para a realização de projetos 
culturais no Estado. 

A proposição vem a esta Comíssão para receber parecer, nos termos 
do § 2° do art. 188, ele o art. 102, VI, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria tem por escopo ampliar, de 30/12/97 para 30/12/99, o 

prazo para o contribuinte com débito tributário inscrito na dívida ativa 
que apoiar financeiramente projeto cultural recolher o crédito do Estado 
com desconto de 25% sobre o valor devido. 

A proposição tem o mérito de impulsionar as atividades culturais, 
porque a dedução fiscal está condicionada ao financiamento de projetos 
na área da cultura, ao mesmo tempo em que melhora a arrecadação de 
tributos, pois, ao acenar com um desconto significativo, estímula a 
quitação do débito. 

Finalmente, a emenda estende o beneficio da lei a um maior número 
de contribuintes, graças à ampliação da data limite para que o débito 
esteja inscrito na dívida ativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda n° I, 

apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei n° 587/99. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Agostinho Patrús. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 16/5/2000, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do 
Sr. Heider Fonseca, ocorrido em 8/5/2000, em Andradas. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência do falecimento do 

Sr. José Augusto Leite, ocorrido em 5/5/2000, em Morro da Garça. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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ATAS 

ATA DA 139• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 17/5/2000 
Presidência dos Deputados José Braga e Marcelo Gonçalves 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: 1• Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Oficios - 2• Fase (Grande 
Expediente): - Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à 
Constituição n° 39/2000 - Projetos de Lei n°s 1.035 a 1.037/2000 -
Requerimento no 1.389/2000 - Requerimentos da Comissão de Saúde e 
dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (4), José Milton, Maria José 
Haueisen e Paulo Piau e outros - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Fiscalização Financeira e do Trabalho e dos Deputados 
Dimas Rodrigues (2) e Elaine Matozinhos - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Marcelo Gonçalves, Maria José Haueisen, 
Paulo Piau, Carlos Pimenta, João Leite e Irani Barbosa - 2• Parte 
(Ordem do Dia): J• Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva (4), José Milton e Paulo Piau e outros; 
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão 
de Saúde e da Deputada Maria José Haueisen; aprovação - 2• Fase: 
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: 
Prosseguimento da votação, em I 0 turno, do Projeto de Lei n° 328/99; 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Questão de ordem -
Inexistência de "quorum" qualificado para a votação de propostas de 
emenda à Constituição - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
11199; designação de novo relator; emissão de parecer pelo relator; 
encerramento da discussão - Inexistência de "quorum" para votação -
Questões de ordem - Chamada para recomposição do número 
regimental; existência de "quorum" para discussão - Discussão, em I 0 

turno, do Projeto de Lei n° 85/99; designação de novo relator; emissão 
de parecer pelo relator; encerramento da discussão; requerimento do 
Deputado Hely Tarqüínio; prejudicialidade- Discussão, em I o turno, do 
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Projeto de Lei n° 696/99; em1ssao de parecer pelo relator; 
encerramento da discussão - 3• Parte: Leitura de Comunicações -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Hely Tarqüínio -
Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de 

Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalrna Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto -
Elaíne Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio A velar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira- Ivo José- João Leite- João Paulo- João Pinto Ribeiro 
- Jorge Eduardo de Oliveira- José Henrique - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha 
- Márcio Kangussu- Marco Régís - Maria José Haueisen - Maria Olívia 
- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho 
- Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Ás 14hl5min, a lista de 

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

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
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Correspondência 

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, I 0 -Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Dos Srs. Caio Brandão, Presidente da RURALMINAS; Flávio de 

Lemos Carsalade, Presidente do IEPHA; Nélzio de Assis, Diretor-Geral 
do DEOP-MG, encaminhando, em atenção ao Oficio n° 726/2000/DLE, 
a fim de subsidiar os trabalhos da CPI das licitações, relação dos 
contratos realizados nos últimos cinco anos, com dispensa ou 
inexigibilidade de licitação. (-À CPI das Licitações.) 

Do Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor da Polícia, 
informando, em atenção ao Requerimento n° 498/99, do Deputado João 
Leite, que a PMMG decidiu pelo arquivamento dos autos, em face da 
negativa da única testemunha existente e da recusa da suposta vítima 
em prestar declarações. 

Do Sr. João Manoel de Carvalho Neto, Diretor de Recursos Humanos 
e Administração da ACESIT A, em atenção a requerimento sem número 
da Deputada Maria Tereza Lara, prestando esclarecimentos quanto a 
correspondência enviada pelo Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Timóteo e Coronel Fabriciano - METASITA - a esta 
Casa, que são tecidas criticas à empresa. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 39/2000 
Adapta a Constituição do Estado de Minas Gerais ao texto da 

Constituição da República, em decorrência das modificações 
introduzidas pela Emenda à Constituição n° 19, de 4 de junho de 1998, 
e dá outras providências . 

Art. I o - O "caput" do art. 13 da Constituição do Estado passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 13 - A atividade de administração pública dos Poderes do 

Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
razoabilidade.". 

Art. 2° - O § 4 o do art. 14 da Constituição do Estado passa a vigorar 
com a seguinte redação, ficando ainda o artigo acrescido dos§§ 9°, 10, 
11 e 12: 

"Art. 14- ....................................................................... . 
§ 4°- Depende de lei específica, em cada caso: 
I - a instituição e a extinção de autarquia, fundação pública e órgão 

autônomo; 
II - a autorização para instituição e extinção de empresa pública e 

sociedade de economia mista, cabendo a lei complementar definir suas 
áreas de atuação; 

III - a autorização para criação de subsidiária das entidades 
mencionadas neste parágrafo e sua participação em empresa privada; 

IV - a alienação de ações que garantam, nas empresas públicas e 
sociedades de economia mista, o controle pelo Estado. 

§ 9° - A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 

I - a reclamação relativa à prestação dos serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações 
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5°, X e XXXIII , da 
Constituição da República; 

III - a representação contra negligência ou abuso de poder no 
exercício de cargo, emprego ou função da administração pública. 

§ I O - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 
das entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada 
mediante instrumento específico, que tenha por objetivo a fixação de 
metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor 
sobre a natureza juridica do referido instrumento e, ainda, entre outros 
requisitos, sobre: 
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I - o prazo de duração; 
II - o controle e o critério de avaliação de desempenho; 
III - os direitos, as obrigações e as responsabilidades dos dirigentes; 
IV - a remuneração do pessoal. 
§ 11 - O Estado e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação com os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem 
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

§ 12 - A transferência ou cessão, onerosa ou gratuita, de pessoal 
efetivo ou estável para entidade não prevista no § 1 o deste artigo fica 
condicionada à anuência do servidor.". 

Art. 3° - O "caput" do art. 15 da Constituição do Estado passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 5 - Lei estadual disciplinará o procedimento de licitação, 
obrigatória para a contratação de obra, serviço, compra, alienação, 
concessão e permissão, em todas as modalidades, para a administração 
pública direta, autárquica e fundacional, bem como para as empresas 
públicas e sociedades de economia mista.". 

Art. 4° - O art. 20 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 20 -.......................................................................... . 
I - na administração direta de qualquer dos Poderes, por servidor 

público, ocupante de cargo público, em caráter efetivo, ou em 
comissão, empregado público, detentor de emprego público, ou 
designado para função de confiança, ou detentor de função pública, na 
forma do regime juridico previsto em lei; 

II - nas autarquias e fundações públicas, por servidor público, 
ocupante de cargo público, em caráter efetivo, ou em comissão, ou 
empregado público, detentor de emprego público, ou designado para 
função de confiança, ou detentor de função pública, sujeito ao regime 
jurídico próprio de cada entidade, na forma prevista em lei; 

III - nas sociedades de economia mista, empresas públicas e demais 
entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do Estado, 
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por empregado público, detentor de emprego público ou função de 
confiança.". 

Art. 5° - O art. 27 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 27 - A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos 
Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar. 

§ I 0 
- A concessão de qualquer vantagem ou o aumento de 

remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de 
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, 
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou 
indireta, ficam condicionadas à: 

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções 
de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

II - autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

§ 2° - Decorrido o prazo estabelecido em lei para a adaptação aos 
parâmetros por ela previstos, serão imediatamente suspensos todos os 
repasses de verbas estaduais aos Municípios que não observarem os 
limites legalmente estabelecidos. 

§ 3° - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste 
artigo, dentro do prazo fixado na lei complementar referida no "caput", 
o Estado adotará as seguintes providências, sucessivamente: 

I - redução de pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com 
cargos em comissão e funções de confiança; 

II - dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável que 
conte tempo de efetivo exercício inferior a três anos de serviço no 
Estado de Minas Gerais, admitido em órgão da administração direta ou 
em entidade autárquica ou fundacional; 

III - dispensa ou exoneração de servidor não estável, observados os 
critérios de menor tempo de efetivo serviço e de avaliação de 
desempenho, na forma da lei.". 

Art. 6° - O "caput" do art. 30 da Constituição do Estado passa a 
vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos §§ 4°, 5° 
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e 6°: 

"Art. 30 - O Estado instituirá conselho de política de administração e 
remuneração de pessoal, integrado por servidores designados por seus 
Poderes, com a finalidade de participar da formulação da política de 
pessoal. 

§ 4° - Lei estadual disciplinará a aplicação de recursos orçamentários 
provenientes da economia na execução de despesas correntes em cada 
órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de 
programas de qualidades e produtividades, treinamento e 
desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do 
serviço público, até mesmo sob a forma de adicional ou prêmio de 
produtividade. 

§ 5° - A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira 
poderá ser fixada nos termos do § 1 o do art. 24 desta Constituição. 

§ 6° - O Estado manterá escola de governo para a formação e o 
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação 
nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, 
para isso, a celebração de convênios ou contratos com os entes 
federados.". 

Art. 7° - O art. 33 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 33 - O direito de greve será exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei específica.". 

Art. 8° - O art. 35 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 35 - É estável, após três anos de efetivo exercício, o servidor 
público nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público . 

§ I o- O servidor público estável só perderá o cargo: 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada 

ampla defesa; 
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, 

na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 
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§ zo - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 

estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, 
reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado 
em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço público federal, estadual e municipal. 

§ 3° - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor 
estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço público federal, estadual e municipal, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo. 

§ 4° - Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade.". 

Art. 9° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes arts. 103, 104 e 
105: 

"Art. I 03 - No prazo de dois anos da publicação desta emenda, as 
entidades da administração indireta terão seus estatutos revistos quanto 
à respectiva natureza juridica, tendo em conta a finalidade e as 
competências efetivamente executadas. 

Art. 104 - É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para 
aquisição de estabilidade aos servidores em estágio probatório, na data 
da promulgação da Emenda à Constituição Federal n° 19, sem prejuízo 
da avaliação a que se refere o § 4° do art. 41 da Constituição da 
República. 

Art. I 05 - Aos servidores detentores de função pública que se 
encontram no exercício de suas funções, prestando serviços à 
administração direta e indireta do Estado e que estão contratados por 
prazo indeterminado, admitidos em data anterior à instituição do 
regime juridico único, são assegurados os direitos, as vantagens e as 
concessões inerentes ao ocupante de cargo efetivo, excluídas a 
estabilidade e a efetividade para os que não adquiriram esses direitos na 
forma da lei.". 

Sala das Reuniões, de de 2000. 
Antônio Júlio- Dimas Rodrigues- Maria Olívia- Wanderley Ávila-
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Hely Tarqüínio - Antônio Andrade - Márcio Kangussu - Djalma 
Diniz - José Henrique - Fábio Avelar - Antônio Genaro - Marcelo 
Gonçalves - Rêmolo Aloise - Elbe Brandão - Paulo Piau - Luiz 
Fernando Faria - Irani Barbosa - Eduardo Hermeto - Mauri Torres -
Jorge Eduardo de Oliveira - Aílton Vilela - Ermano Batista - Dinis 
Pinheiro - Marco Régís - Álvaro Antônio - Bilac Pinto - João Leite -
Cabo Morais - Márcio Cunha - Geraldo Rezende - Elaine Matozinhos. 

Justificação: Com a promulgação da Emenda n° 19 à Constituição da 
República Federativa do Brasil, foi implementada a tão discutida 
reforma administrativa, que, após uma longa tramitação no Congresso 
N acionai, culminou na modificação de 34 artigos, sendo 77 alterações 
incidentes sobre as disposições permanentes e 11 acréscimos às normas 
transitórias. Além disso, condicionou a eficácia de boa parte desse novo 
quadro normativo constitucional à edição de várias leis mencionadas na 
Emenda n° 19. 

O ponto central da chamada reforma administrativa reside na figura 
do agente público, termo genérico que compreende as pessoas fisicas 
que desempenham função estatal, ou seja, que prestam serviços ao 
Estado. Segundo a classificação doutrinária formulada pelo eminente 
jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, esse termo genérico abrange 
três categorias: os agentes políticos, os servidores públicos e os 
particulares em colaboração com a administração pública. Interessa-nos 
principalmente as duas primeiras categorias, pois são as que foram 
objeto de nova disciplina jurídico-constitucional. 

A proposta de emenda ora apresentada busca adequar a Constituição 
do Estado às alterações da Constituição da República promovidas pela 
Emenda à Constituição no 19, de 1998. 

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

PROJETO DE LEI No 1.035/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Pinheiros 

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



Comunitária de Pinheiros Altos, com sede no Município de Piranga. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2000. 
José Milton 
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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. l 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.036/2000 
Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Senhor Bom Jesus 

das Flores. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical 

Senhor Bom Jesus das Flores, com sede no Município de Ouro Preto. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2000. 
José Milton 
- 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. I 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.037/2000 
Cria a Ouvidoria Estadual do Turismo e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica criada a Ouvidoria do Turismo, órgão auxiliar do Poder 

Executivo na fiscalização, na recepção, na tramitação e no 
encaminhamento de sugestões, denúncias, propostas e atividades 
relativas a questões do turismo no Estado de Minas Gerais. 

Art. 2°- Compete a Ouvidoria do Turismo: 
I - receber sugestões, reclamações, denúncias ou propostas de 

qualquer cidadão, empresa ou entidade; 
li - acompanhar a tramitação e a análise e divulgar ao interessado as 

soluções dadas às demandas por ela recebidas; 
III - sugerir ao Secretário de Estado do Turismo, às empresas e às 
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entidades afins a realização de estudos, a adoção de medidas ou a 
expedição de recomendações visando à regularidade e ao 
aperfeiçoamento de suas atividades; 

IV- praticar atos compatíveis com suas atribuições, por determinação 
do Secretário de Estado do Turismo; 

V - verificar a pertinência das denúncias ou das reclamações e propor 
as medidas necessárias para o saneamento da irregularidade, da 
ilegalidade ou da arbitrariedade comprovada; 

VI - propor ao órgão competente a instauração de sindicância, 
inquérito ou ação para apurar a responsabilidade administrativa e civil 
de agente público e representar ao Ministério Público, no caso de 
indício ou suspeita de crime; 

VII - promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas 
relacionados com o turismo, providenciando a divulgação dos 
resultados desses eventos. 

Parágrafo único - A Ouvidoria manterá sigilo sobre a identidade do 
denunciante ou do reclamante, quando solicitado, e lhe assegurará 
proteção, se for o caso. 

Art. 3°- No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria deverá: 
I - manter o arquivo de toda a documentação relativa às denúncias, às 

reclamações e às sugestões da população; 
II - instalar núcleos da Ouvidoria do Turismo em municípios; 
III - manter intercâmbio e celebrar convênios com entidades públicas 

e privadas, nacionais ou estrangeiras, que exerçam atividades 
congêneres às da Ouvidoria do Turismo; 

IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades e prestar contas 
públicas. 

Art. 4°- As informações solicitadas pela Ouvidoria do Turismo serão 
atendidas no prazo que for fixado em vista da complexidade do caso. 

Art. 5° - A Ouvidoria do Turismo é dirigida por um Ouvidor indicado 
pelo Conselho Estadual de Turismo - CET- em lista tríplice e nomeado 
pelo Governador do Estado para mandato de dois anos, permitida uma 
recondução . 

§ I 0 
- É vedado ao Ouvidor o exercício de cargo, emprego ou função 



958 
pública enquanto durar seu mandato. 

§ 2° - Se a escolha do Ouvidor recair em servidor público, será 
automática a concessão de sua licença, sendo-lhe facultada, quando 
estável, a opção pela remuneração do cargo, do emprego ou da função 
de origem. 

Art. 6° - Fica criado o cargo de Ouvidor do Turismo, com 
remuneração equivalente à do cargo de Secretário Adjunto de Estado. 

Art. 7° - A Ouvidoria do Turismo terá uma assessoria técnica, e os 
servidores necessários ao seu funcionamento serão cedidos pelo Poder 
Executivo, a partir de proposta do Ouvidor. 

Art. 8° - O Ouvidor somente poderá ser destituído pelo Conselho 
Estadual de Turismo, em caso de falta grave, incompatível com o 
exercício de suas atribuições. 

Art. 9° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias a serem consignadas no orçamento do 
Estado. 

Art. I O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Fábio A velar 
Justificação: O termo ouvidor ou "ombudsman" encontra 

antecedentes na administração imperial chinesa. Como controlador da 
administração, era a pessoa incumbida de receber as reclamações da 
população contra as injustiças administrativas. Em 1713, na Suécia, foi 
oficialmente criada a figura do "ombudsman", a quem cumpria 
supervisionar a execução das leis e as atividades dos servidores 
públicos. 

A palavra vem do idioma sueco e significa "homem encarregado de 
missão pública; intermediário; representante". 

No Brasil, a figura do ouvidor público remonta aos tempos do Brasil-
Colônia. Era o auxiliar direto dos donatários das capitanias hereditárias 
nomeado para a função de Juiz. Em 1548, com a criação do Governo-
Geral do Brasil, surgiu o Ouvidor-Geral, com as funções de corregedor 
da justiça em todo o território colonizado. 

Espelhado na instituição sueca do "ombudsman", o ouvidor público 
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funciona hoje como um canal de comunicação através do qual a 
população se manifesta. Ele garante um relacionamento democrático do 
governo com a sociedade, através da participação do cidadão nas ações 
da administração pública. Sua atuação norteia-se pelos princípios da 
legalidade, da legitimidade, da moralidade, da equidade, da 
economicidade e da transparência na observância do interesse público. 

O Ouvidor é nomeado pelo mandatário do poder público para um 
mandato predeterminado. Ele recebe e investiga as denúncias, queixas, 
solicitações e sugestões dos cidadãos quanto a seus direitos e interesses 
individuais e coletivos. Colocando-se no lugar do cidadão, ele aponta 
as falhas ou omissões cometidas cobrando soluções. O Ouvidor é uma 
espécie de "articulador da cidadania" nos governos democráticos. 

Na presente proposta, que tenho a honra de submeter à apreciação 
desta augusta Casa, busco dotar o Estado e a sociedade de um canal 
aberto e democrático no interesse do desenvolvimento do Estado e do 
bem-estar da coletividade, elevando, assim, esta que é a maior indústria 
na atração de divisas e na geração de empregos para o nosso glorioso 
Estado de Minas Gerais. 

Receber denúncias ou reclamações por ato arbitrário, desonesto, 
indecoroso e contrário ao interesse público, praticado pelas empresas 
concessionárias de serviços públicos e pelas agências de viagens, 
encaminhando-as aos órgãos competentes, para as devidas providências 
nas esferas administrativa, civil ou criminal, e estimular e realizar 
debates, conferências e seminários sobre o tema, são, entre outras, as 
nobres atribuições do Ouvidor do Turismo em Minas Gerais. 

Pelas razões apresentadas, espero contar com o apoio de meus nobres 
pares à conversão desta proposição em lei. 

- 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 . 
1 02, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTO 
N° 1.389/2000, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com a Profa. Maria José 
Colares Moreira pela realização do IV Festival Internacional de Danças 
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Folclóricas, realizado no Município de Montes Claros. (- À 
Comissão de Educação.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de 
Saúde e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva ( 4), José Milton, Maria 
José Haueisen e Paulo Piau e outros. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Fiscalização Financeira e do Trabalho e dos Deputados Dimas 
Rodrigues (2) e Elaine Matozinhos. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves. 
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 

Sras. Deputadas, com grande satisfação, venho fazer um 
pronunciamento sobre a CPI das Barragens na região do semi-árido 
mineiro. A CPI instalada com a finalidade de apurar a malversação de 
recursos na construção de pequenos barramentos na região afetada 
pelas secas no Norte de Minas e vales do Jequitinhonha, Mucuri e 
Pardo, a qual tive a honra de presidir, encerrou seus trabalhos ontem, 
16 de maio, às 19 horas. 

Nos 180 dias em que realizamos os nossos trabalhos de investigação, 
a Comissão colheu depoimentos de convidados, representantes, 
dirigentes e ex-dirigentes de órgãos e de entidades envolvidos com o 
programa, de técnicos e diretores de empresas privadas que executaram 
as obras, de autoridades públicas dos municípios beneficiados pelo 
programa e das associações microrregionais dos municípios dos vales 
dos rios Jequitinhonha, Mucuri, Pardo e Médio São Francisco. 

A apuração da malversação de recursos do erário em obras públicas 
não é uma tarefa fácil para um comissão parlamentar de inquérito 
estadual. 

São inúmeras as dificuldades para termos acesso às prestações de 
contas das empreiteiras e buscar a verdade nos depoimentos em 
reuniões. Por isso, foi com grande satisfação que pude verificar o 
empenho de nossos companheiros parlamentares nas investigações que 
realizamos com o objetivo de superar essas deficiências do processo. 
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A Comissão foi à região visitar barragens nas quais havíamos 

identificado problemas e também conhecer algumas obras do Programa 
de Melhoria de Água no Semi-Árido Mineiro que estivessem 
funcionando bem, com todas as suas etapas construtivas concluídas. 
Nossa preocupação fundamental foi pesquisar melhor os fatos, de 
forma a verificar se as obras estavam bem construídas e cumpriam a 
finalidade de aumentar a disponibilidade de água para os habitantes da 
região, atendendo, principalmente, as comunidades mais carentes de 
recursos hídricos. Buscamos ainda constatar se os barramentos tinham 
preços compatíveis com o porte e a qualidade da obra. 

Estamos referindo-nos à possibilidade de ocorrência de 
superfaturamento nessas construções, objeto de inúmeras denúncias à 
Comissão, juntamente com aquelas que mencionavam as mudanças de 
local de barragens para atender a interesses alheios aos objetivos do 
programa. 

Constatamos, durante os trabalhos, que as denúncias eram 
procedentes em muitos casos. Um elevado percentual de obras foi 
recebido pelos órgãos coordenadores e responsáveis pelo programa 
com defeitos evidentes e, mesmo assim, repassadas para as 
empobrecidas prefeituras dos vales, que ficaram obrigadas a mantê-las 
em funcionamento. 

Além disso, as metas do programa não foram atingidas nem na 
primeira fase, na qual se previa a construção de 132 barragens das quais 
só 70 foram concluídas, nem na segunda fase, que das 450 previstas 
foram feitas apenas 114. Com isso, foram prejudicadas as metas 
fundamentais do programa: a perenização dos cursos de água do semi-
árido e a melhoria das condições de convívio com a seca para os 
habitantes da região, traduzida na facilidade de acesso a esse recurso 
natural vital. 

Lamentamos a perda de tempo e do dinheiro público mal-aplicado 
nessas obras, que poderiam dar um suporte muito maior às populações 
carentes ali radicadas se tivessem sido construídas de forma adequada e 
dentro de um planejamento bem elaborado. Referimo-nos a um suporte 
muito maior, porque o programa, mesmo conduzido de forma errada, 
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possui obras em funcionamento e mostra claramente que ações 
desse tipo devem ter continuação, desde que sejam eliminados os erros 
de condução e a gritante falta de coordenação, certamente a pior falha 
que detectamos e que a relatora, Deputada Maria José Haueisen, muito 
apropriadamente, expôs com detalhes em seu relatório. 

Ontem, aprovamos, por unanimidade, o relatório final da Comissão, 
no qual estão contidas proposições para corrigir os desmandos 
detectados na aplicação de recursos públicos da ordem de 
R$12.000.000,00 e para recuperar as obras recebidas com defeitos 
graves. Há, também, importantes recomendações para eliminar os erros 
de condução do programa que contribuíram para transformar urna idéia 
tão boa em resultados muito aquém das metas estabelecidas. 

É importante, Sr. Presidente, o apoio deste Plenário às medidas que 
estamos sugerindo, para que o trabalho realizado não termine em 
"pizza" e, dessa forma, possamos dar urna resposta à sociedade, 
exercendo o nosso papel de poder fiscalizador das ações dos órgãos 
executivos estaduais. 

Queremos agradecer a todos os nossos pares que participaram 
conosco dos trabalhos da Comissão, em especial ao Deputado Bilac 
Pinto, que exerceu a Vice-Presidência, e aos outros membros da 
Comissão, Deputados Carlos Pimenta e João Paulo, e à Deputada Maria 
José Haueisen, relatora da Comissão, que conduziu muito bem as 
investigações. 

Gostaria de agradecer as equipes de assessoria da Casa, de som, de 
cinegrafistas, da imprensa e da taquigrafia, que muito nos ajudaram. 
Foi urna experiência nova em minha vida, mas valeu a pena. Essa CPI 
não pode "acabar em pizza", porque o que vimos, no Norte de Minas e 
nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, nos revelou grandes 
contrastes. Tivemos contato com a pobreza, a miséria e a seca. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Gostaria de agradecer o 
aparte que me foi concedido por V. Exa. E, diante do Poder 
Legislativo, quando V. Exa. faz um balanço final da CPI das Barragens, 
gostaria de cumprimentá-lo pelo seu desprendimento, pela seriedade 
com que tem presidido importantes comissões nesta Casa, em especial, 
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a CPI das Barragens e a CPI do Narcotráfico. V. Exa. tem dado 
demonstração de maturidade e, acima de tudo, de respeito para com o 
mandato que lhe foi conferido. V. Exa. tem conduzido muito bem essas 
duas CPis. Somos testemunhas de seu trabalho e sabemos das ameaças 
que tem sofrido, assim como integrantes de sua família. Quero 
hipotecar-lhe minha inteira solidariedade, dizendo que este Poder muito 
se engrandeceu com os trabalhos dirigidos por V. Exa. 

A denúncia das barragens construídas de forma irregular, num total 
desrespeito para com a população carente do Norte de Minas e do 
Jequitinhonha, demonstrou o compromisso que esta Casa tem para com 
a coisa pública, para com os recursos públicos, que, na verdade, 
pertencem ao povo. 

Quero dizer-lhe que não nos surpreendemos com a direção de V. 
Exa., pois já conhecíamos sua capacidade e suas intenções. Ao 
cumprimentá-lo, em meu nome particular, como integrante dessas duas 
CPis, trago, também, os cumprimentos das bancadas de Oposição, 
especialmente do PSDB, pela grande contribuição que o Deputado 
Marcelo Gonçalves tem dado ao nosso Estado, demonstrando a 
seriedade de seu compromisso para com o povo das regiões do Norte 
de Minas, do Jequitinhonha, para com o povo mineiro. Parabéns, 
Deputado Marcelo Gonçalves. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço as palavras do Deputado 
Carlos Pimenta. 

Gostaria, para finalizar, de agradecer a todos os participantes da CPI 
das Barragens na região do semi-árido mineiro. Alguns Deputados 
contribuíram de forma especial, pelo fator de já conhecerem a região, 
tal como os Deputados Carlos Pimenta e Dimas Rodrigues e a 
Deputada Maria José Haueisen. O projeto é importante para o Norte de 
Minas e os vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Verificamos o 
problema "in loco". Trata-se de um projeto fundamental, que não pode 
parar, mesmo com a coordenação totalmente acéfala, ou seja, sem 
nenhuma coordenação. Lá vivemos alguns momentos felizes, quando 
presenciamos o funcionamento de pequenas barragens e registramos a 
satisfação e alegria da comunidade. Pena que não houve uma 
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coordenação séria para o programa, que é de grande importância e 
representa a salvação do semi-árido mineiro, desde que seja bem 
executado. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentá-lo, 
Deputado Marcelo Gonçalves, pelo belíssimo trabalho na CPI sobre as 
barragens no Norte de Minas, no Jequitinhonha e no Mucuri. Quero 
dizer, Deputado Marcelo Gonçalves, que precisamos lutar para que o 
Governo faça programas como esse, para construirmos mais barragens 
no Norte de Minas, no Jequitinhonha e no Mucuri. Sempre defendemos 
que somos de uma região em que chove muito pouco, de 700ml a 
900ml, mas, se captarmos todas as águas que caem em nosso subsolo, 
resolveremos os problemas do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do 
Mucuri. Sabemos que houve muitas falhas na construção dessas 
barragens, as firmas que as construíram devem consertá-las, sim, e 
tenho a certeza de que o farão. Vamos lutar para que possa haver 
programas como esse, o Governo Federal tem de ser conscientizado, é 
preciso mostrar que a solução, no País, está no campo. Precisamos, sim, 
construir grandes e pequenas barragens e só assim resolveremos o 
problema da agricultura e da pecuária, de modo geral. Obrigado e 
parabéns pelo seu belíssimo trabalho à frente dessa Comissão e, 
também, à frente da CPI do Narcotráfico em Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço as palavras do Deputado 
Dimas Rodrigues. Para finalizar, quero dizer a todos os membros que 
foi maís importante a convivência com todos vocês e a seriedade, que 
não permitiu que a CPI que tratou da malversação do dinheiro nos 
pequenos barramentos se tornasse um fato político, mas sim um fato 
sério. Faço um apelo ao novo Governo para que continue com esse 
programa, que é muito importante para o Norte de Minas, o vale do 
Jequitinhonha e o vale do Mucuri. Muito obrigado a todos vocês. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores das galerias, telespectadores que acompanham o trabalho da 
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Assembléia Legislativa, o que foi abordado aqui pelo Deputado 
Marcelo Gonçalves, Presidente da CPI que apurou irregularidades na 
construção das barragens, daria assunto para um romance, daria assunto 
para muito tempo e muita fala. Infelizmente, é um assunto que não é 
agradável, sobretudo para aqueles que sofreram as conseqüências de 
um trabalho desorganizado, sem seriedade, em que o dinheiro público 
foi, quase na sua totalidade, jogado fora, e com um prejuízo imenso 
para o povo de uma população tão pobre, tão carente, tão necessitada 
como a população do Mucuri, do Jequitinhonha e do Norte de Minas. 

O Deputado Marcelo Gonçalves abordou o problema agora, e quero 
cumprimentá-lo, como outros colegas já o fizeram, pela maneira séria 
com que conduziu a CPI das Barragens. Quero aproveitar a 
oportunidade para cumprimentar outras pessoas que trabalharam 
conosco, além dos integrantes da Comissão: Edivânia Naime Rodrigues 
e Maria Aparecida Penído de Oliveira, que nos assessoraram durante 
todo o tempo em que trabalhamos, e, ainda, Pedro Carlos Garcia Costa 
e Pedro Francisco Chagas Luca, além das equipes de taquigrafia, 
cinegrafistas, fotógrafos e imprensa, que estavam conosco toda semana 
e também na viagem que fizemos, acompanhando e vendo de perto 
para registrar tudo que era dito, para garantir a todos nós a verdade e o 
que deveria ser apurado em relação às barragens. 

O Deputado Marcelo Gonçalves já expôs alguns fatos, mas reitero, 
aqui, alguns problemas que, para nós, são sérios. Nenhum de nós é 
contra as barragens. Gostariamos que o povo do Mucuri, do 
Jequitinhonha e do Norte de Minas tivesse água, mas precisamos saber 
como essa água chegará lá. Detectamos, de início, grandes problemas. 
O primeiro deles foi a falta de licitação. Em duas fases, alegou-se que a 
construção das barragens era urgente, por isso não houve licitação. Não 
sabemos, até hoje, qual foi o critério usado para convocar as 
empreiteiras que se apresentaram. Desrespeitando as leis, essas 
empreiteiras sublocaram o empreendimento a outros. Para escândalo de 
todos nós, na CPI, um dos que passaram adiante o seu trabalho disse 
que não sabia quem era esse Sr. Egnezer. Disse-lhe: "Egnezer não é 
uma pessoa, mas uma empreiteira para a qual foi repassado o serviço". 
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Ele respondeu-me: "Não conheço, não sei quem é e nunca tive 
contato com eles". Como uma empresa, que assume um serviço em que 
foram cobrados R$1 O 1.000,00, passa esse trabalho para outra, que 
recebeu menos de R$30.000,00 por um trabalho que foi totalmente 
perdido? Para se ter uma idéia do escãndalo desse trabalho, que foi 
feito de uma maneira desordenada, descentralizada, desorganizada e 
sem licitação, não houve uma concepção determinada, ou seja, um 
projeto organizado para saber como a barragem deveria ser feita, se 
seria de cimento, se seria ciclópica, se seria de poço artesiano e o que 
teria de ser feito para captar água. Não houve um contato efetivo e 
permanente com a população, que não participou de nada, embora o 
projeto dissesse que deveria haver essa participação. Ainda, não ficou 
bem claro o destino da água: se seria para o uso dos animais, para 
irrigação ou para uso pessoal. Esse problema é de grave 
responsabilidade. Os órgãos públicos que participaram disso, a 
SEPLAN, o SUDENOR, o IGAM, o IEF, o Instituto João Pinheiro, a 
RURALMINAS e a COP ASA, cada um tinha o seu papel definido, 
mas, na hora de começar o serviço, a coordenação seria do IGAM, que 
é um órgão técnico. Foi tirada do IGAM essa coordenação, que foi 
passada para a COP ASA. Alegou-se que a COP ASA estava presente 
em todos os municípios ou em quase todos e que, com isso, seria mais 
fácil coordenar os trabalhos. De fato, percebemos que a COPASA era 
um órgão político, que interessava ao Governador Azeredo, naquele 
momento, para assumir o controle das barragens, mas esse controle não 
era técnico e não era para reduzir gastos e custos e para conseguir 
maior eficiência, mas era apenas um controle político. O resultado foi 
claro e evidente. Ninguém coordenou nada. O que ficou muito bem 
feito e bonito foi a propaganda eleitoral da campanha do Governador 
Eduardo Azeredo. Machucou-me e feriu-me saber o que disse uma 
criança de uma cidade do vale do Jequitinhonha, segundo o relato de 
sua professora, que indagou dos alunos na sala de aula: "O que vocês 
viram de mais bonito na televisão nos últimos tempos?". E uma criança 
que sofre as agruras da seca respondeu: "O que vi de mais bonito foi 
saber que a água já chegou ao Jequitinhonha e que teremos água com 
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fartura". Isso foi bonito para essa criança, porque freqüenta urna 
escola e leva, todos os dias, em um recipiente de plástico, para casa, 
dois litros de água, para facilitar a vida de sua família. 

É um absurdo. Os cofres públicos foram, mais urna vez, lesados. Para 
V. Exas. terem uma idéia, na primeira fase, deveriam ser construídos 
132 barramentos, ao preço médio de R$50.000,00, mas foram 
construídos 70, ao preço médio de R$80.000,00. Houve barragem que 
custou R$33.000,00, mas houve barragem de até R$187.000,00. 

Na segunda fase, deveriam ser construídas 450 barragens, mas foram 
construídas apenas 114. O custo total da primeira fase foi de 
R$5.602.648,90; na segunda fase, a prevísão era para R$21.000.000,00, 
e foram gastos R$7.300.000,00 pelo Governo Federal e 
R$300.000.000,00 pelo Governo do Estado. Das 450 barragens, foram 
feitas 114. Qual a situação atual dessas barragens? De todas elas, 65 
têm problema de vazamento e chegam a perder 86m3 de água por dia. 
Qual é a barragem que, perdendo tudo isso de água por dia, consegue 
juntar alguma água na época da seca? Das 184 barragens, 155 foram 
feitas sem limpeza da bacia de acumulação. Isso provocou o 
apodrecimento do que ficou na bacia, como plantas e resto de madeira, 
criando um mau cheiro nas barragens, que nem o gado se aproxima 
para beber daquela água. Das 184 barragens, nenhuma tem obra 
complementar. E vários órgãos eram responsáveis pelas obras 
complementares. A RURALMINAS era um deles e recebeu 
US$5.000.000,00 para fazer a infra-estrutura e, praticamente, não fez 
nada com esse dinheiro, que deveria ser usado para a compra de 
equipamentos para garantir o trabalho. Então, dessas I 55 barragens, 
nenhuma teve obra complementar e 6 barramentos ficaram totalmente 
assoreados e inutilizados. Dessas barragens, algumas não podem ser 
recuperadas, porque seria mais dinheiro jogado fora. Em Araçuaí existe 
a barragem do Lagoão, que impressionou a todos nós, construída numa 
chapada, onde, próximo, já existe uma barragem natural. A barragem 
do Lagoão não tem princípio nem fim, é apenas um paredão de cimento 
de aproximadamente 2m de altura, terminando com material de barro 
compactado, que não segura água por lado nenhum, e custou 
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R$101.000,00. 

Vemos agora, com grande pesar, como é tratado o dinheiro público. 
E, mais uma vez, queremos deixar bem claro que é interesse de todos 
nós que os vales do Jequitinhonha e do Mucuri tenham água em 
abundância, para que o povo de lá possa ter vida, e vida também em 
abundância. Não podemos admitir que se crie no Estado de Minas 
Gerais a indústria da seca; que ninguém se beneficie da situação de 
empobrecimento, de penúria do povo dessa região sofrida. 

Concluímos o nosso relatório e leremos para V. Exas. as propostas 
que fizemos e as recomendações que deixamos.(- Lê:) 

"Retomar a construção das obras inacabadas, entre as quais se 
incluem as ações complementares nos barramentos já construídos, a 
construção dos 266 barramentos que faltaram para completar os 450 
previstos, de forma a cumprir a meta de um número mínimo de 
barramentos por curso d'água para alcançar a sua perenízação. Dar 
prosseguimento ao programa, transformando-o em ação permanente de 
combate aos efeitos da seca; promover, no âmbito da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, um debate público sobre a criação de um 
órgão capaz de coordenar e centralizar todas as ações políticas 
governamentais voltadas para o combate dos efeitos da seca e para a 
promoção de condições para a vida digna da população residente em 
regíões que têm esse fenômeno climático." 

Recomendamos isso, para evitar que ocorra o que já ocorreu, ou seja, 
que um órgão político, como a COP ASA, apodere-se do projeto e não 
coordene nada.(- Lê:) 

"Remeter ao Minístério Público a íntegra das notas taquigráficas das 
reumoes desta Comissão, nas quais estiveram presentes os 
representantes das empresas construtoras das obras aqui investigadas, e. 
uma cópia desse relatório para as providências cabíveis relativas ao 
ressarcimento ao erário das quantias indevidamente gastas em obras 
defeituosas ou inacabadas; promover a revisão dos termos de 
compromisso assinados entre as Prefeituras Municipais e os órgãos 
executores do programa, que impõem ao poder público municipal a 
obrigação inviável de manter os reservatórios limpos sem a 
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implementação das obras complementares." 

Aqui abro um parêntese, para dizer a V. Exas. que todas as barragens 
tiveram um termo de compromisso assinado pelos Prefeitos locais, pela 
COP ASA, pelo Instituto João Pinheiro e pela empreiteira que fez a 
obra, mas ninguêm, naquela época, notou que havia vazamento nem 
reclamou. E mais, os empreiteiros que vieram aqui disseram que nunca 
foram chamados para ver vazamento nas barragens que construíram. 

Como existe um prazo legal de cinco anos para garantia da obra, 
estamos correndo contra o tempo, a fim de conseguirmos que seja feito 
o reparo possível, pois, na maioria das vezes, na minha opinião, deve 
haver o ressarcimento do dinheiro, pois não é possível aproveitar o que 
está construído. 

Senhores, é doloroso instalar uma CPI e terminar com um relatório 
desses. Outros Deputados e eu, que acompanhamos as obras desde 
1997, visitando as barragens, gostaríamos de estar aqui louvando as 
empreiteiras e nos alegrando com o povo que, certamente, estaria 
beneficiado. Infelizmente, o nosso relatório é só para lamentar a falta 
de responsabilidade e compromisso dos gestores dos recursos e dos 
órgãos públicos na direção e construção dessas barragens no vale do 
Jequitinhonha. Muito obrigada. 

* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deutado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou tentar 

fazer uma reflexão sobre os 500 anos do nosso Brasil. 
Brasil, 500 anos: meio milênio passou-se após a descoberta de Cabral. 

São 500 anos de um povo que procura uma identidade como nação em 
todos os aspectos: socioeconômicos, culturais, políticos. São 500 anos 
de uma formação cultural baseada no espírito individualista e na tutela 
das instâncias governamentais. Aceitamos a condição de colônia 
portuguesa por 322 anos e um regime imperial por 67 anos. Além do 
mais, os 111 anos de período republicano foram marcados por 
comportamentos ditatoriais, de administração centralizada no Rio ou 
em Brasília, num flagrante descompromisso com o pacto federativo. 

Por outro lado, a exploração das riquezas do solo e do subsolo 
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brasileiro resultou num país rico economicamente, senão vejamos: o 
Brasil está entre os dez países de maior PIB; sua renda "per capita", 
acima de US$5.000,00, é maior do que a de 75% de toda a população 
mundial; a infra-estrutura de transporte, energia e comunicação tem 
valores consideráveis. 

Entretanto, o Brasil é injusto e possui uma das piores distribuições de 
renda do mundo. De acordo com sua renda "per capita", deveria ter 
apenas I 0% da população composta de pobres, de acordo com 
parâmetros internacionais. Mas 30% da população brasileira é de 
pobres; são mais de 50 milhões de brasileiros vivendo sem as mínimas 
condições de alimentação adequada. Os I 0% mais ricos do Brasil 
detêm 27 vezes a riqueza de 40% mais pobres, enquanto outros países 
já conseguiram o multiplicador de 5. Portanto, eis aí a grande vergonha 
e o grande desafio da sociedade brasileira nos seus 500 anos: promover 
a justiça social incentivando a produção de bens e serviços e 
melhorando a distribuição da renda nacional. 

São Tomás de Aquino disse que a pessoa com fome tem direito a tudo 
o que justifica parte da criminalidade, da violência e, 

conseqüentemente, a insegurança pela qual passa a sociedade brasileira. 
É necessário, neste momento de gravidade, em que o Presidente do 

Congresso Nacional, Senador Antônio Carlos Magalhães, de 
comportamento tradicional, vem a público dizer que é impossível o 
Brasil evoluir no seu desenvolvimento com os atuais niveis de pobreza, 
que se tomem medidas corajosas, de âmbito nacional, estadual e 
municipal, para se evitarem retrocessos na vida democrática do nosso 
País. 

Diante do quadro apresentado, o que temos a fazer? Em 
primeiríssimo lugar, precisamos mostrar ao povo brasileiro que o Brasil 
tem jeito, que o Brasil tem futuro. Assim, desejamos que a onda de 
pessimismo que está poluindo todas as cabeças dos brasileiros 
transforme em ondas de esperança, aumento de auto-estima, e aí 
poderemos sonhar também com uma nação livre e soberana. 

Se existe uma ação de Governo, seja ele municipal, estadual ou 
federal, ou mesmo da sociedade civil, que vai contribuir efetivamente 
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para implantar a esperança no povo brasileiro, essa ação é ajudá-lo a 
se organizar. Organizando-se em ONGs, cooperativas, sindicatos, 
associações, partidos políticos, será fortalecida a democracia 
participativa, com resultados diretos na democracia representativa, 
resultando em Governos mais competentes e transparentes. 

Organização social deixou de ser ideologia, teses, e passou a ser 
necessidade. O Brasil nos seus 500 anos não conseguiu ainda se definir. 
Precisamos montar um projeto de Nação lastreado em políticas públicas 
inteligentes, transparentes e em um Judiciário confiável para que o 
povo volte a confiar e acreditar nos outros 500. 

Na estrutura de um projeto de Nação precisamos cobrar 
intransigentemente que os governos cumpram suas principais missões, 
o poder da justiça, o poder de polícia e o poder de fiscal das atitudes 
individuais e coletivas dos brasileiros, atividades indelegáveis à 
iniciativa privada e fundamentais para avanços nas áreas políticas, 
econômicas, sociais e de segurança. 

Outras três ações políticas são essenciais para o desenvolvimento: 
transparência e simplificação de processos, para diminuir a corrupção e 
incentivar o progresso; distribuição de renda através da distribuição de 
oportunidades para todos, sobretudo investindo-se na formação 
intelectual e cultural de cada cidadão; incentivo ao setor produtivo 
nacional para a conquista do nosso mercado interno, gerando 
excedentes exportáveis. 

A travessia entre um Brasil subdesenvolvido e a possibilidade de um 
Brasil de primeiro mundo acontece agora nestes 500 anos. Gerar 
emprego, riqueza e estabilizar a nossa economia são os desafios atuais. 
Para tal o povo precisa fazer planos, precisa dizer o que quer, qual o 
potencial brasileiro para produzir e competir neste mundo globalizado . 

Produzir aviões, carros, produzir aço é inegavelmente importante . 
Mas o Brasil, a exemplo de qualquer fazenda, de qualquer fábrica, de 
qualquer país organizado, precisa definir seu carro-chefe. Neste País, 
tudo é importante, nada é prioridade; portanto, somos incompetentes 
em quase tudo, não competindo no mercado internacional e, pior, 
perdendo nosso mercado interno para as multinacionais. 
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Definir o carro-chefe da economia brasileira passa pela avaliação 

da autonomia tecnológica. O Brasil, como País de clima tropical, 
avançou e detém alto grau de conhecimento sobre nossa produção de 
alimentos, fibras e energéticos, e é nesse campo que podemos avançar 
mais e gerar emprego e renda. Enquanto na indústria se investe 
US$150.000,00 para gerar emprego, na agropecuária esse valor é de 15 
mil dólares, 10 vezes menos. Podemos e devemos ser o celeiro do 
mundo, pois as áreas de produção são abundantes no BrasiL 

Agora, é preciso que a sociedade brasileira, sobretudo a sociedade 
urbana, entenda o valor da agropecuária e do agronegócio. A defesa do 
desenvolvimento tecnológico, do crédito e do seguro agrícola, estudos 
de mercado, capacitação e organização de homens do campo, criação 
de infra-estrutura de apoio ao desenvolvimento do agronegócio são 
necessidades urgentes para o acerto da vida social brasileira. Esse 
caminho foi trilhado pela América do Norte e pela Europa e deu certo. 

O mundo não nos espera. Ou agimos agora, inspirados na crença, na 
esperança, no espírito de cidadania e de solidariedade, ou seremos 
condenados ao fracasso. 

A minha fé maior de que o Brasil partirá, após os 500 anos, para o 
desenvolvimento sustentável reside na expenencia adquirida, 
sobretudo, nesses poucos 1 O anos de democracia, quando o povo está 
podendo se organizar livremente, agir, criticar, protestar, e a imprensa 
tendo oportunidade de se expressar sem censura do poder. Precisamos 
exercitar a cidadania, aprender a nos manifestar pelas mudanças, e não 
fazer baderna pelo poder. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputado José Braga, 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, senhoras e senhores, nesta 
semana, o Governo Federal publicou, no "Diário Oficial da União", o 
orçamento geral do País para o ano 2000. Essa publicação, na verdade, 
era esperada há muito tempo, principalmente por parte dos Deputados 
Federais, que participaram ativamente na elaboração das emendas 
individuais, das coletivas, esperando que o Governo pudesse acenar 
com o cumprimento delas. 
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Especificamente para Minas Gerais, essa espera teve um sabor 

totalmente diferente. Estamos vivendo momentos dificeis. De um lado, 
o Governador do Estado procurando, de certa forma, reajustar a 
economia, fazendo com que a Lei de Responsabilidade Fiscal possa ser 
integralmente cumprida. Para tanto, nós e o povo notamos que o ritmo 
de obras importantes, que davam continuidade a programas importantes 
de Governos anteriores, foi totalmente paralisado. Com isso, 
obviamente, a arrecadação do Estado cresceu, e sua despesa manteve-se 
estabilizada, proporcionando uma diminuição do déficit do Estado. Este 
parou, é verdade, e a esperança de todos nós, principalmente deste 
parlamento e do povo mineiro, é a de que o Governo Federal, por meio 
dos 54 Deputados, pudesse preencher essa lacuna, trazendo algumas 
obras importantes para as quatro regiões do Estado, obras essenciais ao 
progresso, ao desenvolvimento de Minas Gerais. 

Gostaria de citar, Sr. Presidente, o esforço da bancada mineira na 
Câmara Federal para garantir as emendas coletivas e as individuais para 
o setor de saúde pública. Aliás, o Secretário da Saúde, Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, esteve, nesta semana, em Brasília, em contato 
com alguns parlamentares federais, tentando transformar as emendas 
individuais em uma emenda única, coletiva, para atender ao programa 
de urgência e emergência do Estado. Não sei se S. Exa. o Secretário, 
nosso companheiro e amigo Adelmo Carneiro Leão, teve êxito no seu 
empreendimento, na sua tentativa, mas a verdade é que ele está 
tentando, de certa forma, juntar todas as emendas individuais em uma 
emenda única. Espero que esses dois programas, que são fundamentais 
para nós, possam obter êxito junto ao Governo Federal. Primeiro, o 
programa de urgência e emergência em Minas Gerais para socorrer, 
principalmente, os grandes centros - Belo Horizonte, a área 
metropolitana e as cidades-pólo -, porque, verdadeiramente, o 
atendimento de urgência e emergência nesses grandes centros está 
comprometido e precário. Os hospitais, principalmente os filantrópicos, 
já não agüentam pagar a conta do Sistema Único de Saúde . 

Gostaria de citar como exemplo a cidade de Montes Claros, com 300 
mil habitantes mais 600 mil pessoas de todo o Norte de Minas; é 
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canalizado para a Santa Casa de Montes Claros, para o Hospital 
Haroldo Tourinho todo o atendimento de urgência e emergência. É 
impossível. 

Recentemente, numa vistoria feita no Hospital do Pronto Socorro da 
Santa Casa, verificamos que toda a área fisica está ocupada por 
colchões colocados no chão, os pacientes estão em cima das macas e 
não há um leito sequer para atender o excesso dos casos encaminhados 
aos setores de urgência e emergência. 

Outro programa do Governo do Estado que nos preocupa é aquele 
para atender as obras inacabadas do setor de saúde. Reporto-me 
novamente ao Norte de Minas; dos I 04 municípios que compõem a 
região, tenho dados comprovando que 53 não possuem sequer estrutura 
mínima na área da saúde. E 22 outros municípios começaram a 
construir pequenos hospitais e ambulatórios para prestar atendimento à 
população, e também estão inacabados ou sem equipamentos. 

Entendo que, com a publicação do orçamento geral da União, é 
necessário que a bancada federal tenha a maturidade necessária e 
suficiente para poder sentar e decidir o que fazer com os recursos da 
área da saúde. Há uma emenda no valor de R$20.000.000,00 destinada 
a Minas Gerais, para a conclusão de obras no setor de saúde e 
equipamento de hospitais. Há outra emenda, que, globalizada, 
corresponde a R$17.000.000,00 - emendas parlamentares também 
destinadas à área da saúde. Estarei com o Secretário da Saúde para 
tentar intermediar um contato com a bancada federal, para tentarmos 
conseguir atender a esses dois setores prioritários. 

É necessário que a nossa bancada se atenha ao setor de obras, 
principalmente os recursos destinados à conclusão do metrô de Belo 
Horizonte, obra defendida há muitos anos pelos Deputados votados na 
área metropolitana, de maneira muito especial os Deputados João Leite, 
Irani Barbosa, Álvaro Antônio, Márcio Cunha e Amilcar Martins, e 
outros que defendem urgentemente a conclusão do metrô. 

Existem recursos no orçamento geral da União, e, se não houver 
afinamento da bancada federal, se não falarem a mesma linguagem e 
não tiverem os mesmos objetivos, os recursos do nosso metrô, 
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certamente, vão ser desviados para outras regiões de Minas Gerais 
ou para outros Estados. 

Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção também 
para os recursos de emendas globalizadas para terminar as estradas 
federais. De maneira muito especial, a BR-75, ligando Itacarambi, 
Manga e Montalvânia. Infelizmente, essa estrada está paralisada. 
Espero que, a partir de agora, com a publicação do orçamento geral da 
União, essa estrada possa, finalmente, ser construída, assim como a 
BR-381, a Fernão Dias. Para o setor de eletrificação, temos recursos no 
valor de R$20.000.000,00 esperando o sinal verde do Governo Federal 
para que nossos Deputados Federais possam atender a essa tão 
importante reivindicação. 

Termino agradecendo. Estaremos em Brasília, na próxima quarta-
feira, numa reunião com a bancada de Deputados Federais, levando 
esse pleito da Assembléia Legislativa, para viabilizarmos a aplicação 
dos recursos do orçamento geral da União. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais 

pessoas presentes, telespectadores da TV Assembléia, desejo, nesta 
oportunidade, como cidadão, Deputado e Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos desta Casa, parabenizar os 1.200 policiais militares 
que participaram da ação de desocupação de uma área no Bairro Serra 
Verde, onde estavam acampadas 3 mil famílias sem teto. 

Foi uma ação exemplar para todo o BrasiL Historicamente, temos 
assistido, nessas oportunidades, a cenas de violência gratuita, 
insensibilidade política, despreparo do aparelho policial e, em alguns 
momentos, derramamento desnecessário de sangue e morte trágica de 
pessoas que, vítimas de um sistema sócio-econômico excludente, 
viram-se na mais absoluta miséria. Essa situação vivida por Belo 
Horizonte é inaceitáveL 

Coube sabiamente ao constituinte brasileiro, ao instituir o Estado 
democrático, definir que está "destinado a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
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desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com 
a solução pacífica das controvérsias". 

E o que aconteceu com essas milhares de pessoas aqui, em Belo 
Horizonte? De todos esses direitos, só não lhes foi negada a solução 
pacífica. Na ausência do agente político adequado para esse fim, o 
Comandante de Policiamento da Capital, Cel. Severo Augusto, tomou a 
iniciativa e mediou a negociação com muita paciência e tranqüilidade, 
evitando que Minas Gerais tivesse o seu "Eldorado dos Carajás". 

Sabemos que não há como conciliar democracia com as sérias 
injustiças sociais, as formas variadas de exclusão e as violações 
reiteradas aos direitos humanos que ocorrem em nosso País e em Belo 
Horizonte. Durante a operação no Bairro Serra Verde, que durou cerca 
de dois dias, a Polícia Militar mostrou como deve agir uma polícia 
cidadã. É essa postura que esperamos das nossas polícias nas suas 
ações. 

Desejamos uma polícia habilidosa, negociadora, respeitosa, que 
envolva a sociedade civil nas ações que o exigirem, conforme foi esse 
caso, em que o Ministério Público e organizações de direitos humanos 
puderam contribuir para um desfecho pacífico. 

Estou solicitando à Casa que seja feita uma moção de congratulações 
com a Polícia Militar, por meio do Cel. Severo, e espero receber o 
apoio dos nobres colegas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, a história registra alguns 

políticos brasileiros que viram forças ocultas. Um deles foi Jânio 
Quadros, e o outro, o ex-Presidente Collor. 

Tenho lido atentamente as entrevistas do Governador Itamar Franco, 
e podem ter certeza: a Assembléia vem tentando somar esforços com o 
Governador do Estado, às vezes, poupando-lhe criticas, muitas delas 
necessárias, para que se faça uma reavaliação do seu programa de 
governo e da conduta dos seus assessores. Entretanto, até o momento, o 
que vemos é o alijamento do Legislativo como um todo, em detrimento 
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de uma pequena parcela de parlamentares de partidos de esquerda. 

Recentemente, li uma entrevista em que o Deputado Marcos Helênio 
disse que, se o Governo não desse apoio ao Instituto da Terra, deixaria 
o cargo. Passado um ano e meio, nada foi feito para o assentamento dos 
sem-terra, tão alardeado pelas nossas esquerdas. 

Gostaria de pedir ao Governador Itamar Franco que determinasse à 
Secretaria de Habitação e Administração que informasse a soma dos 
milhares de hectares de terra do Governo do Estado na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Para refrescar a memória, gostaria de 
dizer que em Ribeirão das Neves, só no terreno da Penitenciária, são 
2.300ha de terra, que, multiplicados por 1 O.OOOm2 , darão exatamente 
23.000.000m2 que poderiam ser utilizados para uma série de outras 
coisas para as quais nosso Governo não está atento. 

Existem terras da COHAB em Ribeirão das Neves, em Esmeraldas, 
em Contagem, em Betim, em V espasiano, em Santa Luzia, em Sabará; 
na divisa com o Bairro Jardim Alvorada, são mais ou menos 
4.000.000m2, sendo que nada é feito lá há mais de 15 anos. 

Não poderia deixar de fazer um elogio ao Cel. Severo, Comandante 
do Policiamento da Capital, que mostrou que, quando a Polícia quer, 
sabe agir. Agiu com discrição, autoridade e retirou os invasores do 
Distrito Industrial de Serra Verde. Isso prova que a Polícia só não 
interveio, naquele momento, porque seu Comando estava de pirraça ou 
tinha ordem para não dar proteção à propriedade privada no nosso 
Estado. Poderia ter sido feito um cadastramento das pessoas que lá se 
encontravam, até para uma investigação, para saber se são necessitados 
ou criminosos contumazes que gostam de invadir o que não lhes 
pertence. No meu tempo de menino, uma cerca era - e até hoje é -, para 
mim, uma muralha intransponível. O que não é meu, não é meu. Falta 
ação do Governo Itamar Franco no tocante aos programas sociais com 
os quais se comprometeu nas eleições. Gostaria de dizer que a honra de 
um Governador não está em morrer para defender o seu cargo, e, sim, 
em viver para cumprir os compromissos firmados com aqueles que 
acreditaram no Governo. Também precisa satisfazer aqueles que não 
lhe deram o voto, pois, afinal, o Governador Itamar Franco é o 



978 
Governador de Minas Gerais, eleito pelo PMDB, faço questão de 
lembrar. Comparar os salários dos Juízes com os dos policiais é utopia. 
Ambos ganham mal. E, ao assumir seus postos, cada um sabe da sua 
missão. Se houver uma guerra, quem vai combater não serão os Juízes, 
citados pelo Governador, nem tampouco os Governadores, Deputados 
ou o Presidente. Obviamente, serão as tropas e os nossos jovens, 
sabendo que todos poderão morrer em qualquer batalha. 

Hoje estamos sofrendo uma guerra urbana. Temos, implantada, uma 
guerra civil de criminalidade. É uma guerra surda e se encontra 
próxima da desobediência civil, ponto a que chegará caso não sejam 
tomadas as devidas providências por um governo sério. Tivemos um 
debate, recentemente, na TV Assembléia, e parece-nos que o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e as esquerdas querem 
mudar o regime, e não, implantar um programa de reforma agrária e de 
moradia digna para a população. Querem é baderna, transformar uma 
ditadura de direita, da qual saimos recentemente, em uma ditadura de 
esquerda. A ditadura de direita, conseguimos mudar, mas a de esquerda 
não acaba nunca, e temos Cuba como exemplo. 

Quero dizer que, como o Governador Itamar Franco, também 
participei do movimento democrático contra a ditadura. Os verdadeiros 
revolucionários deste País fomos nós, que ficamos trabalhando e 
lutando por um Brasil melhor, acreditando fielmente na volta da 
democracia. Para fora do País saíram os esquerdistas e anarquistas, que 
assaltavam Bancos, raptavam pessoas, justificando que era para 
angariar recursos para a luta contra a ditadura. F oram devidamente 
anistiados e recebem pensões do Estado ou da União, pelas férias que 
tiveram longe daqui. Mérito da covardia, porque os homens 
permaneceram, mesmo torturados e sacrificados naquele período, como 
eu e muitos outros, e não temos pensões do Estado por termos ficado 
vadiando e fazendo turismo, do que as esquerdas gostam muito. 

Gostaria de dizer que a arte de ser político está, às vezes, em ceder, 
escutar, conversar, aceitar críticas construtivas, cumprir compromissos 
assumidos, enfim, fazer todo o possível para minimizar o sofrimento e 
o desencanto do nosso povo com as promessas eleitorais e com a classe 
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política. 

Acompanhei vanos processos em que a Justiça determinou a 
reintegração de posse, o que nosso Governador não cumpriu, por 
intermédio de sua Polícia Militar. Quero dizer ao Governador que 
temos milhares de mandados judiciais em Minas Gerais, emitidos pela 
Justiça, mas a Polícia não prende os marginais, porque não tem lugar 
para colocá-los. Temos muito trabalho, em vez de ficarmos curtindo 
pirraças desnecessárias, principalmente aquelas que V. Exa. tem feito 
com este parlamento, sobre as quais falaremos logo a seguir. 

Cumprir a lei e o que a Justiça determina, o que nem sempre nos 
agrada, é ser legalista, essa é a maior homenagem que podemos fazer 
ao Judiciário, mesmo que as decisões possam ser injustas e nem sempre 
nos agradar, mas, para isso, temos o poder dos recursos, às vezes de 
tramitação morosa, por falta de melhores condições para o trabalho da 
magistratura e do Ministério Público. V. Exa. pode e deve ser mais 
acessível ao Legislativo, ao Judiciário, ao Ministério Público, à Polícia 
Militar e a outros segmentos, para que possamos fazer valer os direitos 
dos cidadãos em Minas Gerais. A população encontra-se assustada com 
o crescente aumento da criminalidade, em função do desemprego, dos 
desajustes sociais, e a Justiça tem sido condescendente com o 
Executivo, pelas milhares de ordens de prisão não cumpridas, por falta 
de construção de presídios e adequação dos já existentes. É preciso 
melhorar o treinamento das Polícias Militar e Civil para coibir o crime 
já organizado em Minas Gerais. Não queremos que aconteça o que 
aconteceu com o Rio de Janeiro e São Paulo, para que não tenhamos a 
nossa banda podre. 

E, por fim, falta de respeito para com o Legislativo tem tido o 
Governador Itamar Franco, quando determinou, recentemente, por 
intermédio de seu Líder, Sávio Souza Cruz, que qualquer mediação de 
qualquer Deputado ou pessoa que quiser ter acesso a uma Secretaria, a 
uma informação ou a qualquer coisa, deve, antes, passar pelo crivo dos 
Deputados Sávio Souza Cruz, Luiz Tadeu Leite e Rogério Correia, do 
PT. Sr. Presidente, mostrarei a que nível chega a falta de respeito do 
Governador para com o Legislativo, indicando essas pessoas para ser 
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nossas interlocutoras, com todos os poderes. 

Há uma emenda desrespeitosa de um Líder do Governo, ou seja, do 
Deputado Sávio Souza Cruz, quando era membro da Câmara Municipal 
de Belo Horizonte. Isso é desrespeito e falta de decoro.(- Lê:) 

"Emenda n° 3 ao Projeto de Lei n° 77/95. O "caput" do art. 1 o passa a 
ter a seguinte redação: Art. 1° - Fica criada a Secretaria Municipal de 
Assuntos Intermunicipais e Interplanetários, com as seguintes 
competências." Essa é a redação da Emenda no 3, do Deputado Sávio 
Souza Cruz, ao Projeto de Lei n° 77/95, que trata da criação de uma 
Secretaria, ocasião em que era Prefeito Patrus Ananias. (- Lê:) 

"Belo Horizonte, 14 de março de 1995. Professor Sávio Souza Cruz, 
Vereador, Líder do PL." 

Isso foi recebido pelo então Presidente da Câmara, hoje Deputado 
João Paulo, do PSD, que está vivo para testemunhar. Não bastasse isso, 
há a Emenda n° 1, ao Projeto de Lei n° 77/95. (-Lê:) 

"Acrescente-se ao art .. 1 o os seguintes incisos. Inciso X - promover 
negociações com entidades nacionais e estrangeiras, particularmente a 
NASA, sobre assuntos relativos a OVNis e ETs, bem como sobre 
pesquisas interplanetárias. Inciso XI - entabular contatos com eventuais 
ETs que aterrissem no território municipal. Belo Horizonte, 14 de 
março de 1995. Professor Sávio Souza Cruz, Vereador pelo PL." 

Isso foi recebido e protocolado pelo então Presidente João Paulo 
Gomes, Presidente daquele parlamento. 

Sr. Presidente, se o Governador Itamar Franco diz que esse é o 
respeito que quer ter pelo parlamento, pode ter a certeza de que o 
parlamento passará a tratá-lo da mesma forma e com a mesma moeda, 
isto é, sem respeito algum. Determinar que um cidadão que teve a 
coragem de fazer isso em um parlamento seja o nosso Líder e o nosso 
interlocutor e querer implantar a ditadura, dizendo que apenas através 
dele falarão os Secretários de Estado e que passe ele a atender 
diretamente às reivindicações dos Deputados ... Não aceitamos essa 
falta de respeito do Governador para com esse parlamento. Muito 
obrigado. 

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

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, 
na 37• Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 81112000, da 
Deputada Maria Olívia; 824/2000, do Deputado Márcio Kangussu; 
833/2000, do Deputado José Milton; e o Requerimento n° 1.334/2000, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 31 a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.279/2000, 
da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (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 do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (4) em que solicita a inclusão em ordem 
do dia dos Projetos de Lei n°S 607/99 e 798, 825 e 851/2000, uma vez 
que estes se encontram em condições de ser apreciados em Plenário 
(Cumpra-se.); nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento 
Interno, requerimento do Deputado José Milton em que solicita a 
retirada da tramitação do Projeto de Lei n° 953/2000 (Arquive-se o 
projeto.); e nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento 
Interno, requerimento do Deputado Paulo Piau e outros em que 
solicitam o desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.543/97 (Cumpra-
se.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Saúde solicitando 

que se encaminhe ao Presidente da BHTrans, como conclusão da 
audiência pública realizada em 4/5/2000, na Comissão de Saúde, as 
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reclamações relativas à negligência na concessão de passe livre para 
deficientes e ainda que sejam fornecidas informações sobre as 
providências tomadas por esse órgão. Em votação, o requerimento. Os 
Deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen solicitando seja o 
Projeto de Lei n° 954/2000 distribuído à Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, além daquelas a que foi distribuído originalmente. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

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

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta 

reunião a Proposta de Emenda à Constituição n° 38/2000 e os Projetos 
de Lei n°s 646/99 e 111199, apreciados na reunião extraordinária 
realizada hoje, pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em I 0 turno, do Projeto 

de Lei n° 328/99, do Deputado Márcio Kangussu, que altera a redação 
do § ! 0 do art. ! 0 da Lei n° 6.194, de 26/11/73, que dispõe sobre a 
unidade da Tesouraria e a execução financeira do Estado e dá outras 
providências. As Comissões de Justiça e Fiscalização Financeira 
perderam prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o 
Deputado Márcio Cunha opinou pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° I, que apresentou. Em votação, o Substitutivo n° I. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em I o turno, o Projeto de Lei no 
328/99 na forma do Substitutivo n° I. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Questão de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa., 
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verificando não haver "quorum" para a votação das propostas de 
emenda à Constituição, colocasse imediatamente em votação os 
projetos de lei em I 0 turno, a partir do Projeto de Lei Complementar n° 
11/99. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há 
"quorum" qualificado para a votação das propostas de emenda à 
Constituição, mas há para a continuação dos trabalhos. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 11/99, do 
Deputado Mauro Lobo, que acrescenta parágrafo ao art. 152 da Lei n° 
869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização 
Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em 
Plenário, o Deputado Chico Rafael solicitou prazo para emitir seu 
parecer. Com a palavra, o Deputado Chico Rafael. (- Pausa.) Na sua 
ausência, como já se encontra esgotado seu prazo, a Presidência, nos 
termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, designa novo relator o 
Deputado Rêmolo Aloise e indaga se está em condições de emitir seu 
parecer. Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise, para emitir seu 
parecer. 

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, meu parecer é o 
seguinte: 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR No 11/99 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe 

visa a acrescentar parágrafo ao art. !52 da Lei n° 869, de 1952, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. 

A matéria foi aprovada no 1 o turno, com a Emenda n° 1, da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que perdeu prazo 
regimental para emissão de parecer no 2° turno. 

Nos termos do§ 2° do art. 145 do Regimento Interno, cabe-nos emitir 
parecer sobre a proposição e elaborar a redação do vencido, que segue 
anexa a este parecer. 

Fundamentação 



984 
O parágrafo que se pretende acrescentar ao Estatuto dos 

Funcionários objetiva assegurar ao servidor público o direito de receber 
o valor correspondente às férias regulamentares adquiridas e não 
gozadas nos casos de exoneração, licença para tratar de interesse 
particular, colocação à disposição sem ônus para o órgão de origem e 
demissão. 

Conforme manifestou a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária no 1 o turno, o projeto não encontra óbice à tramitação. 

A medida é justa e visa a assegurar o direito adquirido do servidor. O 
pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço tem a 
natureza juridica de indenização, não constituindo remuneração, e sim 
reparação do dano causado ao funcionário. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 11199, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 11199 
Acrescenta parágrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, 

que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 1°- O art. 152 da Lei n° 869, de 1952, fica acrescido do seguinte 
§ 40: 

"Art. 152- ................ . 
§ 4° - Fica assegurado ao servidor público civil do Estado o 

pagamento, a título de indenização, do valor correspondente às férias 
regulamentares adquiridas e não gozadas, incluindo o terço 
constitucional, nos seguintes casos: 

I - exoneração, a pedido ou de oficio; 
II - licença para tratar de interesse particular; 
III - colocação à disposição sem ônus para o órgão de origem; 
IV- demissão.". 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
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Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, que já não 
existe "quorum" para a votação, motivo por que vai solicitar ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição 
de "quorum". 

Questões de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, salvo engano, existem 

30 Deputados nas comissões. 
O Sr. Presidente- A Presidência vai verificar a afirmação de V. Exa. 
O Deputado Miguel Martini - Gostaria apenas de sugerir, já que vai 

ser uma chamada nominal, que se faça a verificação com a própria 
chamada. 

O Sr. Presidente - Deputado, é possível que esse procedimento suscite 
equívocos. Dessa forma, a Presidência vai proceder como tem feito 
habitualmente. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de perguntar a 
V. Exa. se não seria possível deixar esse projeto de lei complementar 
por último e dar seqüência aos nossos trabalhos, discutindo e votando 
os Projetos de Lei n°s 85 e 696. 

O Sr. Presidente - Deputado Carlos Pimenta, neste momento, 
regimentalmente, a inversão de pauta não é mais possível. Com a 
palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada dos Deputados para a 
recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados; com a 

presença de 11 nas comissões, há 36 Deputados presentes. Portanto, 
não há "quorum" para votação, mas o há para a discussão da matéria 
constante na pauta . 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 85/99, do Deputado Hely 
Tarqüínio, que autoriza o Poder Executivo a transferir a entidades civis 
sem fins lucrativos a gestão de unidades públicas de saúde e dá outras 
providências. As Comissões de Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer. Designado 
novo relator em Plenário, o Deputado Marcelo Gonçalves solicitou 
prazo regimental para emitir parecer. Com a palavra, o relator, 
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Deputado Marcelo Gonçalves. (-Pausa.) Na sua ausência, como já 
se encontra esgotado seu prazo, a Presidência, nos termos do § 2° do 
art. 145 do Regimento Interno, designa novo relator o Deputado Carlos 
Pimenta e indaga dele se está em condições de emitir parecer. Com a 
palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, meu parecer é o 
seguinte: 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 85/99 
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto sob análise foi 

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública, que perderam prazo para emitir seus pareceres. 

Cabe a este parlamentar analisar a proposição, com fulcro no § 2° do 
art. 145 do Regimento Interno. 

Somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 85/99. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely 
Tarqüínio solicitando o adiamento da votação do projeto. A Presidência 
declara o requerimento prejudicado, em virtude da perda do objeto. 

Discussão em 1 o turno do Projeto de Lei n° 696/99, dos Deputados 
Chico Rafael, Edson Rezende e Elaine Matozinhos, que proíbe a 
instalação de catracas eletrônicas em ônibus que realize viagens 
municipais ou intermunicipais no Estado. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Transporte perdeu prazo para emitir parecer. 
Foi recebida antecipadamente em Plenário a Emenda n° 2 e designado 
relator o Deputado Antônio Andrade, que solicitou o prazo regimental 
para emitir parecer. Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade, para 
emitir seu parecer. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, meu parecer é o 
seguinte: 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 696/99 
E A EMENDA N" 2 

Relatório 
De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em questão 
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proíbe a instalação de catracas eletrônicas em ônibus _que realizem 
viagens municipais ou intermunicipais no Estado de Minas Gerais. 

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição, e 
apresentou a Emenda n° 1. A Comissão de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas deixou de apresentar seu parecer no prazo regimental. 

Em Plenário, a proposição recebeu a Emenda no 2. Nos termos dos§§ 
2° e 4° do art. 145 do Regimento Interno, este relator passa a emitir seu 
parecer sobre a emenda. 

Fundamentação 
O projeto de lei que ora se analisa 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 da data de publicação da futura lei. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda n° 1, que 
elimina da proposição a eiva de inconstitucionalidade, pois, por força 
dos arts. 18 e 30 da Constituição Federal e dos arts. 170, VI, e 171, I, 
"d", da Constituição Estadual, a competência para legislar sobre 
serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo de 
passageiros, que assume caráter essencial, é privativa do município. 

A Emenda n° 2, do Deputado Márcio Kangussu, não tem a intenção 
de proibir as catracas, mas preocupa-se com o desemprego que a sua 
instalação pode gerar. De fato, parece-nos que o processo de 
automatização de vários setores econômicos é irreversível. Resta-nos, 
portanto, procurar minimizar os seus efeitos sociais adversos. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 696/99, 

no ]0 turno, com a Emenda n° 2, e pela rejeição da Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, esclarecendo-se que a aprovação 
da Emenda no 2 toma prejudicada a Emenda no 1. 

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

3• Parte 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e 
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persistindo a falta de "quorum" para votação, a Presidência passa à 
3• Parte da reunião, destinada a comunicações e a oradores inscritos. 

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Dimas Rodrigues (2) -
falecimento do Sr. Luiz Carlos Queiroz, em Janaúba e de Fátima 
Cristina Barbosa dos Anjos, em Monte Azul; e Elaine Matozinhos -
falecimento de Geraldo Augusto de Freitas, em Conselheiro Lafaiete ( 
Ciente. Oficie-se.). 

Oradores Inseri tos 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas, a 

Presidência passa a conceder a palavra aos oradores inscritos para a 33 

Parte da reunião. Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que 

me traz à tribuna é esse projeto do qual o ilustre Deputado Carlos 
Pimenta foi relator e que está ligado às organizações sociais, às funções 
basicas do Estado no que tange aos indicadores sociais, sobretudo a 
educação, a saúde, a moradia e o transporte. Gostaria de ler um artigo 
que a propósito foi publicado na mesma época em que elaboramos esse 
projeto e que está há vários dias na pauta. O título do artigo, na "Folha 
de S. Paulo", é "Longe do Paternalismo e do Autoritarismo". O novo 
perfil que surge é o das organizações de prestação de serviços ou as 
organizações sociais. Estas últimas serão parceiras do Governo para 
melhorar a educação e a saúde. 

Não queremos que o Estado fuja a suas funções primordiais no que 
tange, sobretudo, no caso do Brasil, à saúde. Eu, como médico e pessoa 
que tem vívência na área da saúde, porque até hoje milito e conheço o 
assunto com relação à assistência médica, tenho muitos 
questionamentos ao SUS. Esse órgão virou uma cláusula pétrea, não 
podendo ser modificado, porque o PT, outro partido de esquerda, não 
concordam em rever. 

O SUS foi inspirado, principalmente, pelo Deputado Arouca, do Rio 
de Janeiro. O Congresso Nacional, numa febre de direitos, logo após o 
autoritarismo, começou a sonhar com um projeto de saúde. Esse projeto 
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foi inspirado em Cuba. Pelo amor de Deus, Cuba! Contrariando 
Montesquieu, que disse que, no espírito das leis, estas surgem dos 
costumes, da geografia e do clima. Olhem bem onde fomos buscar essa 
inspiração do SUS. 

Lógíco, num primeiro momento, era do festejado sistema de saúde da 
comunidade inglesa. Lá, sim, gastou-se muito dinheiro, e até as 
finanças e a economia da Inglaterra foram abaladas, para que se criasse 
um sistema de saúde digno. Mas também não é só por aí, porque não se 
deve apenas ver o indicador de saúde. Mas não entendo como se busca 
um sistema único de saúde inspirado em Cuba, que é uma ilha. É uma 
ilha também porque o seu socialismo, com Fidel Castro à frente, é 
retrógrado, ainda que seja bom para o povo cubano. Não sei, porque 
nunca fui a Cuba. Mas, pelo que ouvimos falar, não é tão bom assim. 

Num país plural e continental, com diferenças profundas entre as 
diversas regiões de um Estado como Minas Gerais, implanta-se um 
sistema único de saúde irremovível e pétreo. Fico preocupado, porque 
há uma grande demanda de pacientes do interior, que vívem num 
sistema chamado de referência e contra-referência. O que é isso? A 
referência é o hospital. A referência última em Minas Gerais, 
principalmente para as urgências, é o Hospital João XXIII, são os 
hospitais de atividades complexas, de urgência e programadas. A 
contra-referência é para onde volta o paciente. Referência e contra-
referência obedecem ao critério do nivel de complexidade. 

Num interior bem longínquo, onde não existe condição nenhuma, às 
vezes o paciente é atendido pelo fannacêutico prático, que o leva a uma 
cidade menor. De lá é encaminhado a uma cidade pólo, onde são 
atendidas as patologias, as doenças mais complexas. De lá, se for o 
caso, é encaminhado a uma cidade maior. Mas, para acontecer isso, a 
burocracia é tão grande que o doente morre antes de chegar ao seu 
destino. Tenho comprovação, tenho estatísticas na mão. Já falei disso 
várias vezes, mas sinto-me ansioso por ver 70% da demanda por 
tratamento cirúrgico, tratamento de doenças coronárias e outras não é 
atendida. 

Hoje, diga-se de passagem, existe um especialista em cardiologia que 
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se chama cardiologista intervencionista, que faz a limpeza das 
artérias coronárias sem abrir o peito. Esse tipo de procedimento 
acontece com a maior dificuldade, como também a colocação de 
prótese e de marca-passo. Há grande número de doentes com patologias 
as mais variadas, principalmente doenças de Chagas e outros defeitos 
de "condução" do coração. Então, precisa-se de próteses, de 
procedimentos mais complexos negados ou retardados pelo SUS. 

A fila de pessoas pobres aguardando para fazer pontes de safena ou 
mamária é grande. 

Setenta por cento das pessoas com problemas de tumores cerebrais, 
que precisam fazer cirurgias complexas de intestino ou de câncer ficam 
no meio das estradas, para lá e para cá, e morrem sem atendimento, 
esperando a burocracia, na fila. 

A propósito de fila, o pobre está com tanta dificuldade que, há 
tempos, estava junto com um senhor, vendo a planta de uma agência do 
INSS - naquele tempo INPS -, e ele observou que a planta estava muito 
bonita, mas que estava faltando a fila. Está tão acostumado com a 
desgraça que agregou a fila ao projeto. 

Então a saúde está desse jeito. Ninguém se comunica. É muita 
mentira falar que o SUS está atendendo bem. O Estado não consegue 
fazer o que propõe. O SUS é um sistema, uma utopia; uma estrada que 
temos que percorrer, um projeto que tem que ser repensado e 
materializado ao longo do tempo. É a estrada principal, mas precisamos 
das vicinais. Precisamos optar por um sistema plural de saúde, em que 
existam várias formas de se resolverem os casos, incluindo a 
simplificação dos planos de seguro-saúde. 

Sabemos que a saúde é dever do Estado, mas, embora o direito seja 
de todos, temos que estabelecer prioridades para o direito das camadas 
mais carentes, na saúde, fazendo uma compensação social na própria 
lei, sem que isso seja inconstitucional. E todos sabem que no SUS, em 
Belo Horizonte, embora mais fácil do que no interior, ainda é uma 
dificuldade o cidadão ser atendido. Hoje, a preocupação de qualquer pai 
de família, mesmo entre os profissionais da área de medicina, é um 
plano de saúde. Isso precisa ser bem regulamentado, bastante ético e 
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tem que ser um sistema plural. A forma que vejo é a criação de 
organizações sociais para serem parceiras do Governo, mas o brasileiro 
está acostumado ao "jeitinho", com a maximização do lucro. E nós, no 
parlamento, temos que fazer as leis para evitar essas descompensações 
sociais e essa discriminação cada vez maior. A própria globalização 
está levando à concentração de renda, o que é uma camisa-de-força que 
a soberania de mercado mundial nos impõe e vem refletir, sobretudo, 
na saúde, que passa a ser mercantilizada. Faremos a leitura de um texto 
que reflete nosso pensamento no tocante à melhoria do problema da 
saúde. (- Lê:) 

"Durante muito tempo, assistimos a um curioso vaivém político nos 
países da América Latina. Quando não se viam ditaduras impondo-se 
por meio da força, observava-se o triunfo de governos populistas que 
mantinham o poder à base de pão e circo. Portanto, quando não 
tínhamos um Estado autoritário, estávamos no colo do Estado 
paternalista". É o que o SUS está querendo. Embora esteja na lei o fato 
de que o cidadão tem direito à saúde, na prática isso não acontece. O 
Estado, em tese, não viabiliza a saúde das pessoas. 

"Essa oscilação nas esferas de poder refletia-se nas entidades de 
classe. Até bem pouco tempo atrás, órgãos representativos de 
segmentos profissionais estavam entre dois pólos: seguir as regras de 
dirigentes autoritários ou entregar-se à prática pura e simples do 
paternalismo. Podemos dizer que, hoje, essa visão mudou. A conjuntura 
econômica mundial inscreveu em nosso vocabulário uma nova palavra: 
globalização. A chamada economia globalizada proporciona a 
transferência diária de grandes fluxos de capital privado entre os mais 
diversos e distantes mercados. Se, por um lado, há quem defenda a 
suposta "democracia" surgida dessa nova realidade, por outro, o que se 
constata é o recrudescimento das diferenças entre os países. Isso 
contribui para a consolidação da dependência econômica, na medida 
em que os interesses dos grandes grupos privados transnacionais 
acabam sobrepondo-se aos de muitos países, notadamente os 
subdesenvolvidos. 

Como conseqüência, percebe-se a deterioração de atividades 
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tipicamente estatais, como educação, saúde e previdência. O espaço 
vazio que daí resulta acaba sendo ocupado pela sociedade civil. É o 
terceiro setor em que atuam, além das ONGs, diversas entidades 
sociais. E, no âmbito das próprias entidades sociais, já não há espaços 
para a ditadura ou para o paternalismo" ... ou para o populismo ou para a 
demagogia. Temos, sim, de construir uma nação e estamos no caminho 
certo. 

"Como conseqüência, percebe-se a deterioração de atividades 
tipicamente estatais, como educação, saúde e previdência. O espaço 
vazio que daí resulta acaba sendo ocupado pela sociedade civil". Estou 
chamando a atenção para a sociedade civil, com as ONGs, com as 
organizações sociais, mas de âmbito filantrópico, sem finalidade 
lucrativa, para atuarem juntas, principalmente na saúde. Em relação à 
educação, foi feita uma reforma, está sendo implantada uma educação 
razoável. Numa sociedade em que o povo não estuda, todos são súditos 
uns dos outros e vítimas dos espertos. Isso acontece sempre. 

"No âmbito das próprias entidades sociais, já não há espaço para a 
ditadura ou para o paternalismo. O novo perfil que surge é o das 
organizações de prestação de serviços, em substituição aos modelos das 
associações simplesmente reivindicativas ou assistencialistas. Como 
exemplos, podemos citar os sindicatos dos metalúrgicos e dos 
bancários, a OAB. À medida que o Estado busca eximir-se de algumas 
de suas funções básicas, cresce a importância da atuação das entidades 
sociais. E essa atuação se estabelece em bases sérias, calcadas em ações 
de caráter previdenciário, que reduzem o impacto das crises 
econômicas e do aumento da concentração de renda, sem incluir no 
associado a idéia de que precisa de amparo. 

Em situações extremas, é preciso amparar, sim. Mas o trabalho diário 
que as organizações modernas desenvolvem visa ao fortalecimento da 
atitude responsável, solidária e de cidadão. Responsável porque não 
coloca em risco as conquistas já asseguradas em nome de projetos 
mirabolantes. Solidária porque contempla a ação conjunta para a 
solução de problemas. De cidadão porque contribui para o bem-estar 
coletivo. A prestação de serviços, o engajamento em projetos de 
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desenvolvimento, a oferta de planos previdenciários e de saúde a 
preço de custo são exemplos de ações da sociedade civil organizada 
que têm rendido bons frutos. 

Garantir respeito e qualidade de vida sem o comprometimento do 
compromisso com a ética é o que diferencia o homem correto dos 
demais. Os demais, diante da realidade que se apresenta, ainda 
escolhem a troca de favores como "modus operandi"". 

Neste ponto, gostaria de fazer um comentário. Não sou radicalmente 
contra o SUS, mas a seu favor, penso que temos de criar outras 
soluções, outros sistemas de saúde paralelos para buscar uma 
assistência médica completa, que atinja a população mais pobre. Da 
maneira como está, os hospitais reduziram o número de leitos nos 
internamentos e fazem de conta que atenderam os pacientes. É 
hipocrisia pura. Nos hospitais do interior e aqui também, vocês podem 
ver que há um certo número de leitos destinados ao atendimento pelo 
SUS. Pelo menos no interior, e vemos que, na enfermaria, há poucos 
leitos ocupados, porque os hospitais restringem esse atendimento para 
não sofrerem prejuízos. Não sou contra os hospitais. Com essa tabela 
do SUS, os hospitais e os médicos estão sofrendo. Os profissionais da 
saúde estão sendo usados pelo Estado como instrumento político, 
gerando-se, com isso, uma verdadeira escravidão. Assim, começa-se a 
mercantilização e a deterioração da personalidade da própria categoria. 
Dessa forma, os leitos ficam vazios, porque, se os hospitais aceitarem 
pacientes do SUS, quebrarão em 30 dias. Mas existem muitos 
mecanismos de compensação. Por que os hospitais do interior não 
deixam de atender pelo SUS? Porque pretendem manter esse costume 
de o paciente procurar o hospital; lá, cobram as consultas e, depois, 
fazem uns pacotes e entendimentos diretamente com o paciente. Para a 
enfermaria, vão apenas aqueles pacientes que são praticamente 
indigentes, quando são atendidos. 

Se fosse feita uma liberação, através de uma tabela que temos na 
Associação Médica Brasileira, pela metade, por exemplo, sobrariam 
mais leitos na enfermaria, pois haveria uma tabela que a classe média 
daria conta de pagar (de 20% a 25% da demanda total), em um sistema 
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de pacote, oficialmente. Isso teria de ser formalizado por lei ou 
portaria. Há um exemplo em Belo Horizonte, que é combatido, mas 
seria um primeiro esboço que poderia servir de exemplo para o 
desenvolvimento de um sistema. Trata-se do sistema que vigora na 
Santa Casa. 

Temos que reagir contra esse "status quo" da saúde. Não adianta falar 
que as pessoas estão morrendo, que os pacientes não estão sendo bem 
atendidos. Isso é uma coisa complexa. Acho que seria bom uma 
parceria na saúde, embora seja função fundamental do Estado. Na 
educação, já está configurado um "quantum" de 25% do orçamento do 
município e 18% do da União. A educação está caminhando, mas a 
saúde está afundando. 

Subimos a esta tribuna para falar sobre isso, mas há muita coisa 
técnica que tem que ser explicada. Talvez tenhamos que fazer um 
fórum de debates a fim de sensibilizarmos os Deputados Federais para 
que mudem os rumos do SUS, e não é apenas verba: precisamos tornar 
digno o sistema para que possa atingir as camadas carentes da 
sociedade. Do jeito como está, fecham-se as portas ao pobre para forçar 
o faturamento na rede privada. Não tenho nada contra a rede privada; 
penso que a medicina tem vários tipos de atendimento. Mas há certas 
atividades complexas que a doença exige, com mais urgência, como 
cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, etc. Quando começamos a 
pensar no povo, ficamos preocupados. Se a mãe de um Deputado ficar 
doente, se a mãe de um Ministro ficar doente, e tiverem que percorrer 
esse sistema de saúde, sucateado, e ver a pessoa morrer sem assistência 
médica, pensarão em mudar os rumos do SUS. Esse sistema é uma 
utopia, é lindo no papel, mas não se materializa. Temos que buscar 
outras soluções. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Marcelo Gonçalves) - Não havendo 

outros oradores inscritos, a Presidência encerra a reumao, 
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 18, ás 
20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
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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 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 18/5/2000 
Presidência do Deputado José Braga 

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Durval Ângelo - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Álvaro 

Antônio - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Hely Tarqüínio -
José Henrique - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu 
-Maria Olívia- Olinto Godinho- Paulo Piau- Wanderley Ávila. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 14hl5min, 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 logo mais, às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião de debates de amanhã, 
dia 19, às 9 horas. 

ATA DA 73• REUNIÃO ESPECIAL, EM 9/5/2000 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras da Sra. 
Roberta Jardim de Morais - Palavras do Sr. Jérôme Poussielgue 
Palavras do Sr. André Santini - Palavras do Sr. Célio de Castro -
Palavras do Sr. Lycio Cadar- Encerramento . 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Dilzon Melo - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
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Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - João 
Leite- João Paulo- João Pinto Ribeiro- Luiz Fernando Faría- Marcelo 
Gonçalves - Marco Régis - María José Haueisen - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Sebastião Costa - Wanderley Á vila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 20hl5min, 

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

Ata 
- O Deputado Marco Régis, 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 a 
Exma. Sra. Roberta Jardim de Morais, Assessora Adjunta para 
Assuntos Internacionais, representando o Governador do Estado, Sr. 
Itamar Franco; e os Exmos. Srs. Sérgio Lellis Santiago, Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado; Sylo Costa, Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado; Jérôme Poussielgue, representante da União 
Européia; André Santini, Deputado Federal, Prefeito de Issy-les-
Moulineaux e Coordenador da Unidade Temática A Democracia na 
Cidade da Rede URBAL; Célio de Castro, Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte e Secretário Executivo da Rede Mercocidades; Lycio Cadar, 
Cônsul Honorário e Presidente da Associação do Corpo Consular de 
Minas Gerais; Hugo Werneck, Presidente da Fundação Zoobotânica; 
Carlos Robles, representante dos agentes de intercãmbio cultural; e 
Tarcísio Delgado, Prefeito Municipal de Juiz de F ora e Presidente da 
Associação Mineira de Municípios. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da solenidade 

de abertura dos seguintes eventos que integram o mês de 
internacionalização da cidade de Belo Horizonte: II Encontro Anual da 



z 
õ . 
o 
.;; 
e g 
~ 
• • • E 
~ 

'" . ~ 
. .. 
~ 

997 
Rede URBAL, com o tema "A Democracia na Cidade"; IV 
Encontro do Corpo Consular; II Feira de Intercâmbio de Belo 
Horizonte; V Encontro Internacional de Zoológicos e XXIV Congresso 
da Sociedade de Zoológicos do Brasil. 

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

execução do Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras da Sra. Roberta Jardim de Morais 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais, Deputado Anderson Adauto; Exrno. Prefeito de Belo Horizonte, 
Dr. Célio de Castro; demais autoridades presentes, componentes da 
Mesa, senhoras e senhores, é um grande prazer estar aqui representando 
o Exrno. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Itamar Franco, 
na abertura do li Encontro Anual da Rede URBAL n° 3, que conjuga 
ainda o IV Encontro do Corpo Consular de Belo Horizonte, a li Feira 
de Intercâmbio Cultural, o XXIV Congresso da Sociedade de 
Zoológicos do Brasil e o V Encontro Internacional de Zoológicos. 

Belo Horizonte é hoje a sede da Rede Mercocidades, um motivo de 
orgulho para o nosso Estado e para esta cidade, que, graças aos 
competentes profissionais que compõem a sua administração, vem 
desenvolvendo um respeitável trabalho no âmbito de sua 
internacionalização e seu desenvolvimento. 

O processo de inserção internacional de nossa Capital deve-se, ainda, 
aos grandes esforços que vêm sendo desenvolvidos pelo corpo 
consular, que manifesta apoio incansável a todas as iniciativas do 
Estado e da municipalidade. As instituições que promovem intercâmbio 
cultural de jovens estudantes também merecem a nossa admiração, pois 
possibilitam que nossos jovens vejam o mundo de uma forma aberta e 
diferenciada. 

Não podemos deixar de mencionar todas as outras entidades que 
fazem parte do grupo de internacionalização de Belo Horizonte e que 
tiveram participação decisiva na realização deste encontro. Devemos 
ressaltar a importância da democracia, da aproximação dos povos e do 
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papel das novas tecnologias de informação em favor da sociedade. 

No Brasil, principalmente a partir da Constituição de 1988, ocorre 
uma descentralização político-administrativa do Governo Federal em 
relação aos Estados e municípios. Diversos municípios implementaram 
um processo de descentralização do poder, em que a participação 
popular na gestão pública foi bastante significativa. Tais experiências 
demonstraram claramente a importância do poder local que incorpora o 
sujeito social e, dessa forma, supre da melhor forma possível suas 
demandas e necessidades. 

As fronteiras que separam o Estado do cidadão devem ser rompidas, 
para que se produzam resultados na qualidade de vida dos seres 
humanos ao se criar um novo espaço público para decisões de alcance 
imediato, por meio da democratização das decisões, que são devolvidas 
à comunidade em forma de política e ações governamentais. O poder 
deve estar próximo do povo. A sociedade civil é rica em idéias e 
projetos e pode desenvolver programas em parceria com o poder 
público. 

A comunidade deve ser chamada para participar da gestão do Estado. 
A idéia de democracia não pode se restringir ao plano do regime 
político, deve estar ligada à conquista do direito de participação da 
sociedade na gestão pública, indo além da democracia representativa, 
significando uma real partilha de poder. 

A democracia real é aquela relacionada ao fortalecimento do poder 
local, à implementação de políticas que melhorem a qualidade de vida 
da população e estimulem a liberdade do exercício da cidadania, uma 
de nossas maiores riquezas. 

A relação entre a busca da democracia e o poder local ocorre na 
medida em que o poder adquirido pelo Governo municipal seja 
partilhado com os demais atores da cena local. 

As Prefeituras, por meio de um diálogo permanente com a população, 
passam a ter grande poder de identificar e tentar resolver os problemas 
de suas cidades. 

Para que a gestão seja de fato democrática, os setores envolvidos 
precisam ser organizados, fortes e representativos, para que possam 
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participar das decisões e avaliações, de maneira que os interesses de 
diversos setores estejam bem representados. 

Nesse sentido, as novas tecnologias de informação, sobretudo a 
Internet, se apresentam como grande parceria no processo de 
democratização do poder locaL 

Tal experiência ficou claramente demonstrada nos primeiros 
resultados do programa de pesquisas desenvolvido pela Comissão 
Européia denominado "Multimídia European Experimental Towns". O 
objetivo do programa é utilizar as novas tecnologias de informação e 
comunicação como forma de melhorar a qualidade de vida e a 
eficiência dos serviços públicos, por meio da formação de canais de 
comunicação direta com a população. O projeto, desenvolvido em 
quatro cidades européias, recebeu o nome de "Cidades Digitais". 

Os efeitos sociais e econômicos das novas tecnologias de informação 
dependerão de escolhas políticas. Pois é nessa esfera que as relações 
econômicas e sociais são reguladas. Se tais avanços serão apenas fonte 
do crescimento econômico ou se servirão ao desenvolvimento e ao 
progresso, vai depender apenas da política a ser implementada. 

Esse tipo de projeto deve ser conduzido com a participação 
indispensável de quatro setores: o poder local, empresários, a sociedade 
científica e a população. 

Estamos diante de um grande momento, pois raramente as grandes 
descobertas tecnológicas são colocadas à nossa disposição. E os entes 
públicos e privados devem oferecer possibilidades à sociedade de ter 
acesso a essa nova revolução industrial, baseada na informação . 

As tecnologias de informação devem ser desenvolvidas e utilizadas 
não somente para estreitar as relações entre o poder público e a 
sociedade, mas também para serem colocadas à disposição desta, 
empregadas em áreas como educação, saúde, cultura e turismo . 

Todos os esforços devem ser somados, assim como toda inovação 
deve ser utilizada para o estreitamento das relações entre os povos e 
para troca de experiências desenvolvidas em prol de uma sociedade 
mais justa e coerente. 

Por todo o exposto e em nome do Governador do Estado de Minas 
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Gerais, Dr. Itamar Franco, gostaria de dar as boas-vindas a todos os 
presentes e parabenizar aqueles que, durante os últimos anos, vêm 
trabalhando em prol do desenvolvimento e do sucesso do grande 
empreendimento que é a internacionalização de Belo Horizonte. 

Palavras do Sr. Jérôme Poussielgue 
Boa noite. Gostaria de agradecer aos organizadores deste evento, à 

Prefeitura de Belo Horizonte, à Prefeitura de Issy-les-Moulineaux, a 
todos os participantes, principalmente àqueles que vieram de longe, da 
América Latina e da Europa, por estarem presentes neste evento. 
Manifesto-lhes, também, saudações enviadas pelo Diretor da Comissão 
Européia para a América Latina, o Sr. Francisco Câmara Gomes, que 
lamentavelmente não pôde estar presente aqui, hoje. 

Se me permitirem, vou dizer algumas palavras sobre as relações da 
União Européia com a América Latina, principalmente no que diz 
respeito à importância da democracia e ao papel das comunidades 
locais, e sobre o papel da cooperação na integração regional. Vou falar 
tudo isso em 6 minutos. Do ponto de vista histórico, político, 
econômico e cultural, as relações entre Europa e América Latina foram 
reforçadas particularmente na última década, o que conduziu a um 
grande desenvolvimento da cooperação entre ambas as regiões. A 
União Européia chegou a ser o segundo investidor na àrea comercial no 
novo continente, assim como o primeiro provedor de fundos públicos 
para o desenvolvimento na América Latina. Podemos, então, dizer que 
deu-se prioridade ao diálogo entre ambas as regiões para enfrentar os 
novos desafios em escala mundial, com a intensificação dos 
intercâmbios, com a busca de complementação econômica, com a 
promoção da integração regional e com a cooperação diferenciada e 
adaptada às realidades de cada sub-região. 

Com esse marco, celebramos, no Rio de Janeiro, em junho de 1999, a 
I Conferência de Estado e Governo União Européia, América Latina e 
Caribe. Com 48 países representados, foi uma das maiores reuniões de 
líderes nacionais e também a primeira conferência desse nível. Essa 
reunião confirmou a nova força do regionalismo nas relações 
internacionais e também a tendência a se fazer o diálogo entre regiões. 
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Gostaria de destacar alguns sinais de como o sistema internacional, 
ainda em mudanças contínuas, pode evoluir em longo prazo. 
Politicamente, a conferência foi designada para outorgar claramente 
uma maior visibilidade às relações transatlânticas. Além do mais, essa 
conferência foi concebida como um esforço para estabelecer um marco 
global para as relações birregionais, nas quais as diferentes 
circunstâncias das sub-regiões da América Latina e do Caribe poderiam 
ser tratadas através de um diálogo com as organizações de integração. 
Culturalmente se pretendeu que a conferência permita a ambas as 
regiões enfatizar suas afinidades de herança comum, culturais, fatores 
que distinguem suas relações de qualquer outro diálogo que ambas as 
regiões mantêm com outras partes do mundo. Economicamente, a 
iniciativa dessa conferência foi desenhada para fortalecer as relações 
econômicas existentes e também promover o comércio intrarregional 
no contexto da integração. A conferência enfatizou a importância do 
tema da democracia e da construção da parceria em nível local. Durante 
a última década foram realizados progressos significativos e colocadas 
em realização reformas importantes no que diz respeito aos assuntos 
exteriores, como o fortalecimento institucional, a consolidação da 
democracia e do Estado de Direito e também a inserção na cena 
econômica e política internacional, tais como a liberação econômica, a 
abertura dos mercados e a adesão à OMC. Apesar de tudo isso, a 
necessidade de perseguir os esforços de reformas para enfrentar os 
novos desafios do milênio segue muito presente. 

Entre esses desafios, encontra-se a consolidação dos sistemas 
democráticos, uma repartição igualitária das riquezas, que pressuponha 
clima macroeconômico estável, reformas adequadas, desenvolvimento 
industrial duradouro, maior investimento no capital humano, inserção 
harmoniosa na economia mundial e fortalecimento dos processos de 
integração regional. 

A consolidação dos sistemas democráticos supõe garantir o respeito 
ao Estado de Direito, uma forma transparente de tratar os assuntos 
públicos, à eficácia, um sistema policial eficaz e transparente e, 
finalmente, uma participação mais ativa das sociedades civis na vida 
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das nações. 

A promoção dos valores comuns, que são os direitos humanos, a 
democratização, assim como o desenvolvimento duradouro e a 
igualdade social não podem decorrer unicamente do diálogo dos 
poderes públicos. Deve-se democratizar e desburocratizar a cooperação 
política, favorecendo a participação ativa da sociedade civil e dos 
atores locais. 

O papel fundamental da sociedade civil na democracia participativa é 
uma tradição de origem européia, que se desenvolve com muita 
criatividade na América Latina. As novas condições na América Latina 
permitem à sociedade civil desempenhar plenamente seu papel 
articulador entre as dimensões políticas, econômicas e sociais. 

Quando se trata de democracia nas cidades, o tema é aberto: a 
participação da cidadania na gestão das cidades, a educação e a 
formação, com a aprendizagem do processo democrático, e os temas 
ligados à qualidade de vida, como a identidade ou a segurança, são 
alguns dos principais temas deste encontro. 

O desenvolvimento da nova parceria entre a União Européia e a 
América Latina traduz-se pela intensificação dos intercâmbios e 
relações de todo tipo - econômico, político, social e cultural - entre 
países de uma mesma região ou sub-região. O desenvolvimento dessa 
parceria traduz-se também pela intensificação das relações entre os 
agentes públicos e privados e as sociedades civis. 

O objetivo geral da cooperação regional, seja no tema da democracia 
ou qualquer outro, tende a fortalecer a autonomia política, econômica e 
cultural dos países que são sócios nessa parceria. Dessa forma, 
fortalecem-se as relações internas de país para país, assim como de 
região para região. Para se chegar a esse objetivo, no entanto, promove-
se, de um lado, a criação de redes de cooperação interinstitucional, sub-
regionais ou regionais, que envolvem atores privados ou públicos em 
campos diversificados, e, por outro lado, tem-se a criação de espaços de 
integração econômica sub-regional, que implicam a aceitação de regras 
comuns. 

Para apoiar um processo de integração regional que não seja apenas o 
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resultado dos diálogos institucionalizados, a União Européia 
desenvolve programas de cooperação descentralizada. Os mais 
conhecidos são o Alfa, no setor universitário; o AL-Invest, no setor 
empresarial; ALURE, no setor energético, e URB-AL, que trata de 
temas urbanos. 

Essas iniciativas têm, como princípio motor, o interesse mútuo de 
seus participantes e um forte componente de fortalecimento 
institucional, regional e local; a transferência de tecnologia e a 
formação de recursos humanos. Resultam da elaboração e da execução 
das ações por seus participantes, desenvolvem-se em um marco fixado 
pela comissão européia, permitem respeitar a diversidade das realidades 
nacionais, regionais e locais, associam estreitamente os atores civis de 
ambas as regiões e respondem às demandas de regionalidade dos atores 
latino-americanos. 

Por isso, convido-os a participar ativamente desses programas, para 
que a parceria entre nossas duas regiões se torne cada dia mais ampla e 
verdadeira. 

Palavras do Sr. André Santini 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Sr. Governador do 

Estado de Minas Gerais, Sr. Prefeito, Secretário Executivo da Rede 
Mercocidades e caro anfitrião, senhoras e senhores, Prefeitos 
representantes da rede "A Democracia na Cidade", senhoras e senhores 
representantes dos corpos consulares de Minas Gerais, caros 
convidados, é uma imensa honra para a cidade de Issy-les-Moulineaux 
e para mim mesmo estar neste dia com vocês por ocasião de tantas 
manifestações internacionais que devem apoiar e consolidar o 
programa de internacionalização da cidade de Belo Horizonte. 

No momento da comemoração dos 500 anos do Brasil, participar 
dessas festividades no Estado de Minas Gerais sensibiliza-nos 
particularmente, na medida em que a presença francesa neste belo 
Estado existe há tanto tempo. 

Gostaria de responder a duas perguntas essenciais que se colocam 
nesta noite: por que Belo Horizonte e por que fazer? Como sabem, sem 
dúvida, é na programação da Rede "A Democracia na Cidade", do 
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Programa URB-AL da comissão européia, que dirige a cidade de 
Issy-les-Moulineaux desde outubro de 1998, que nossas duas cidades 
assinaram um acordo de cooperação, cujo objetivo prioritário é 
desenvolver os laços diretos e duráveis que devem nos permitir definir 
plataformas de trabalho concreto e promissor nas áreas institucional, 
econômica e de novas tecnologias. É, portanto, com real prazer que, 
com o Sr. Célio de Castro, decidimos organizar o nosso II Encontro 
Anual da Rede "A Democracia na Cidade", em Belo Horizonte, para 
dar um conteúdo concreto aos nossos acordos de cooperação. 

Como Belo Horizonte, a cidade de Issy-les-Moulineaux empreendeu, 
há alguns anos, a idéia de se abrir para o mundo externo para criar 
parcerias que devem levar a uma aproximação de modos de vida 
diferentes, métodos de trabalho de desenvolvimento local específicos e, 
sobretudo - claro -, para aprender e conhecer o que se faz e o que se 
pratica nos outros lugares. 

Chongwen, distrito central de Pequim, na China, com intercâmbios 
econômicos; no plano da educação, Madison, nos Estados Unidos, com 
intercâmbios na área da multimídia com jovens; Estocolmo, na Suécia, 
para construir a cidade do amanhã, e, agora, Belo Horizonte, no Brasil, 
com a qual pretendemos concretizar laços de cooperação. 

Aliás, aproveitamos para vir com algumas de nossas empresas que, 
pela primeira vez; vão participar conosco na implementação de um 
projeto de desenvolvimento econômico entre nossas duas cidades. Isso 
significa que, hoje, com a globalização de intercâmbios e a 
mundialização do comércio, que são incontornáveis, o horizonte da 
internacionalização já não é um limite, mas uma necessidade para as 
nossas cidades de hoje. 

Nossas cidades, não somente são hoje confrontadas a desafios cada 
vez mais numerosos e cada vez mais complexos, mas também têm a 
obrigação de estar no primeiro plano da informação e da comunicação, 
para construir um contexto econômico, social e cultural que ofereça a 
todos os cidadãos os mesmos serviços. 

No momento em que a Internet é reconhecida como verdadeira 
ferramenta de "marketing" político nos Estados Unidos, já é tempo de 



z a 

1005 
pensarmos as conseqüências concretas das tecnologias de 
informação na vida democrática e o seu impacto no nível de 
desenvolvimento, da evolução de nossas cidades. 

Em Issy-les-Moulineaux, definimos nossa abordagem do terceiro 
milênio a partir do tema da cidadania e com o título "Cidadãos do 
Terceiro Milênio". Não é por acaso que a revolução tecnológica cria 
um novo tipo de cidadão, capaz de controlar a ação dos eleitos e dar sua 
opiníão em tempo real, de se organizar em grupos de pressão. Como 
não imaginar, hoje, que essa revolução tecnológica não terá 
conseqüências na vida democrática? Cabe, portanto, a nós, eleitos, 
preparar e envolver todos os cidadãos nesse formidável desafio que 
constitui a construção da sociedade de informação de amanhã. 

Essa tomada de consciência institucional é preciosa, porque marca o 
interesse dos responsáveis políticos pelo futuro da democracia, tão 
malconduzida e, às vezes, até ameaçada, mas que continua sendo a base 
de nosso desenvolvimento. É assim que Issy-les-Moulineaux e alguns 
outros pioneiros participaram da criação do Global Cities Dialogue, 
com a Comissão Européia, fórum que agrupa as cidades do mundo 
inteiro para fazer avançar a sociedade de informação e seu território e 
promover o direito de a cidade e seus cidadãos de participarem da 
construção dessa sociedade. 

Com nosso patrocínio, Belo Horizonte uniu-se ao Global Cities 
Dialogue em março último, e o nosso desejo é fazer com que se torne 
pioneira desse diálogo no Brasil e - por que não? - em toda a América 
Latina. Desejamos, por essas primeiras ações, participar plenamente do 
projeto de internacionalização de Belo Horizonte e encontrar nessa 
parceria urna verdadeira ferramenta de promoção das nossas duas 
cidades. Muito obrigado pela acolhida. 

Palavras do Sr. Célio de Castro 
Exrno. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exrna. Sra. Roberta Jardim de 
Morais, Assessora Adjunta para Assuntos Internacionais, que 
representa nesta solenidade o Governador do Estado, Dr. Itamar 
Franco; Exrno Sr. Desembargador Sérgio Lellis Santiago, Presidente do 
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. 
Deputado Federal e Prefeito de Issy-les-Moulineaux, André Santini; 
Exmo. Sr. Jérome Poussielgue, representante da União Européia; 
Exmo. Sr. Cônsul Honorário Lycio Cadar, Presidente do Corpo 
Consular de Minas Gerais; Exmo. Sr. Hugo Werneck, Presidente da 
Fundação Zoobotãnica; amigo e companheiro Tarcísio Delgado, 
Prefeito Municipal de Juiz de Fora e Presidente da Associação Mineira 
de Municípios; Exmo. Dr. Marcos Santanna, Vice-Prefeito de Belo 
Horizonte; Exmo. Srs. Deputados Estaduais da Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais; Exmos. Srs. Secretários Municipais; Exmos. Srs. 
Secretários Adjuntos; Exmos. Srs. Presidentes e Diretores de empresas 
públicas; Exmos. Srs. representantes do Corpo Consular de Belo 
Horizonte, esta reunião de Belo Horizonte demonstra que as cidades 
latino-americanas trabalham para aproximar cada vez mais a Europa e a 
América Latina. Montevidéu, Belo Horizonte e Rosário são as cidades 
com maiores responsabilidades institucionais no processo de 
consolidação da Rede Mercocidades, como o tripé que, ao lado de 
Assunção, Porto Alegre e Córdoba, trabalha para conquistar um espaço 
institucional para o poder local no MERCOSUL. 

Gostaria de assinalar que, como Prefeito de Belo Horizonte e como 
Secretário Executivo da Rede Mercocidades, a nossa presença na Rede 
URB-AL tem sido uma ação prioritária. Nesse sentido, tenho o prazer 
de informar que Montevidéu realizou em abril a reunião de lançamento 
da Rede n° 5, "Políticas Sociais Urbanas", e Rosário lançará em breve a 
Rede n° 7, "Gestão e Controle da Urbanização". 

Nossa fonte de inspiração e de trabalho tem sido a experiência tão 
bem-sucedida da União Européia, possivelmente a construção humana 
mais importante do século XX. 

Temos, pois, a justa pretensão de buscar novos horizontes para as 
cidades e os cidadãos da América Latina, em sintonia com as 
iniciativas solidá.J.-ias de cooperação internacional da União Européia, 
como o Programa URB-AL e outros projetos que pretendemos discutir 
nas diversas redes em que atuamos juntos. 

Não podemos deixar de reconhecer o trabalho e o espírito de 
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solidariedade de homens do porte de Konrad Adenauer, Roberto 
Schuman e Alcide de Gasperi, que ajudaram a lançar as bases do sólido 
edificio que, na ocasião das comemorações dos 500 anos do 
descobrimento do Brasil, é dirigido por Portugal, nossa porta de entrada 
no continente europeu. 

A partir de julho, a Presidência da União Européia será exercida pela 
França, e certamente teremos condições de aprofundar o intercâmbio 
construtivo e continuaremos aproximando as redes de cidades da 
Europa e da América Latina. 

A Europa não é apenas um território, não se destaca por ter uma 
nacionalidade ou um passaporte comum. A Europa interessa-nos como 
manifestação de uma vontade política que se concretizou através da 
União Européia em processo de consolidação. 

A contribuição que uma Europa organizada e atuante pode oferecer à 
civilização do terceiro milênio é indispensável para a construção da paz 
e da democracia. A Europa não se fez num passo de mágica, mas 
através de realizações concretas que criaram, de fato, a solidariedade 
entre os europeus. 

É nas cidades que existem os problemas e também as suas soluções. É 
por acreditar na cooperação entre as cidades que atuamos com 
entusiasmo na Rede Mercocidades e nas redes de cooperação 
internacional das cidades. Aqui no Brasil, sou Presidente da Frente 
Nacional de Prefeitos, que reúne centenas de Prefeitos de todo o País, e 
participo do Fórum dos Governantes, que aglutina os Prefeitos das 
cidades que possuem mais de 1 milhão de habitantes . 

É, pois, com enorme alegria que recebemos pessoas comprometidas 
com o desenvolvimento das cidades européias e latino-americanas, para 
discutir temas relacionados com a democracia na cidade. A discussão é 
mais do que oportuna Temos, em Belo Horizonte, procurado 
administrar em sintonia com a comunidade e possuímos uma série de 
experiências bem sucedidas de democratização, sendo as mais 
conhecidas a do Orçamento Participativo e a dos Conselhos 
Municipais. 

Quero lembrar que a realização desta reunião em Belo Horizonte é 
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conseqüência do acordo de cooperação que assinamos, em outubro 
do ano passado, com Issy-les-Moulineaux, pelas mãos do Prefeito 
André Santini. 

Desejo ressaltar que estive em Issy-les-Moulineaux, acompanhado do 
Reitor UFMG, para deixar bem claro que a cidade e a universidade - a 
cidadania de Belo Horizonte - desejam aprender, disseminar e 
consolidar práticas democráticas que geram desenvolvimento, justiça 
social e solidariedade. 

As fronteiras entre os paises estão caindo, mas as distãncias entre os 
homens continuam aumentando. Nas grandes cidades, mesmo na 
Europa, existem espaços cada vez maiores de violência e de exclusão 
social. 

Estou certo de que o Prefeito Santini, os idealizadores da Rede 
URBAL, os dirigentes da União Européia e os representantes das 
cidades presentes nesta reunião continuarão trabalhando para que 
europeus e latino-americanos tenham motivos para prosseguir juntos na 
construção de uma sociedade justa, solidária e democrática. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Lycio Cadar 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais; Exmo. Sr. Célio de Castro, Prefeito de 
Belo Horizonte, na pessoa dos quais saúdo todos os membros da Mesa 
aqui já mencionados; Exmos. Srs. Deputados; demais autoridades; 
minhas senhoras e meus senhores, ao longo das últimas décadas, a 
comunidade internacional tem se deparado com a intensificação do 
processo de internacionalização, propulsionado por diversos 
fenômenos, como o desenvolvimento explosivo de novas tecnologias 
de telecomunicação e o aprofundamento da integração regional, 
marcado pela formação e consolidação de blocos econômicos. Tal 
processo tem como pedra fundamental a atuação de instituições estatais 
e não-estatais que contribuem para a interação entre o local e o globaL 
O papel do Corpo Consular de Minas Gerais pode ser caracterizado 
com base nessa perspectiva. 

À medida que a presença do Brasil no sistema internacional foi 
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naturalmente incrementada pela abertura da economia do País, no 
decorrer da década de 90, pôde-se identificar uma oportunidade única 
para que Minas Gerais absorvesse os beneficios da transnacionalização 
nas áreas econômica, social, política e cultural. 

O Corpo Consular de Minas Gerais iniciou suas atividades no Estado 
em dezembro de 1952. Cabe aqui lembrar o nome de alguns Cônsules 
da época, que fundaram o Corpo Consular, como os Srs. Jean Thyrri, 
da Bélgica; Harold Walter, da Grã-Bretanha; Jean Bovendorp, da 
Holanda; Antonio Cadar, da Síria; Robert Levy, da França; Cel. Paulo 
Penido, do Chile, e outros mais. Esse Corpo Consular, em toda a sua 
história, nunca foi tão exigido como na atualidade, pois seu papel de 
ramificação da representatividade de diversos paises no Estado é 
essencial quando se considera a situação de integração internacional 
vivenciada pelo Brasil, de modo mais específico, por meio do 
MERCOSUL. 

Na verdade, a representação estrangeira em solo mineiro deve ser 
vista não como o agente de interesses específicos de outros países no 
Brasil, mas sobretudo como um constante canal de comunicação, que 
marca as diversas relações bilaterais mantidas com a Nação brasileira. 
Agrega-se a essa característica um aspecto diferente: os consulados 
desempenham tal papel também em nível local, tendo em vísta ser o 
intercâmbio uma vía de mão dupla É oportuno lembrar que o Corpo 
Consular consolida a imagem de Minas Gerais no exterior, despertando 
investidores, empresas, instituições educacionais e representativas para 
o potencial do Estado. 

As representações consulares na cidade e no Estado geram caminhos 
para o aumento da cooperação técnica internacional em diversas áreas. 
Com isso, nota-se claramente como a efetividade da integração 
internacional pode ser aumentada. 

Como exemplo, ressalta-se a contribuição do Corpo Consular para o 
aumento dos diversos acordos de âmbito internacional em Minas 
Gerais, relacionados com a cooperação tecnológica, comercial, cultural 
e sócio-política, considerando-se a amplitude das relações 
internacionais. 



1010 
A atuação do Corpo Consular também pode ser apontada no 

apoio a vários eventos internacionais promovidos na cidade de Belo 
Horizonte, durante os últimos anos, como rodas de negócios, 
seminários, etc. 

Além disso, há também conseqüente incremento na integração 
internacional de âmbito institucional, tendo em vista a atenção dos 
consulados em relação à inserção de entidades de classe e outras 
instituições representativas no processo de internacionalização. Uma 
das faces mais marcantes da tão falada globalização é a crescente 
necessidade de interação entre os setores público e privado. A 
responsabilidade pela inserção da sociedade mineira no cenário global 
deve ser dividida entre seus diversos segmentos, capitaneados pelas 
instâncias governamentais. 

Não estamos hoje, nesta solenidade, preocupados em fazer um 
balanço das iniciativas que a administração municipal, tão bem 
conduzida pelo Prefeito Célio de Castro, está realizando nos mais 
diversos setores. Mas é evidente que temos a obrigação de reconhecer, 
de público, que a abertura conjunta de uma série de eventos 
internacionais, como está acontecendo hoje, não é obra do acaso. É 
fruto do trabalho persistente e da vontade de atuar em parceria. 

Estamos instalando o IV Encontro do Corpo Consular. Pelo quarto 
ano consecutivo, temos um encontro marcado para estreitar nossa 
amizade e para oferecer nossa colaboração ao poder público, no 
trabalho comum de divulgar Belo Horizonte e de promover a 
integração entre povos e nações que desejam conviver em paz e com 
prosperidade. 

Cada reunião do Corpo Consular com a Prefeitura tem sido uma 
experiência que descortina novas oportunidades de trabalho e novas 
parcerias. O primeiro encontro, realizado no Museu de Arte da 
Pampulha, foi marcado pela cordialidade e busca da convivência. O 
segundo encontro, realizado na PUC-MG, foi enriquecido pela 
presença das instituições universitárias e do Ministério das Relações 
Exteriores. O terceiro encontro, realizado no ano passado, nesta 
Assembléia de Minas, ganhou maior dimensão com a presença dos 
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agentes econômicos, particularmente do SEBRAE, da Associação 
Comercial de Minas, da FIEMG e da Câmara dos Dirigentes Lojistas, 
que, junto com a Assembléia Legislativa, são pilares do próprio 
desenvolvimento de Minas Gerais. 

Este quarto encontro tem um significado mais abrangente. O Governo 
de Minas, com a criação da Secretaria de Assuntos Internacionais, 
dirigida pelo Embaixador José Aparecido de Oliveira, vai exercitar a 
capacidade de diálogo dos mineiros com todos os órgãos e instituições 
que desejam construir uma ordem internacional mais justa, mais 
equilibrada e mais solidária. 

Portanto, é possível notar que a atuação das representações consulares 
vai além da representatividade política. O Corpo Consular tem buscado 
trabalhar com o objetivo de se firmar como agente catalisador da 
interação internacional. Ações como as supracitadas, que geram o 
intercâmbio entre o local e o global, demonstram como o Corpo 
Consular contribui para a interiorização do processo de 
internacionalização no Brasil. Dessa forma, o potencial da Nação 
brasileira pode ser descentralizado e divulgado como um todo. 

O Corpo Consular permanecerá sempre aberto para parcerias com a 
sociedade mineira e para a promoção do entendimento entre os povos 
por meio da cooperação internacional. 

O Corpo Consular, presente na vida da cidade, deseja continuar 
funcionando como catalisador das iniciativas que contribuem para 
aproximar os povos e as nações. Continuaremos com as portas abertas 
para receber as demandas que pudermos encaminhar no sentido de 
tornar Belo Horizonte e Minas Gerais mais presentes no cenário 
internacional. 

Desejo, pois, em nome dos meus pares do Corpo Consular instalado 
em Belo Horizonte, cumprimentar todos os presentes e manifestar a 
nossa alegria em participar de um evento que faz parte de um processo 
que já projeta Belo Horizonte como Secretaria Executiva da Rede 
Mercocidades e como elo de aproximação entre o MERCOSUL e a 
União Européia. Muito obrigado. 

Encerramento 
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O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos 

às autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia I O, às 9 e 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 91 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM I 0/5/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Gil Pereira 
Sumário: Comparecimento - Abertura - I a Parte: Ata - 2a Parte 

(Ordem do Dia): Chamada para verificação de "quorum"; inexistência 
de número regimental para votação; chamada para verificação de 
"quorum"; existência de número regimental para votação - Discussão e 
Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em turno único, 
do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.309; manutenção -
Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 
427 /99; aprovação na forma do Substitutivo n° I, com as Emendas n°s 1 
e 2 - Inexistência de "quorum" qualificado para a votação de propostas 
de emenda à Constituição - Votação, em I o turno, do Projeto de Lei n° 
11199; aprovação com a Emenda n° 2 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 
3; prejudicialidade das Emendas n°s 1 e 3 - Votação, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei n° 37/99; votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas; 
aprovação; votação das Emendas n°s I e 2; aprovação; votação da 
Emenda n° 3; rejeição - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
42/99; rejeição - Votação, em I 0 turno, do Projeto de Lei n° 88/99; 
requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação do 
requerimento - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 479/99; 
requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação do 
requerimento; verificação de votação; inexistência de "quorum" para 
votação; anulação da votação; existência de número regimental para 
votação; renovação da votação do requerimento; rejeição; verificação 
de votação; ratificação da rejeição; votação do projeto, salvo emendas e 
subemenda; aprovação; votação das Emendas n° 2 a 4 e da Subemenda 
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n° 1 à Emenda n° 1; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 1 -
Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
24/99; encerramento da discussão - Inexistência de "quorum" 
qualificado para a votação de propostas de emenda à Constituição -
Discussão, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
28/99; encerramento da discussão - Discussão, em 2° turno, do Projeto 
de Lei n° 29/99; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da 
discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; leitura da 
Emenda n° 1; votação da Emenda n° 1; aprovação- Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei n° 67/99; requerimento do Deputado Rogério 
Correia; aprovação do requerimento - Discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei n° 112/99; requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite; 
discurso do Deputado Miguel Martini; votação; aprovação do 
requerimento; verificação de votação; inexistência de número 
regimental para votação; anulação da votação; prejudicialidade do 
requerimento; questão de ordem; encerramento da discussão -
Discussão, em I o turno, do Projeto de Lei n° 142/99; encerramento da 
discussão - Existência de "quorum" para votação - Votação, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n° 112/99; requerimento do Deputado Luiz 
Tadeu Leite; aprovação do requerimento - Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 142/99; aprovação com as Emendas n°s 1 a 4 -
Existência de número regimental para discussão - Discussão, em 1 o 
turno, dos Projetos de Lei n°S 148, 157, 160, 162 e 167/99; 
encerramento da discussão - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
no 168/99; apresentação da Emenda n° 1; designação de relator; 
utilização pelo relator do prazo regimental para emissão de parecer -
Discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 180, 185, 191, 193 e 
202/99; encerramento da discussão - Discussão, em I 0 turno, do Projeto 
de Lei n° 224/99; apresentação das Emendas n°S 1 e 2; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto e das emendas à Comissão de 
Direitos Humanos - Discussão, em I o turno, dos Projetos de Lei n°s 283 
e 298/99; encerramento da discussão - Discussão, em ! 0 turno, do 
Projeto de Lei n° 303/99; apresentação das Emendas n°s 6 a 9; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e das emendas 
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à Comissão do Trabalho - Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 328/99; designação de relator; utilização pelo relator do prazo 
regimental para emissão de parecer- Discussão, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei no 332/99; discursos dos Deputados Márcio Kangussu, Dimas 
Rodrigues e Marco Régis; apresentação do Substitutivo n° 1; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e do 
substitutivo à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1 o 

turno, dos Projetos de Lei n°s 362, 365, 372, 389, 393, 402 e 411199; 
encerramento da discussão - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
n° 445/99; apresentação do Substitutivo n° 2; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto e do substitutivo à Comissão de 
Política Agropecuária - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
482/99; encerramento da discussão -Discussão, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei n° 493/99; apresentação das Emendas n°S 2 e 3; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto e das emendas à Comissão de 
Turismo - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 502/99; 
apresentação das Emendas n°S 2 e 3; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto e das emendas à Comissão de Turismo -
Discussão, em [ 0 turno, do Projeto de Lei n° 513/99; encerramento da 
discussão - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 518/99; 
designação de relator; utilização pelo relator do prazo regimental para 
emissão de parecer - Discussão, em 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 
520, 530, 531, 536 e 538/99; encerramento da discussão - Discussão, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 587 /99; apresentação da Emenda n° 1; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e da emenda à 
Comissão de Educação - Discussão, em 1 o turno, dos Projetos de Lei 
n°s 592 e 593/99; encerramento da discussão - Discussão, em 1 o turno, 
do Projeto de Lei n° 596/99; apresentação das Emendas n°s 1 a 4; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e das emendas 
à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1 o turno, dos 
Projetos de Lei n°s 603 e 606/99; encerramento da discussão -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 627 /99; apresentação da 
Emenda n° 1; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e 
da emenda à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1 o 
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turno, dos Projetos de Lei n°s 775/99 e 800/2000; encerramento da 
discussão - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 12/99; 
apresentação dos Substitutivos n°s 2 a 4; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto e dos substitutivos à Comissão de 
Transporte - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 85/99; 
designação de relator; utilização pelo relator do prazo regimental para 
emissão de parecer - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
40/99; encerramento da discussão - Encerramento. 

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

Pereira - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Antônio 
Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dirnas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elmo 
Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira- Ivo José - João Batista 
de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando 
Faria- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ronaldo 
Canabrava- Sargento Rodrigues- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Ás 9hl5min, a lista 

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

I • Parte 
Ata 



- O Deputado Paulo Pettersen, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
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O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Nos termos do edital de 
convocação, a Presidência vai passar à 2• Parte da reunião, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para 
verificação de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Dinis Pinheiro)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados. Não há 

"quorum" para votação. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda a nova chamada dos Deputados, para verificação de "quorum". 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Portanto, 

há "quorum" para votação. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do 
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.309, que altera dispositivos da Lei 
no 11.744, de 16/1195, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Rural - FUNDERUR, que se encontra em faixa constitucional. A 
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai 
renovar a votação do veto. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c art. 
261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o 
veto deverão registrar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão 
registrar "não". A fim de proceder à votação pelo processo eletrõnico, a 
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em 
votação. 

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto -

Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
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Canêdo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Elaine Matozinhos - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivo José - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria 
Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo 
Pettersen- Ronaldo Canabrava- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados; votaram "não" 36 
Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à 
Proposição de Lei n° 14.309. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 
427/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, que institui a Semana de 
Combate ao Alcoolismo no Estado. A Comissão de Justiça concluiu 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentou. A Comissão de Saúde opinou por sua aprovação na forma 
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° I, que 
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Saúde, que opina pela rejeição da Emenda n° 2. A Presidência vai 
renovar a votação do Substitutivo n° 1. Em votação, o Substitutivo n° I, 
salvo emendas. 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. Em votação, a 
Emenda n° 2, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 427/99 na 
forma do Substitutivo n° I com as Emendas n°s I e 2. À Comissão de 
Redação. 

A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" qualificado 
para a votação de propostas de emenda à Constituição, mas há número 
regimental para a apreciação das demais matérias em pauta. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 11/99, da Deputada Maria 
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José Haueisen, que institui procedimentos especiais para prevenção 
e detecção dos casos de lesões por esforços repetitivos - LER. A 
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com 
as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. As Comissões de Saúde e de 
Fiscalização Financeira opinaram por sua aprovação com as Emendas 
n°s I e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Saúde, que opina pela 
aprovação da Emenda n° 3 na forma da Subemenda n° I, ficando, em 
conseqüência, prejudicadas as Emendas n°s 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e 3, apresentada em Plenário. Em votação, o 
projeto, salvo emendas e subemenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda n° 2 e a Subemenda n° I à Emenda n° 3, que receberam parecer 
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Subemenda no 1 
à Emenda n° 3, ficam prejudicadas as Emendas n°s 1 e 3. Está, portanto, 
aprovado, em I 0 turno, o Projeto de Lei n° 11199 com a Emenda n° 2 e a 
Subemenda no 1 à Emenda no 3. À Comissão de Saúde. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 37/99, do Deputado 
Rogério Correia, que dispõe sobre a criação de cães no Estado e dá 
outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° I, que 
apresentou. A Comissão de Direitos Humanos opinou por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° I, da Comissão de Justiça, com a 
Emenda n° I, que apresentou. A Comissão de Saúde opinou pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Justiça, com as Emendas n°S I, da Comissão de Direitos Humanos, e 2, 
que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° I, da Comissão de Justiça, com 
as Emendas n°s 1 e 2, das Comissões de Direitos Humanos e de Saúde, 
respectivamente. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão 
de Saúde, que opina pela rejeição da Emenda n° 3. Em votação, o 
Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, as 
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Emendas n°s 1 e 2, que receberam parecer pela aprovação. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) 
Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 3, que recebeu parecer pela 
r<ejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em I o turno, 
o Projeto de Lei n° 37/99 na forma do Substitutivo n° 1, com as 
Emendas n°s I e 2. À Comissão de Direitos Humanos. 

Votação, em ! 0 turno, do Projeto de Lei n° 42/99, do Deputado José 
Milton, que dispõe sobre critério do Valor Adicionado Fiscal - V AF -
na situação que especifica. As Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira perderam prazo para emitir parecer. Designado relator em 
Plenário, o Deputado Antônio Carlos Andrada opinou pela aprovação 
do projeto com as Emendas n°s I e 2, que apresentou. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto. 

Votação, em ! 0 turno, do Projeto de Lei n° 88/99, do Deputado Hely 
Tarquínio, que institui o parcelamento de multas em atraso decorrentes 
de infrações de trânsito no âmbito do Estado. A Comissão de 
Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação com as 
Emendas n°s I a 3, que apresentou. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo 
n° I, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição da 
Emenda n° 4 e do Substitutivo n° 2. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Rogério Correia, em que solicita seja adiada a votação do 
Projeto de Lei n° 88/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em ! 0 turno, do Projeto de Lei n° 479/99, do Deputado 
Alberto Bejani, que autoriza o Poder Executivo a conceder a servidor 
público inativo o direito à percepção de proventos com base no 
vencimento correspondente à jornada de 40 horas semanais. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda n° I, que apresenta. A Comissão de Administração Pública 
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opinou por sua aprovação com a Subemenda n° I, que apresentou, 
à Emenda no I, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização 
Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela 
aprovação das Emendas n°s 2 e 3, apresentadas em Plenário, e 4, que 
apresenta. V em à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, em 
que solicita seja adiada a votação do Projeto de Lei n° 479/99. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Alberto Bejani - 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 apenas 37 Deputados, número insuficiente 

para a votação, motivo por que a Presidência a torna sem efeito. 
A Presidência verifica, de plano, a configuração de "quorum" para 

votação e vai renovar a votação do requerimento do Deputado Rogério 
Correia. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Ivo José- Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimentaL A Presidência vai proceder à 

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita 
aos Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados; votaram "não" 32 

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição do requerimento. Em 
votação, o projeto, salvo emendas e subemenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 2 a 4 e a Subemenda n° I à Emenda n° I, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a 
aprovação da Subemenda n° I, fica prejudicada a Emenda n° L Está, 
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portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei no 479/99 com as 
Emendas n°s 2 a 4 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. À Comissão de 
Administração Pública. 

Discussão, em I o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
24/99, do Deputado Paulo Piau, que acrescenta dispositivos aos arts. 
161 e 199 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela 
aprovação da proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores 
incritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, que 
não há "quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à 
Constituição, mas há número regimental para a apreciação das demais 
matérias em pauta. 

Discussão, em I 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
28/99, do Deputado José Braga, que dá nova redação ao art. 31, II, da 
Constituição Estadual. A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta com a Emenda no I, que apresenta. Em discussão, a proposta. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 29/99, do Deputado 
Márcio Kangussu, que altera a Lei n° 11.085, de 30/4/93, que cria o 
Fundo SOMMA. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N" 29/99 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. ... . - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG- fica autorizado a: 
I - receber títulos do Tesouro Nacional em pagamento de dívida 

contraída por município em decorrência de contrato de financiamento 
formalizado no âmbito do Fundo SOMMA; 
li - efetuar, sob a supervisão da Secretaria de Estado da Fazenda, a 

venda de títulos recebidos nos termos do inciso anterior, para 
integralização, em espécie, ao patrimônio do Fundo SOMMA, sob sua 
administração, para atender ao cronograma de desembolso de parcelas 
de financiamento a ser concedido no âmbito do referido fundo. 
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§ 1 o - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG - fará jus, pela administração da carteira de títulos, a 3% a.a. 
(três por cento ao ano) sobre o valor patrimonial dos títulos recebidos 
em dação de pagamento de dívida contraída por município mineiro, no 
âmbito do Fundo SOMMA. 

§ 2° - O disposto neste artigo produzirá efeitos a partir de 6 de janeiro 
de 2000." 

Sala das Reuniões, de de 2000. 
Rêmolo Aloise - Eduardo Brandão - Márcio Kangussu - José 

Henrique- Alberto Pinto Coelho. 
Justificação: Tendo em vista as dificuldades financeiras e fiscais 

enfrentadas, de modo geral, pelas administrações municipais, a União, 
através da Medida Provisória n° 1969-13, de 3/2/2000, foi autorizada a 
assumir, até 31/3/2000, as obrigações de responsabilidade dos 
municípios. Os municípios terão alongamento de suas dívidas, com 
melhorias nos seus fluxos de caixa. 

O beneficio para os municípios abrange, também, as operações 
celebradas por agentes financeiros de fundos e programas estaduais, 
conforme estabelece o inciso VI do art. 1 o da medida provisória já 
citada: "operações de crédito celebradas com instituições financeiras na 
qualidade de agente financeiro da União, dos Estados ou de Fundos e 
Programas governamentais regularmente constituídos". 

São, pois, potenciais beneficiários da medida provisória os 
municípios que contrataram financiamentos no âmbito de Fundos e 
Programas do Estado de Minas Gerais. 

A materialização do beneficio dar-se-á com o pré-pagamento dos 
contratos de financiamentos celebrados pelos municípios no âmbito dos 
fundos estaduais, cujos saldos serão quitados por dação em pagamento 
de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, com prazos de pagamento 
que se estenderão por um período de oito anos. 

Assim, o que se estabelece no inciso I do artigo proposto vem ao 
encontro dos anseios das administrações públicas municipais, diante 
das dificuldades de sua situação financeira, ao lhes permitir a 
adequação de suas finanças, através do refinanciamento de suas dívidas 
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pela União. 

O disposto no inciso II busca preservar a capitalização dos fundos 
estaduais administrados pelo BDMG, com a finalidade de garantir o 
cronograma de desembolsos previstos em operações contratadas e a 
serem contratadas com os municípios, junto aos referidos fundos. 

A modificação do perfil da dívida municipal, em razão do pré-
pagamento, afastará a remuneração do agente financeiro, contratada 
pelo Estado com o BIRD em 3% dos saldos dos contratos celebrados. 
Portanto, os serviços prestados de análise, aprovação, contratação, 
liberação e acompanhamento da execução dos projetos financiados, já 
realizados e que seriam pagos ao longo dos financiamentos nos 
vencimentos, deixarão de existir ou, no mínimo, ficarão comprometidos 
em médio e longo prazos. Adernais, a dação em pagamento imporá ao 
agente financeiro a administração da carteira de títulos do Tesouro 
Nacional recebidos, inclusive a custódia, a expensas dele. 

O BDMG, corno mandatário do Estado e agente financeiro dos 
fundos estaduais sob sua administração, extrapola o papel de simples 
repassador de recursos financeiros, existente no mercado financeiro. 
Essa instituição, além daquelas atividades, participa desde a concepção 
e a elaboração dos fundos e seus respectivos programas até o 
acompanhamento e a implantação dos projetos financiados. Para tanto, 
presta assessoria técnica aos beneficiários, participa da regulamentação 
dos dispositivos legais para a plena operacionalização da concessão de 
crédito, acompanha a aplicação dos desembolsos efetuados nos 
investimentos realizados, presta treinamento às equipes técnicas das 
Prefeituras Municipais, credencia e cadastra consultores, enfim, exerce 
atribuições que conduzem ao pleno exercício e aplicação dos recursos 
públicos, atendendo às imposições legais, apresentando ao Tribunal de 
Contas a prestação de contas de que trata a Instrução Normativa n° 4/99 
desse órgão fiscalizador. O Fundo SOMMA é exemplo típico dessa 
administração. Assim, o percentual proposto no § I o tem por finalidade 
possibilitar ao Agente Financeiro dos Fundos Estaduais manter a 
receita decorrente dos processos de análise e de concessão de crédito 
dos financiamentos já contratados e seu acompanhamento, além de lhe 
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permitir suportar os custos decorrentes da administração da carteira 
de títulos a serem recebidos. Ressalte-se que a taxa de remuneração 
indicada mantém a que está prevista na legislação estadual em vigor. 

Finalmente, a vígência prevista no § 2°, retroagindo a 6/1/2000, 
objetiva coincidir com a data em que foi editada a Medida Provísória n° 
1969-12, que trata da assunção, pela União, das obrigações dos 
municípios em contratos firmados no ãmbito de fundos e programas 
estaduais, a qual vem sendo reeditada. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
da presente emenda. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão 
foi apresentada ao projeto emenda do Deputado Rêmolo Aloise e 
outros, apoiada pela totalidade dos Líderes com assento nesta Casa, a 
qual recebeu o n° 1. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, a emenda será votada independentemente de parecer. Em 
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 1. 

O Deputado Márcio Kangussu- (-Lê a Emenda n° 1, publicada nesta 
edição.) 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
29199 com a Emenda no 1 . À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 67/99, do Deputado 
Bilac Pinto, que altera a alíquota do ICMS nas operações de 
fornecimento de energia elétrica para consumo residencial. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja adiada 
a discussão do projeto por cinco dias. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 112/99, do Deputado 
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Antônio Carlos Andrada, que altera a composiÇao do Conselho 
Estadual de Assistência Social. As Comissões de Justiça e de 
Administração Pública perderam o prazo para emitir parecer. A 
Comissão do Trabalho opina pela rejeição do projeto. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, em que solicita o 
adiamento da discussão do Projeto de Lei n° 112/99. Com a palavra, 
para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Miguel 
Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, é só para dizer que 
concordo com V. Exa.: os requerimentos têm de ser apresentados no 
devido tempo. É importante que essa matéria seja votada 
imediatamente. Encaminhamos pela derrubada desse requerimento, 
para que possamos votar e aprovar a matéria. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Miguel Martini - Solicito verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente- Votaram apenas 29 Deputados. Não há "quorum" 

para votação. A Presidência torna sem efeito a votação e declara 
prejudicado o requerimento. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Gostaria de um esclarecimento, já que o 

assunto me passou despercebido. O requerimento solicitava o 
adiamento da discussão, não é isso? Então, como é que vamos 
proceder? V amos discutir esse projeto? 

O Sr. Presidente- V amos encerrar a discussão do projeto em I o turno. 
Encerra-se a discussão, em ! 0 turno, do Projeto de Lei n° 112/99. 

Discussão, em ! 0 turno, do Projeto de Lei n° 142/99, da Deputada 
Maria José Haueisen, que define direitos e obrigações dos usuários do 
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. A Comissão de 
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Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Defesa do Consumidor opina por sua aprovação. A Comissão de 
Transporte opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° I, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação com a Emenda n° I, da Comissão de Transporte, e com as 
Emendas de n°s 2 a 4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de 
plano, a existência de número regimental para votação e, nos termos do 
§ 5° do art. 249 do Regimento Interno, vai submeter a votação o Projeto 
de Lei n° 112/99. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 112/99. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite solicitando o adiamento 
da votação do Projeto de Lei n° 112/99. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 142/99. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 
1 a 4, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Está, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 142/99 com as 
Emendas n°s 1 a 4. À Comissão de Defesa do Consumidor. 

A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" para votação, 
mas o há para a discussão da matéria constante na pauta. 

- A seguir, têm sua discussão encerrada em 1 o turno, os Projetos de 
Lei n°s 148/99, do Deputado Antônio Carlos Andrada, que dispõe sobre 
a publicação de matérias no "Minas Gerais"; 157/99, do Deputado 
Ermano Batista, que dispõe sobre o pagamento da remuneração dos 
servidores públicos e dá outras providências; 160/99, da Deputada 
Maria Olívia, que concede passe livre no transporte coletivo 
intermunicipal do Estado aos Oficiais de Justiça e Comissários de 
Menores e dá outras providências; 162/99, do Deputado Ronaldo 
Canabrava, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do IPV A, pelo 
Estado; e 167/99, da Deputada Elaine Matozinhos, que institui normas 
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O Sr. Presidente - Discussão, em I 0 turno, do Projeto de Lei n° 
168/99, da Deputada Elaine Matozinhos, que oferece o Serviço de 
Orientação e Prevenção ao Câncer Cérvico-Uterino e da Mama no 
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Saúde e de 
Fiscalização Financeira perderam o prazo para emitir parecer. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA W 1 AO PROJETO DE LEI No 168/99 

Dê-se ao "caput" do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O Estado de Minas Gerais, através dos municípios, poderá 

oferecer o Serviço de Orientação e Prevenção ao Câncer Cérvico-
Uterino e da Mama, por meio de ações de orientação, prevenção e 
tratamento.". 

Sala das Reuniões, 15 de setembro de 1999. 
Edson Rezende 
Justificação: As ações de saúde pública estão hoje descentralizadas 

nos municípios, sendo executadas pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 
Dessa forma, o Estado deverá viabilizar convênios e parcerias, 
conforme disposto no art. 5° do referido projeto de lei, para assegurar o 
atendimento adequado. 

O Sr. Presidente - Nos termos do § 4° do art. 188 do Regimento 
Interno, a Presidência antecipa o recebimento da Emenda no 1, do 
Deputado Edson Rezende, e nos termos do § 2o do art. 145 do 
Regimento Interno, designa o Deputado Hely Tarqüínio para emitir 
parecer sobre o projeto e a Emenda n° L A Presidência indaga de S. 
Exa. se está em condições de emitir o parecer ou se fará uso do prazo 
regimentaL 

O Deputado Hely Tarqüínio- Farei uso do prazo. 
-A seguir, têm a discussão encerrada em 1° turno, cada um por sua 

vez, os Projetos de Lei n°s 180/99, da Deputada Maria Olívia, que 
institui meia entrada para doadores regulares de sangue nos locais que 
menciona e dá outras providências; 185/99, do Deputado Ermano 
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Batista, que reduz a alíquota do ICMS em operações internas 
destinadas ao comércio; 191/99, da Deputada Maria Olívia, que dispõe 
sobre a concessão de incentivo às empresas que possuam empregados 
com idade igual ou superior a 40 anos; 193/99, do Governador do 
Estado, que cria o Instituto Mineiro do Café; e 202/99, da Deputada 
Maria Olívia, que dispõe sobre reserva de recursos públicos destinados 
à habitação em beneficio da mulher sustentáculo de família e dá outras 
providências. 

O Sr. Presidente - Discussão, em I 0 turno, do Projeto de Lei n° 
224/99, do Deputado Rogério Correia, que obriga os servidores das 
delegacias de polícia a informar as vitimas de estupro sobre o direito de 
aborto legal. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Saúde opina pela rejeição do projeto. As 
Comissões de Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira perderam 
o prazo para emitir seus pareceres. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 224/99 

EMENDAN" I 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Nos crimes de estupro comprovado que resulte em 

gravidez, deverá o Estado: 
I - colocar gratuitamente à disposição da mulher toda a assistência 

pré-natal por ocasião do parto; 
li - orientar e encaminhar, por meio da Defensoria Pública, os 

procedimentos de adoção, se assim for da vontade da mãe; 
III - conceder pensão mensal equivalente a um salário mínimo 

vigente, até que o menor complete a idade de vinte e um anos.". 
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2000. 
Miguel Martini 

EMENDAN"2 
Dê-se ao parágrafo único do art. I 0 a seguinte redação: 
"Art. JO- •••••••••••••••••••••••·••••""•••••·••••·• 
Parágrafo único - As delegacias fornecerão, no ato do registro 
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policial, a relação das unidades hospitalares públicas, com os 
respectivos endereços, aptas a prestar serviços de atendimento integral 
à saúde da mulher, nestes incluídos a contracepção preventiva de 
emergência e a realização da interrupção da gravidez por intervenção 
cirúrgica.". 

Sala das Reuniões, de de 2000. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: O objetivo desta emenda é apenas especificar as 

informações a serem fornecidas às vítimas de estupro, levando-se em 
consideração o protocolo normativo que contém as considerações para 
o atendimento à mulher em situação de violência na rede pública de 
saúde. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão 
foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do Deputado 
Miguel Martini, a qual recebeu o n° 1, e uma do Deputado Luiz 
Fernando Faria, a qual recebeu o no 2. Nos termos do § 2° do art. 188 
do Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas e o projeto 
à Comissão de Direitos Humanos, para parecer. 

- A seguir, têm sua discussão encerrada em 1 o turno, cada um por sua 
vez, os Projetos de Lei n°s 283/99, do Deputado Márcio Kangussu, que 
autoriza o DER-MG a doar ao Município de Jequitinhonha os imóveis 
que especifica; e 298/99, do Deputado Mauro Lobo, que cria processo 
seletivo simplificado para os casos de contratação por tempo 
determinado para exercício de função pública, sob a forma de contrato 
de direito administrativo. 

O Sr. Presidente - Discussão, em I 0 turno, do Projeto de Lei n° 
303/99, da Deputada Maria Olívia, que institui o Programa de 
Atendimento Domiciliar a Idosos e dá outras providências. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 
I, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina por sua aprovação 
com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e com as Emendas n°s 2 e 
3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas nos 1, da Comissão de Justiça, e 
2 e 3, da Comissão do Trabalho. A Comissão de Saúde opina pela 
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aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, 
n° 2, da Comissão do Trabalho, e n°S 4 e 5, que apresenta, e pela 
rejeição da Emenda n° 3, da Comissão do Trabalho. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 303/99 

EMENDAW6 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4° - O Programa de Atendimento Domiciliar aos Idosos será 

desenvolvido, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, por equipes 
multidisciplinares constituídas no mínimo por seis profissionais, 
compostas necessariamente de médico, nutricionista, fisioterapeuta, 
assistente social, psicólogo e auxiliar de enfermagem, devendo este ser 
supervisionado por profissional enfermeiro.". 

Sala das Reuniões, de de 2000. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: A emenda que apresentamos objetiva, primeiramente, 

acrescentar na composição das equipes multidisciplinares a figura do 
psicólogo, corno medida fundamental para o êxito do programa, tendo-
se em vista a realidade de desagregação do idoso, imposta pela 
conjuntura sociocultural de nosso País e a convicção científica cada vez 
maior da necessidade de equilíbrio emocional para a recuperação do 
paciente. 

A emenda prevê ainda a supervisão de um profissional enfermeiro na 
prestação dos serviços de enfermagem, tendo-se em vista o 
imprescindível cuidado que deve existir nessa área, em que o 
despreparo do auxiliar de enfermagem pode causar sérios danos à saúde 
do doente. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares o apoio ao proposto. 
EMENDAN°7 

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 6°, renumerando-se os 
demais: 

"Art. 6° - As superintendências regionais da Secretaria de Saúde 
deverão, no prazo de 90 dias a contar da publicação desta lei, designar 
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área de sua circunscrição.". 

Sala das Reuniões, abril de 2000. 
Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: Os atuais problemas nas classes menos favorecidas de 
grande significância, e de certo modo críticos, solicitam ousadas 
soluções, pois não existe um projeto integrado para melhorar o nível de 
vida, como abastecimento de água e saneamento básico. 

Ainda por fatores de ordem econômica, a alimentação é de péssima 
qualidade, e com a aglomeração de pessoas que residem em espaços 
muito pequenos, leva os idosos, provavelmente por serem mais débeis, 
a estar mais sujeitos a doenças. Com isso, torna-se imperiosa a remoção 
desses anciãos para uma casa de convivência a fim de levarem vida 
mais digna, até que se recupere sua saúde. 

Como é de conhecimento geral, o fator que mais afeta a saúde pública 
é o baixo nível cultural e sócio-econômico da população. 

Além dos fatores já assinalados, os problemas são agravados pela 
defasagem entre a disponibilidade de médicos e leitos hospitalares. 
Para solucionar o problema da saúde do idoso, a prioridade de 
atendimento em hospitais será de grande importância, pois se tem que 
estes, por razões óbvias, são mais frágeis. 

É fato notório que existe grande número de municípios em nosso 
Estado que não são dotados de pessoal qualificado para integrarem a 
equipe multidisciplinar, o que torna necessário que o Estado 
desmembre pessoal para dar assistência aos idosos das cidades mais 
carentes. 

Com esses argumentos esperamos contar com o apoio dos nobres 
pares à aprovação desta emenda . 

EMENDAW8 
Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 7°, renumerando-se os 

demais: 
"Art. 7° - Em caso de necessidade de hospitalização, o idoso deverá 

ter prioridade no atendimento de urgência, emergência ou que envolva 
CTI.". 
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Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: Os atuais problemas nas classes menos favorecidas de 
grande significãncia, e de certo modo criticos, solicitam ousadas 
soluções, pois não existe um projeto integrado para melhorar o nível de 
vida, como abastecimento de água e saneamento básico. 

Ainda por fatores de ordem econômica, a alimentação é de péssima 
qualidade e com a aglomeração de pessoas que residem em espaços 
muito pequenos, leva os idosos, provavelmente por serem mais débeis, 
a estar mais sujeitos a doenças. Com isso, torna-se imperiosa a remoção 
desses anciãos para uma casa de convivência a fim de levarem vida 
mais digna, até que se recupere sua saúde. 

Como é de conhecimento geral, o fator que mais afeta a saúde pública 
é o baixo nível cultural e sócio-econômico da população. 

Além dos fatores já assinalados, os problemas são agravados pela 
defasagem entre a disponibilidade de médicos e leitos hospitalares. 
Para solucionar o problema da saúde do idoso, a prioridade de 
atendimento em hospitais será de grande importãncia, pois se tem que 
estes, por razões óbvias, são mais frágeis. 

É fato notório que existe grande número de municípios em nosso 
Estado que não são dotados de pessoal qualificado para integrarem a 
equipe multidisciplinar, o que torna necessário que o Estado 
desmembre pessoal para dar assistência aos idosos das cidades mais 
carentes. 

Com esses argumentos esperamos contar com o apoio dos nobres 
pares à aprovação desta emenda. 

EMENDAN°9 
Institui o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso e dá outras 

providências. 
Acrescente-se ao projeto o art. 8°, renumerando-se os demais: 
"Art. 8° - Quando a equipe multidisciplinar citada no art. 4° julgar 

necessário, o idoso dependente será internado numa instituição asilar 
para reposição das carências domiciliares. 

Parágrafo único - As despesas decorrentes da execução desta lei 
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suplementadas se necessário.". 

Sala das Reuniões, abril de 2000. 
Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: Os atuais problemas das classes menos favorecidas, de 
grande significação e, de certo modo, críticos, solicitam ousadas 
soluções, pois não existe um projeto integrado para melhorar o nível de 
vida, incluindo abastecimento de água e saneamento básico. 

Ligadas a fatores de ordem econômica, a alimentação de péssima 
qualidade e a aglomeração de pessoas em espaços muito pequenos 
levam os idosos, provavelmente por estarem mais débeis, a sofrerem 
maior incidência de doenças. Com isso, toma-se imperiosa sua remoção 
para casas de convivência, a fim de levarem vida mais digna, até que se 
recupere sua saúde. 

Como é de conhecimento geral, o fator que mais afeta a saúde pública 
é o baixo nível cultural e sócio-econômico da população. 

Além dos fatores já assinalados, esses problemas são agravados pela 
defasagem entre a demanda e a disponibilidade de médicos e leitos 
hospitalares. Para equacionar o problema da saúde do idoso, a 
prioridade de atendimento em hospitais será de grande importância, 
pois ele, por razões óbvias, é mais frágil. 

É fato notório que existe grande número de municípios em nosso 
Estado que não são dotados de pessoal qualificado para integrar 
equipes multidisciplinares, o que toma necessário que o Estado 
desloque pessoal para dar assistência aos idosos das cidades mais 
carentes. 

Com esses argumentos, esperamos contar com o apoio dos nobres 
pares para aprovação desta emenda. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas ao projeto quatro emendas, sendo uma do Deputado 
Luiz Fernando Faria, a qual recebeu o n° 6; e três do Deputado Alencar 
da Silveira Júnior, as quais receberam os n°s 7 a 9. Nos termos do § 2° 
do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto e 
as emendas à Comissão do Trabalho, para parecer. 
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Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 328/99, do Deputado 

Márcio Kangussu, que altera a redação do § 1 o do art. 1° da Lei n° 
6.194, de 26/11/73, que dispõe sobre a unidade de tesouraria e a 
execução financeira do Estado e dá outras providências. As Comissões 
de Justiça e de Fiscalização Financeira perderam o prazo para emitir 
seus pareceres. Nos termos do§ 2° do art. 145 do Regimento Interno, a 
Presidência designa relator da matéria o Deputado Márcio Cunha, que 
fará uso do prazo regimental para emissão do parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 332/99, do Deputado 
Dimas Rodrigues, que cria o Fundo Estadual de Crédito Educativo e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, que 
apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto 
com as Emendas n°S 1 a 4, da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela rejeição do projeto. Em discussão, o 
projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Márcio Kangussu. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
primeiramente quero parabenizar o Deputado Dimas Rodrigues pelo 
projeto. Quero ainda comunicar a esta Casa que entramos com um 
substitutivo, em face do parecer da Comissão de Fiscalização 
Financeira, que opinou pela rejeição do projeto, por causa da origem 
dos recursos que farão face às despesas. O nosso substitutivo dá essa 
opção ao Estado. 

Ele diz que os recursos serão oriundos dos agentes políticos, desde 
Vereadores a Governador do Estado, passando logicamente por nós, 
Deputados. Seriamos tributados para fazer face às despesas desse 
financiamento para os estudos de nível superior. As escolas 
particulares, que cobram altas mensalidades, também seriam tributadas. 
Sem dúvida, teriamos recursos necessários para financiar em tomo de 
500 estudantes. Esse fundo é inovador, criativo, necessário, haja vista 
que os estudantes de menor poder aquisitivo não têm condições de 
competir nas universidades públicas com aqueles de maior poder 
aquisitivo. Por conseguinte, estes têm condições de se preparar melhor. 
Essa competitividade é prejudicial e desleal. Vão para as escolas 
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particulares, mas não conseguem manter seus estudos. Esta Casa e 
o Estado não podem ficar insensíveis a esse problema, principalmente 
agora, que estamos na era da globalização, no mundo do conhecimento, 
e todos precisam de melhor qualificação. 

O nosso substitutivo dá oportunidade a esses estudantes para se 
qualificarem e arcarem com as altas mensalidades das universidades 
particulares. Todos nós, Deputados, Vereadores, Prefeitos, Vice-
Prefeitos, Governador e Vice-Governador demonstraremos a nossa 
solidariedade com a contribuição a esse fundo, bem como as escolas 
particulares, que, repito, cobram altas mensalidades. E 3%, como 
colocamos no nosso substitutivo, de uma mensalidade de R$500,00 
seriam R$15,00, com que uma escola particular contribuiria para esse 
fundo, que, sem dúvida, daria oportunidade e faria justiça a essa gama 
de estudantes que querem estudar, mas não conseguem pagar as altas 
mensalidades das universidades e faculdades particulares. Peço, então, 
o apoio desta Casa. 

Comunico que estou entrando com um requerimento na Comissão de 
Educação para que faça audiência pública e debata profundamente essa 
questão do ensino superior no nosso país e, em particular, no nosso 
Estado. Essa seria uma contribuição muito grande que este parlamento 
daria aos estudantes que não conseguem pagar as altas mensalidades. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado 
Dimas Rodrigues. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
senhores que ocupam as galerias, não aceitamos o parecer da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária a esse projeto. O projeto é 
importante, porque somos de uma região muito sofrida que é o Norte de 
Minas. Os jovens mais humildes não podem estudar . 

A maior demanda em meu gabinete é de jovens que procuram bolsas 
de estudo. Por isso, apresentamos esse projeto. Espero que os nobres 
pares desta Casa e o nosso Governador se sensibilizem com o projeto, 
para darmos oportunidade àqueles que lutam e querem muito cursar o 
nível superior ou um curso técnico. Só assim faremos justiça ao nosso 
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Estado e ao País. 

Conto com o apoio de todos. Esperamos que esse projeto não seja 
rejeitado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado 
Marco Régis. 

O Deputado Marco Régis* - Não poderíamos deixar de manifestar a 
nossa opinião nesse momento em que está em discussão o Projeto de 
Lei no 332/99, do Deputado Dimas Rodrigues, que propicia formas de 
financiamentos a estudantes universitários, porque estivemos, desde a 
legislatura passada, preocupados com o problema aqui, na Casa. Em 
uma época, conseguimos, através de entidade própria criada no Sul de 
Minas, fazer face a mensalidades atrasadas, mesmo com a proibição 
constitucional do art. 213, que impede a concessão de bolsas de estudo 
a estudantes de curso superior. O problema é muito grave, porque o 
Governo Federal teve o seu crédito educativo falido. Outras formas de 
resolver a questão vêm sendo buscadas. Acredito que o projeto do 
Deputado Dimas Rodrigues, rejeitado na Comissão de Fiscalização 
Financeira, ganhará contribuição com o substitutivo do Deputado 
Márcio Kangussu, que também apresentara projeto semelhante. 

Acho que esse assunto é preocupação de muitos Deputados desta 
Casa, que são permanentemente assediados por uma legião de 
estudantes universitários, que vêm bater à porta de nossos gabinetes, na 
busca de ajuda para pagar mensalidades escolares. Não podemos fechar 
os olhos a isso, mesmo que haja uma distorção no ensino universitário 
do País, nas opções, nas vocações que levam pessoas até a se sacrificar 
para fazerem curso superior, tornando-se depois doutores 
desempregados. Apesar de tudo, temos de respeitar as vocações, os 
ideais das pessoas e os anseios de ter um diploma do terceiro grau, para 
que todos possam estar, como diz o Deputado Márcio Kangussu, 
alinhados e preparados no mundo altamente competitivo de hoje. Por 
isso, quero parabenizar o Deputado Dimas Rodrigues e parabenizar o 
Deputado Márcio Kangussu pela preocupação com o problema. E ao 
Deputado Márcio Kangussu mais ainda pelo requerimento que faz para 
que haja audiência pública, em que o problema possa ser debatido. 
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SUBSTITUTIVO No I AO PROJETO DE LEI N" 332/99 
Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Estadual de Crédito 

Educativo do Ensino Superior- FECES. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo Estadual 

de Crédito Educativo do Ensino Superior - FECES -, destinado a 
financiar o pagamento de mensalidades dos estudantes de cursos 
universitários. 

Art. 2°- Constituem recursos financeiros do FECES: 
I - 3% (três por cento) da remuneração das pessoas ocupantes de 

cargos públicos eletivos no Estado; 
Parágrafo único - São considerados cargos públicos eletivos os de 

Governador, Vice-Governador, Deputado Estadual, Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereador. 

II - 2% (dois por cento) da receita decorrente das multas de trânsito 
aplicadas pelo DER-MG, nos termos da legislação aplicável; 

III- 2% (dois por cento) da receita decorrente das multas originárias 
de autuações por agressão ao meio ambiente; 

IV- 3% (três por cento) da receita auferida pelas escolas privadas de 
ensino superior, decorrente da cobrança das mensalidades dos 
estudantes universitários; 

V - os provenientes de empréstimos internos e externos; 
VI - a incorporação dos retornos de pagamentos dos empréstimos 

concedidos; 
VII - doações de terceiros; 
VIII - dotações consignadas no orçamento do Estado ou em créditos 

adicionais. 
Art. 3° - Os recursos de que trata o artigo anterior permanecerão, 

durante os primeiros doze meses da instituição do Fundo, em depósito, 
para serem integralizados, a fim de possibilitarem o atendimento a um 
número expressivo de estudantes. 
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Art. 4° - O FECES é rotativo, de caráter permanente, de duração 

indeterminada e com contabilidade individualizada. 
Art. 5° - A coordenação do Fundo será exercida pelo Conselho 

Diretor, ao qual compete definir a política geral de aplicações dos 
recursos, fixar diretrizes e prioridades para a atuação do FECES e 
acompanhar sua execução orçamentária. 

Parágrafo único - Integram o Conselho Diretor: 
I - o Secretário de Estado da Fazenda; 
II - o Secretário de Estado da Educação; 
III - o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
IV- o Presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas 

Gerais - BDMG; 
V- um Deputado, indicado pela Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais; 
VI - um Prefeito Municipal, indicado pela Associação Mineira de 

Municípios; 
VII - um Vereador, indicado pela Associação dos Vereadores do 

Estado de Minas Gerais- AVEMIG; 
VIII - um representante dos estudantes, indicado pela União N acionai 

dos Estudantes - UNE - em Minas Gerais; 
Art. 6° - Incumbe ao BDMG exercer as atribuições de gestor do 

Fundo e de agente financeiro de suas operações. 
Art. 7° - Como gestor do Fundo, o BDMG enviará relatório semestral 

à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 8° - O contrato de financiamento, para garantir o acesso do 
estudante ao crédito, será firmado entre o agente gestor do Fundo e o 
estudante interessado, ou seu representante legal, mediante 
regulamentação específica. 

Art. 9° - O valor do crédito concedido ao estudante será quitado pelo 
beneficiário a partir do segundo ano após a conclusão de seu curso 
universitário, a uma taxa de juros nunca superior a 6% (seis por cento) 
ao ano. 

Art. 10 - O crédito deverá ser concedido mediante documentação 
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específica, exigida pelo agente gestor do Fundo e pela escola em 
que o estudante estiver regularmente matriculado e freqüentando o 
curso. 

Art. 11 - O critério para a concessão do crédito será estabelecido de 
forma a priorizar o atendimento aos estudantes oriundos das escolas 
públicas, aos mais necessitados e de menor renda. 

Art. 12 - O contrato de financiamento será renovado anualmente, 
devendo o estudante comprovar sua aprovação ao final do periodo 
letivo, sob pena de perder o direito ao beneficio. 

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias. 

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 1999. 
Márcio Kangussu 
Justificação: O modelo seletivo para o ingresso dos estudantes na 

universidade pública caminha a cada ano para se tomar mais injusto no 
Brasil. 

Com a degradação da qualidade do ensino público, as famílias de 
classe média, já há algum tempo optaram por matricular seus filhos nas 
escolas da rede particular de ensino fundamental e de ensino médio, de 
padrão de qualidade superior ao do ensino público. 

Ao prestarem o concurso vestibular, esses estudantes, mais bem 
preparados, acabam preenchendo a maioria das vagas disponíveis nas 
universidades públicas, por eles preferidas . 

Sem outra opção, resta aos estudantes de menor poder aquisitivo 
ingressar, se aprovados, nas faculdades particulares, onde, 
invaríavelmente, são compelidos à inadimplência, por absoluta falta de 
condições de absorver o custo das altas mensalidades. Para muitos 
desses jovens, não há escolha: a única opção é abandonar o curso, 
vendo ruir os sonhos de toda uma vida . 

O Fundo Estadual de Crédito Educativo do Ensino Superior - FECES 
-, ora proposto, tem a propriedade de possibilitar melhores condições 
de acesso do estudante de menor poder aquisitivo à universidade, pela 
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via da eqüidade, da igualdade de oportunidades e de direitos. Não é 
justo que milhares de estudantes tenham que interromper os seus 
estudos, precocemente, por falta de apoio oficial e de participação da 
própria sociedade. 

Não basta ampliar os investimentos em educação apenas sob o ponto 
de vista dos ensinos fundamental e médio. É preciso muito mais: toma-
se imperativo que esse apoio se estenda ao ensino superior, sobretudo 
para privilegiar os estudantes de menor poder aquisitivo. Afinal, não se 
pode mais conceber nem tão-pouco é justo que, em pleno limiar de um 
novo milênio, sejam negadas oportunidades de acesso ao conhecimento 
a milhões de jovens brasileiros. 

Em recente decisão do Juiz titular da 12• Vara da Justiça Federal, em 
Minas, foi concedida liminar em ação civil pública proposta pela 
Procuradoria da República no Estado, garantindo 50% das vagas 
existentes nas instituições federais de ensino público superior a 
estudantes oriundos das escolas públicas. 

O art. 208, inciso V, da Constituição diz apenas que "o acesso ao 
ensino superior será de acordo com a capacidade de cada um". Pelo 
fato de tal dispositivo ainda não ter sido regulamentado, nada impede 
que o critério da "capacidade de cada um" venha a prevalecer na justa 
proporção de 50% para cada um dos universos representados pelas 
escolas pública e particular. 

Os recursos financeiros necessários para dar sustentação ao Fundo 
virão de contribuições que, de certa forma, não irão onerar o Estado. 
Várias delas têm repercussão de natureza simbólica, sob o ponto de 
vista do desembolso individual, embora seu somatório seja bastante 
significativo. 

É o caso dos ocupantes de cargos públicos eletivos no âmbito 
estadual, que representam, no total, aproximadamente 11.7 50 
contribuintes. Pioneiramente, uma proposição legislativa tributa 
especificamente os agentes políticos detentores de mandatos. Outra 
importante fonte de recursos para o FECES está na destinação de 2% 
das multas do DER-MG e daquelas relativas a infrações ambientais. 

Num projeto dessa magnitude social, que procura democratizar o 
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acesso dos estudantes de todas as classes ao ensino superior, a 
participação das faculdades privadas não poderia ser mais oportuna e 
mais justa. Grande beneficiário de outorgas para abertura de novos 
cursos e conseqüente ampliação do número de vagas, esse segmento é 
um dos setores da atividade econômica que mais prospera no País. Em 
Minas Gerais, são 125 mil estudantes cursando as faculdades e 
universidades particulares, razão pela qual é extremamente legitima a 
sua contribuição, destinando 3% da receita das mensalidades pagas 
pelos universitários para integralizar o Fundo. 

Compõe, ainda, os recursos do FECES o retomo representado pelo 
pagamento dos financiamentos concedidos. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foi apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado Márcio 
Kangussu, o qual recebeu o n° I. Nos termos do § 2° do art. 188 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto e o substitutivo à 
Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer. 

- A seguir, têm sua discussão encerrada em I o turno, cada um por sua 
vez, os Projetos de Lei n°s 362/99, do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, que autoriza o Estado a assumir a gestão e a manutenção dos 
trechos rodoviários que menciona; 365/99, do Deputado Pastor George, 
que dispõe sobre a associação do Poder Executivo a entidades civis sem 
fins lucrativos para conceder créditos a empreendedores e dá outras 
providências; 372/99, da Deputada Maria Tereza Lara, que dispõe 
sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no 
Estado e dá outras providências; 389/99, do Deputado Pastor George, 
que cria a Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Estado; 393/99, do 
Deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta disposições à Lei n° 
11.404, que contém normas de execução penal; 402/99, do Deputado 
Pastor George, que estabelece norma para empresas de transporte 
coletivo intermunicipal; e 411/99, do Deputado Eduardo Brandão, que 
determina a obrigatoriedade de ampla publicidade dos editais de 
concurso e de designação de professores e servidores das escolas 
estaduais . 

O Sr. Presidente - Discussão, em I 0 turno, do Projeto de Lei n° 
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445199, do Deputado Edson Rezende, que dispõe sobre a 
implantação de agrovilas no Estado e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 7, que apresenta. A Comissão de Política 
Agropecuária opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, 
que apresenta, ficando, em conseqüência, prejudicadas as Emendas n°s 
1 a 7, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, da 
Comissão de Política Agropecuária, com as Emendas n°s 8 e 9, que 
apresenta, ficando prejudicadas as Emendas n°S 1 a 7, da Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO W 2 AO PROJETO DE LEI W 445/99 

Dispõe sobre a implantação de agrovilas no Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado de Minas Gerais promoverá, por meio de sistema 

associativo e solidário, a implantação de agrovilas, como uma das 
formas de assentamento de trabalhadores rurais em terras de domínio 
público, destinadas à exploração racional de atividades agricolas 
intensivas. 

§ 1° - A extensão da terra a ser alienada ou concedida e o número de 
beneficiários em cada projeto de agrovila serão definidos de acordo 
com as condições oferecidas pelo município interessado. 

§ 2° - É vedada a alienação ou concessão de área inferior a 1 Oha (dez 
hectares) por beneficiário do projeto, podendo ser adotada, 
excepcionalmente, a fração mínima de parcelamento definida pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA- para o 
município. 

§ 3 o - A área na qual será localizada a agro vila deve contar com 
recursos hídricos naturais ou instalados pelo poder público dentro ou 
nas proximidades da área. 

§ 4° - Para os fins desta lei, considera-se sistema associativo e 
solidário a sociedade cooperativa. 
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Art. 2° - O núcleo urbano da agrovila deverá contar com 

equipamentos sociais (escola, centro comunitário, galpão para 
armazenagem de produtos e equipamentos e outros) e infra-estrutura 
básica necessária. 

Art. 3° - São objetivos dos assentamentos rurais na forma de 
agro vilas: 

I - gerar empregos e renda para trabalhadores com vocação agrícola; 
II - melhorar as condições de vida de trabalhadores rurais sem terra, 

contribuindo para que tenham acesso a educação, moradia, saneamento 
básico e saúde; 

III - propiciar eqüitativa distribuição de terras no Estado, respeitando 
os mandamentos constitucionais; 

IV - aumentar a oferta e diminuir custos de produtos agrícolas, em 
especial dos hortifrutigranjeiros, nos municípios mineiros; 

V - estimular a mudança do perfil agropecuário das regiões 
subdesenvolvidas por meio da diversificação de culturas; 

VI - incentivar a instalação de agroindústrias de pequeno porte na 
forma cooperativa; 

VII - capacitar técnica e gerencialmente os agricultores envolvidos, 
por órgãos e entidades de extensão rural do poder público. 

Art. 4° - Os projetos de assentamento na forma de agrovilas serão 
financiados por: 

I - entidades financeiras controladas pelo Estado, bem como por 
dotações especialmente consignadas na lei orçamentária; 

II - recursos obtidos junto a órgãos e entidades da União, em especial 
do Ministério da Reforma Agrária e do Programa Comunidade 
Solidária; 

III - recursos obtidos junto aos municípios; 
IV - empréstimos e doações de entidades internacionais; 
V - outros recursos. 
Art. 5° - O público beneficiário constituir-se-á de famílias de baixa ou 

nenhuma renda, com vocação agrícola, que não seja proprietária de 
imóveis, dando-se prioridade às que já se encontram em 
acampamentos. 
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§ 1 o - O cadastramento dos beneficiários será feito pela Comissão 

Municipal Agrária de Defesa do Emprego, a ser criada em cada 
município. 

§ 2° - A composição da comissão deverá ser paritária, com 
representantes de órgãos governamentais e de organizações de 
trabalhadores rurais e assim constituída: 

I - por representantes indicados pelo Instituto de Terras de Minas 
Gerais - ITER -, pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e pela Prefeitura Municipal; 

II - por representantes dos trabalhadores rurais, a serem indicados por 
suas respectivas organizações. 

Art. 6° - A assistência técnica será prestada por órgãos competentes 
do poder público em conjunto com técnicos postos à disposição pelo 
município participante. 

Art. 7° - As atividades agrárias a serem desenvolvidas pelas agrovilas 
deverão ser planejadas de acordo com o microclima, o solo e a vocação 
agrícola de cada município e levando-se em consideração aspectos 
relativos à comercialização e ao mercado regional. 

Art. 8° - Após cinco anos da instalação da agrovila, as benfeitorias 
passam a integrar o condomínio. 

Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Edson Rezende 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 

foi apresentado ao projeto substitutivo do Deputado Edson Rezende, o 
qual recebeu o no 2. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento 
Interno, a Presidência encaminha o projeto e o substitutivo à Comissão 
de Política Agropecuária, para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 482/99, do Deputado 
Eduardo Hermeto, que altera os arts. 3° e 4° da Lei n° 11.396, de 6/1194, 
que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado de Minas Gerais - FUNDESE. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° I, que apresenta. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 



. 
o 
:;; 
E 

~ 
• • E • .. 
,;; 
• ~ . • -'i 

1045 
projeto, com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em I 0 turno, do Projeto de Lei n° 493/99, do Deputado 
Chico Rafael, que dispõe sobre a colocação de produtos em sacos 
plásticos por comerciantes varejistas e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda n° I, que apresenta. A Comissão de Turismo perdeu prazo para 
emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda n° I, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI W 493/99 

EMENDAN°2 
Dê-se ao art. I o a seguinte redação: 
"Art. I o - É obrigatório aos comerciantes varejistas estabelecidos no 

Estado de Minas Gerais o fornecimento de embalagem, que contenham 
ou não o nome, a marca ou a logomarca do estabelecimento vendedor, 
para que o consumidor acondicione os produtos adquiridos.". 

Sala das Reuniões, de março de 2000. 
Olinto Godinho 
Justificação: A proposição objeto desta emenda, embora merecedora 

de mérito, deve ser aperfeiçoada pelas seguintes razões: 
Há que se considerar que projeto de idêntico teor foi discutido e 

aprovado pela Cãmara Municipal de Belo Horizonte, e vetado pelo 
Prefeito, por entender que, se for oferecido o empacotamento pelo 
comércio varejista, o custo seria repassado ao consumidor. 

Derrubado o veto, a Lei n° 7.540 foi promulgada pela Cãmara 
Municipal. Por sua vez, a Federação do Comércio do Estado de Minas 
Gerais apresentou ao egrégio Tribunal de Justiça Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, constante no Processo n° 153.364-4.00, obtendo 
liminar suspendendo a aplicação da citada lei. Analisado o mérito, a 
Corte Superior por sua vez, reconheceu a inconstitucionalidade da lei . 
Esse fato, por si só, é bastante para que se reveja o art. I o do projeto. 

Não obstante esse fato, há que se considerar que, quando falamos de 
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comerciO varejista, estamos incluindo as barracas, as feiras, os 
mercados distrital e central, a "vendinha" que todos nós conhecemos 
cujo faturamento bruto não passa de R$500,00 por mês. 

Por outro lado, observa-se que muitos pequenos varejistas reutilizam 
embalagem de seus fornecedores tais como caixa, sacos, etc., o que não 
deixa de ser embalagem, não caracterizando que o produto deixou de 
ser embalado. 

Cabe ainda destacar que o sistema "delivery" entrega as mercadorias 
em caixas e, às vezes, em embalagens térmicas para os produtos 
perecíveis, o que também não caracteriza falta de embalagem. 

Por esses fatos, permito-me solicitar o apoio de meus pares à 
aprovação desta emenda. 

EMENDAW3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - O Estado incentivará os comerciantes e varejistas 

estabelecidos em Minas Gerais para contratação de pessoas portadoras 
de deficiência fisica, participando de Política de Apoio ao Portador de 
Deficiência.". 

Sala das Reuniões, de de 2000. 
Maria Tereza Lara 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão 

foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do Deputado 
Olinto Godinho, a qual recebeu o n° 2, e outra da Deputada Maria 
Tereza Lara, a qual recebeu o n° 3. Nos termos do § 2° do art. 188, a 
Presidência vai encaminhar o projeto e as emendas à Comissão de 
Turismo, para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 502/99, do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, que autoriza o Poder Executivo a criar 
concessão especial de recolhimento do ICMS para malharias de 
Jacutinga e Monte Sião. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. As 
Comissões de Turismo e de Fiscalização Financeira opinam por sua 
aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. 
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI W 502199 

EMENDAW2 
Dê-se ao art. I o a seguinte redação: 
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"Art. ]0
- o art. 34 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa 

a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 34 -................................................................... . 
Parágrafo único - Relativamente às contribuições de operações dos 

estabelecimentos industriais de malhas de Jacutinga e Monte Sião e dos 
estabelecimentos comerciais varejistas de Belo Horizonte, o imposto 
será recolhido seis meses após a ocorrência do fato gerador.". 

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 1999. 
Amilcar Martins 

EMENDAW3 
Dê-se ao art. ]O a seguinte redação: 
"Art. ]0

- O art. 34 da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo: 

"Art. 34- ······························ 
§ - Relativamente às contribuições de operações dos 

estabelecimentos industriais de malhas de Jacutinga, Monte Sião e 
Ouro Fino, o imposto será recolhido seis meses após a ocorrência do 
fato gerador.". · 

Sala das Reuniões, maio de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 

foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do Deputado 
Amilcar Martins, a qual recebeu o n° 2, e outra, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, a qual recebeu o n° 3. Nos termos do § 2° do art. 188 do 
Regimento Interno, a Presidência vai encaminhar o projeto e as 
emendas à Comissão de Turismo, para parecer. 

Discussão, em ]0 turno, do Projeto de Lei n° 513/99, dos Deputados 
João Paulo, Elaine Matozinhos e Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe 
sobre a fiscalização de envasilhamento, comercialização e distribuição 
de gás liquefeito de petróleo. A Comissão de Justiça conclui pela 
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constitucionalidade do projeto. As Comissões de Defesa do 
Consumidor e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. A Presidência 
encerra a discussão. 

Discussão, em ! 0 turno, do Projeto de Lei n° 518/99, do Deputado 
Paulo Piau, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, no que se refere à 
redução da carga tributária nas operações com energia elétrica, na 
situação que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° I, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir 
parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, a 
Presidência designa como relator da matéria o Deputado Marco Régis, 
a quem indaga se está em condições de emitir seu parecer ou fará uso 
do prazo regimental. 

O Deputado Marco Régis - Farei uso do prazo, Sr. Presidente. 
- A seguir, têm sua discussão encerrada em 1 o turno, cada um por sua 

vez, os Projetos de Lei n°S 520/99, do Deputado Ermano Batista, que 
toma obrigatória a inserção da matéria Noções de Direitos Humanos 
em concursos públicos e cursos internos de órgãos da administração do 
Estado; 530/99, da Deputada Maria Olívia, que autoriza o Poder 
Executivo a reduzir a carga tributária incidente sobre o óleo diesel; 
531199, do Deputado Paulo Piau, que modifica dispositivos da Lei n° 
12.989, de 30/7/98, alterada pela Lei n° 13.243, de 23/6/99, que trata do 
parcelamento de crédito tributário em cooperativas; 536/99, do 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que autoriza a UEMG a receber a 
Escola Superior de Agronomia e Ciências de Machado como unidade 
associada; e 538/99, da Deputada Elbe Brandão, que dispõe sobre a 
inclusão de estudos referentes à estrutura e ao funcionamento dos 
Poderes do Estado nas escolas de ensino fundamental. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
587/99, do Deputado Eduardo Hermeto, que altera dispositivos da Lei 
n° 12.733, de 30/12/97, que dispõe sobre a concessão de incentivos 
fiscais para estimular a realização de projetos culturais no Estado e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
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constitucionalidade do projeto. As Comissões de Educação e de 
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 587/99 

Inclua-se entre os dispositivos modificados por meio do art. 1 o o 
"caput" do art. 5° da Lei n° 12.733, de 30/12/97, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 1 o- ················································································· 
"Art. 5° - O contribuinte com débito tributário em dívida ativa até 31 

de dezembro de 1999 poderá quitá-lo com desconto de 25% (vinte e 
cinco por cento), desde que apóie financeiramente projeto cultural, nos 
termos deste artigo.".". 

Sala das Reuniões, de 2000. 
Agostinho Patrús 
Justificação: A realização de projetos culturais reveste-se da mais alta 

importãncia para o desenvolvimento social do Estado. A presente 
emenda visa à concretização efetiva desse objetivo, uma vez que 
tornará mais atrativa a participação de diversos segmentos da 
sociedade, com o conseqüente incremento da arte e da cultura em 
Minas. Além disso, sua aprovação acarretará um beneficio significativo 
para o Tesouro, ao possibilitar que sejam quitados débitos tributários 
em dívida ativa. Diante do exposto, solicito aos nobres pares apoio ao 
que ora se propõe. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer desta, foi 
apresentada ao projeto emenda do Deputado Agostinho Patrús, a qual 
recebeu o n° 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha o projeto e a emenda à Comissão de Educação, 
para parecer. 

- A seguir, têm sua discussão encerrada em 1 o turno, cada um por sua 
vez, os Projetos de Lei n°s 592/99, do Deputado Mauro Lobo, que 
dispõe sobre a reopção de candidatos classificados em concurso público 
para o cargo de Professor 1-A, do Quadro do Magistério; e 593/99, do 
Deputado Miguel Martini, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, e dá 
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outras providências. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Discussão, em I o turno, do 
Projeto de Lei n° 596/99, dos Deputados Anderson Adauto e Sargento 
Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo a doar à Ação Feminina de 
Assistência Social do 4° Batalhão de Polícia Militar o imóvel que 
especifica. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI W 596199 

EMENDAW 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Ação Feminina 

de Assistência Social do Décimo Batalhão de Polícia Militar -
AF AS/I oo BPM - os terrenos a seguir descritos: 

a) um quinhão de terras, com área total de mais ou menos 11, 73ha 
(onze vírgula setenta e três hectares), situado na Fazenda Montes 
Claros, com os seguintes limites e limitações: começa no canto da cerca 
divisória de José Paranha da margem esquerda da Estrada Boiadeira 
para Juramento; daí, segue pela cerca, margeando a estrada para 
Juramento, até um marco na cerca divisória de José Alves da Silva 
(João Camilo), na distância de 225m (duzentos e vinte e cinco metros); 
deste marco, segue no rumo de 21 °30' NE (vinte e um graus e trinta 
minutos a nordeste), limitando com José Alves da Silva, pela cerca, até 
a distância de 300m (trezentos metros); daí, segue no rumo de 25°NE 
(vinte e cinco graus a nordeste), ainda limitando com José Alves da 
Silva, pela cerca, até o seu canto, próximo a uma barroca, na distância 
de 253m (duzentos e cinqüenta e três metros); daí, segue pela cerca, 
limitando com Geraldo Gonçalves, até o seu embeiço em outra barroca, 
na distância de 154m (cento e cinqüenta e quatro metros) mais ou 
menos; daí, segue limitando com Geraldo Gonçalves, pela barroca, até 
o embeiço da cerca divisória de José Paranha, na referida barroca; dai, 
segue no rumo 17°80' (dezessete graus e oitenta minutos), limitando 
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com José Paranha, pela cerca, até seu canto na margem da estrada 
de Juramento, na distância de 408,50m (quatrocentos e oito metros e 
cinqüenta centímetros), ponto inicial destes limites, conforme consta 
em transcrição feita no Cartório do 1 o Oficio de Registro de Imóveis da 
Comarca de Montes Claros; 

b) um terreno situado na cidade de Montes Claros, no Bairro Cintra, 
limitando pela frente, ou nascente, com a estrada federal de Bocaiúva; 
pelos fundos, com terreno do Décimo Batalhão e com terreno de João 
Batista de Oliveira Costa e José Romualdo Torres; pelo lado direito, 
ainda com o Décimo Batalhão e, pelo lado esquerdo, com a estrada de 
Bocaiúva, conforme consta em transcrição feita no Cartório do I o 

Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros. 
§ I o - O imóvel descrito no "caput" deste artigo será destinado à 

construção de casas populares que serão vendidas na proporção de uma 
unidade por pessoa, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nesta lei. 

§ 2° - As normas e critérios para a venda das unidades habitacionais 
serão estabelecidas de conformidade com o estabelecido no art. . ... 
desta lei. 

§ 3°- Os valores auferidos pela Ação Feminina de Assistência Social 
do Décimo Batalhão de Polícia Militar - AFAS/10° BPM - na 
negociação do terreno reverterão para a construção e reforma de 
benfeitorias nos aquartelamentos da guarnição do Décimo Batalhão de 
Polícia Militar- I 0° BPM- de Montes Claros. 

§ 4° - Os projetos referentes à construção e benfeitorias da guarnição 
do 10° BPM serão submetidos à apreciação da corporação, que definirá 
as prioridades.". 

Sala das Reuniões, I O de maio de 2000. 
Cabo Morais 

EMENDAN°2 
Suprima-se o art. 4°. 
Sala das Reuniões, de abril de 2000. 
Anderson Adauto 
Justificação: A supressão do art. 4° toma-se necessária a fim de 

viabilizar o financiamento da obra. Se for determinado que o 



financiamento deve ser feito pela Caixa Econômica Federal, e esta 
sofrer qualquer empecilho, toma-se inviável o projeto. 

EMENDAN°3 
Suprima-se o art. 5°. 
Sala das Reuniões, I O de maio de 2000. 
Anderson Adauto 
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Justificação: Cada um dos aquartelamentos, de acordo com suas 
necessidades, saberá definir suas prioridades. Dessa forma, seria 
conveniente deixar que a Comissão escolha a ordem em que as 
benfeitorias devem ser realizadas. 

EMENDAN°4 
Suprima-se o art. 6°. 
Sala das Reuniões, 4 de maio de 2000. 
Anderson Adauto 
Justificação: A supressão do art. 6° é sugerida tendo em vista nosso 

ordenamento juridico, que estabelece que deve haver a reversão do bem 
doado quando não é cumprido o objeto da doação com encargo. Assim 
sendo, tal artigo toma-se desnecessário. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas ao projeto quatro emendas: uma do Deputado Cabo 
Morais, que recebeu o n° 1, e três do Deputado Anderson Adauto, que 
receberam os números 2 a 4. Nos termos do § 2° do art. 188 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto e as emendas à 
Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer. 

- A seguir, têm a discussão encerrada em 1 o turno, cada um por sua 
vez, os Projetos de Lei n°s 603/99, do Deputado Chico Rafael, que 
estabelece normas básicas para a realização do censo dos portadores de 
deficiência e dá outras providências; e 606/99, do Deputado Agostinho 
Silveira, que dispõe sobre informações da data de vencimento da 
Carteira Nacional de Habilitação a ser liberada pelo DETRAN-MG. 

Discussão, em [0 turno, do Projeto de Lei n° 627/99, da Deputada 
Maria Olívia, que acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei n° 6.763, de 
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado, autorizando o 
Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas operações 
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com produtos de couro industrializado. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI N" 627/99 

Dê-se ao § 11 do art. 1 o a seguinte redação: 
"§ 11 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstas em regulamento, a reduzir a carga tributária em até 
12% (doze por cento) nas operações internas com produtos de couro e 
sintéticos industrializados, inclusive sapatos, bolsas e outros artefatos.". 

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2000. 
Maria Olívia 
Justificação: Ao propor o Projeto de Lei n° 627/99, a pretensão da 

autora era fazer com que o empresário produtor de calçados, bolsas e 
outros artefatos tivesse melhores condições de competição. 

Ao saber, por meio de pessoas ligadas ao segmento, que os produtos 
sintéticos são mais utilizados que o couro na confecção de tais 
produtos, a autora apresentou esta emenda, que, certamente, receberá o 
apoio de seus ilustres pares. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foi apresentada ao projeto emenda da Deputada Maria Olívia, que 
recebeu o n° 1. Nos termos do§ 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha o projeto e a emenda à Comissão de 
Fiscalização Financeira, para parecer. 

- A seguir, têm sua discussão encerrada em 1 o turno, cada um por sua 
vez, os Projetos de Lei n°s 775/99, da Deputada Elaine Matozinhos, que 
acrescenta dispositivos à Lei n° 12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a 
política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências; e 
800/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que incentiva a instrução 
e a educação escoteira nas escolas públicas estaduais, por meio do 
Projeto Escotismo Escola . 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 12/99, da Deputada 
Maria José Haueisen, que institui o transporte rodoviário intermunicipal 
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alternativo de passageiros no Estado. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, 
que apresenta. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, ficando 
prejudicadas as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI W 12/99 

SUBSTITUTIVO N° 2 
Art. 1 o - Fica instituído, no Estado, o transporte rodoviário 

intermunicipal alternativo de passageiros. 
Art. 2° - O transporte de que trata esta lei será explorado por pessoas 

fisicas, condutoras autônomas ou cooperativas de condutores 
constituídas de, no mínimo, doze cooperados, que trafeguem em 
veículo próprio ou de aluguel, que, na data da publicação desta lei, 
sejam detentoras de concessão ou permissão do poder público 
municipal para explorar o transporte local de passageiros, em veículos 
de três a quinze lugares. 

Art. 3° - A exploração do serviço de transporte rodoviário 
intermunicipal de que trata esta lei depende de prévia autorização do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG. 

§ I o - O DER-MG decidirá sobre a autorização prevista no "caput" 
deste artigo, no prazo máximo de sete dias a partir da data do 
requerimento. 

§ 2° - A autorização concedida às cooperativas de condutores 
beneficiará a todos os cooperados. 

§ 3° - A autorização para explorar o serviço de que trata esta lei 
vigorará por prazo indeterminado. 

Art. 4° - O transporte rodoviário intermunicipal alternativo de 
passageiros será explorado com base nos seguintes requisitos: 

I - o preço da tarifa não será inferior àquela praticada pelo transporte 
regular autorizado pelo DER-MG; 

II - o embarque de passageiros deve ser feito em local diverso daquele 



. 
~ 
~ 

= õ :;; 
o . • E o • ;;; 
o 
~ . 
o 

-<' 

1055 
utilizado pelo transporte coletivo regular; 

III - a data de fabricação dos veículos não será superior a oito anos, e 
estes deverão ter seguro total, inclusive para cobertura de danos contra 
terceiros; 

IV - inscrição, na parte externa do veículo, de forma facilmente 
identificável, da expressão "Transporte Alternativo". 

Parágrafo único - Com exceção do inciso III, até que seja 
regulamentado o disposto nesta lei, fica assegurada a exploração do 
transporte rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros aos que 
preencham os requisitos previstos no art. 2°. 

Art. 5° - A fiscalização do serviço de transporte rodoviário 
intermunicipal alternativo será exercida pelo DER-MG, por meio de 
seus agentes próprios ou credenciados, e não excluirá a competência 
das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual e autoridades municipais 
de trânsito, em suas respectivas áreas de atuação. 

Art. 6° - O disposto nesta lei não se aplica ao transporte entre 
municípios de urna mesma região metropolitana. 

Art. 7° - Esta lei deve ser regulamentada no prazo de cento e vinte 
dias. 

Art. 8°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1999. 
Ronaldo Canabrava 
Justificação: Este substitutivo tem o objetivo de fazer com que as 

cooperativas de condutores constituídas de, no mínimo, 12 cooperados 
passem também a ter o direito de explorar o serviço de transporte 
rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros. É justo que os 
motoristas de táxi, automóveis ou "vans", agrupados em cooperativas, 
associações de caráter social e econômico, também possam explorar o 
serviço que este projeto de lei pretende instituir . 

Pretende, ainda, este substitutivo, definir que o serviço será prestado 
mediante autorização do DER-MG, já o transporte coletivo rodoviário 
intermunicipal é serviço público e, no Estado de Minas Gerais, de 
competência do DER-MG, podendo ser prestado diretamente ou por 
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delegação. 

A autorização a ser concedida pelo DER-MG permitirá, também, o 
controle de todos os condutores que se habilitarem a prestar o serviço e 
será o passo inicial no processo de fiscalização constante a que devem 
estar sujeitos os motoristas e veículos, visando instituir serviço de 
qualidade. 

SUBSTITUTIVO N° 3 
Institui o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de 

passageiros no Estado de Minas Gerais. 
Art. I o - O transporte rodoviário intermunicipal alternativo de 

passageiros no Estado de Minas Gerais, também denominado 
"transporte alternativo", será explorado conforme o disposto nesta lei. 

Art. zo - O transporte alternativo caracteriza-se como um transporte 
coletivo, aberto ao público, explorado de forma habitual, com base nos 
seguintes princípios: 

I - por meio de contratos de concessão, firmados com pessoas 
juridicas, selecionadas por meio de processo licitatório, observado o 
limite de um veículo por concessionário; 

II - utilização de veículos com capacidade para transportar de três a 
oito passageiros e de nove a quinze passageiros, data de fabricação não 
superior a cinco anos e que tenham seguro total, inclusive para 
cobertura de danos contra terceiros; 

UI - embarque de passageiros em local diverso daquele utilizado pelo 
transporte coletivo regular; 

IV - inscrição, na parte externa do veículo, de forma facilmente 
identificável, da expressão "transporte alternativo"; 

V - cadastramento dos veículos e realização de vistorias periódicas 
pelo poder público; 

VI - controle periódico do estado de saúde dos condutores; 
V - controle e limitação do número de horas diárias de trabalho dos 

condutores, observado o disposto em normas técnicas do Ministério do 
Trabalho; 

VII - recolhimento de tributos e demais encargos previstos em lei; 
VIII - identificação obrigatória dos usuários do transporte; 
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IX - para os veículos com capacidade para transportar de nove a 

quinze passageiros, itinerários e horários pré-definidos pelo poder 
público, desde que os horários não coincidam com aqueles estipulados 
para o transporte regular. 

§ I o - O poder público definirá os valores mínimos das apólices do 
seguro a que se refere o inciso II. 

§ 2° - Os veículos utilizados no transporte a que se refere esta lei 
deverão ser conduzidos pelo próprio detentor da concessão. 

Art. 3°- São vedados: 
I - o transporte de passageiros em número maior do que a capacidade 

nominal do veículo, definída no respectivo documento de 
licenciamento; 

II - o transporte de passageiros em itinerário e horário que não 
aqueles permitidos pelo poder público; 

III - a transferência da permissão a que se refere esta lei; 
IV - a condução do veículo por outra pessoa que não aquela detentora 

da permissão a que se refere o inciso I do art. zo. 
Art. 4 o - Aplicam-se ao transporte alternativo, no que couber, as 

penalidades previstas para o transporte regular. 
Art. 5° - O disposto nesta lei não se aplica ao transporte entre 

munícípios de uma mesma região metropolitana. 
Art. 6° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 1999. 
Maria José Haueisen 

SUBSTITUTIVO W 4 
Institui o transporte rodoviário intermunícipal alternativo de 

passageiros no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica instituído o transporte rodoviário intermunicipal 

alternativo de passageiros no Estado . 
Art. zo - O transporte alternativo de que trata esta lei caracteriza-se 

como modalidade de fretamento e será explorado pelos proprietários de 
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veículos de aluguel. 

Art. 3°- A delegação do serviço de transporte de que trata esta lei será 
feita mediante contrato de concessão ou permissão, após a realização 
do devido processo licitatório, que deverá ser feito individualmente 
para cada serviço. 

Parágrafo único - O edital para as licitações a que se refere este artigo 
não conterá outras exigências além das previstas no art. 4 o desta lei. 

Art. 4° - O transporte rodoviário intermunicipal alternativo de 
passageiros será explorado com base nos seguintes requisitos: 

I - exploração de serviço por pessoa fisica ou pessoa jurídica na forma 
de cooperativa ou de clube de transporte; 

li - veículos com capacidade para transportar de três a quinze 
passageiros; 

III - preço da tarifa não inferior àquela praticada pelo transporte 
coletivo regular, autorizado pelo DER-MG; 

IV - embarque de passageiros em local diverso daquele utilizado pelo 
transporte coletivo regular; 

V - veículos com data de fabricação não superior a cinco anos e que 
tenham seguro total, até para cobertura de danos contra terceiros; 

VI - inscrição, na parte externa do veículo, de forma facilmente 
identificável, da expressão "Transporte Alternativo"; 

VII - controle periódico do estado de saúde dos condutores 
cadastrados e do número de horas semanais de trabalho; 

§ I 0 
- Até que seja regulamentado o disposto neste artigo, fica 

assegurada a exploração do transporte rodoviário intermunicipal 
alternativo de passageiros aos que preencham os requisitos nos incisos 
li, III, IV, V e VI deste artigo. 

§ 2°- É vedada a instituição de quaisquer limitações relacionadas com 
a distância e a regularidade das viagens bem como o cadastramento de 
que trata o inciso VII deste artigo. 

Art. 5° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias 
contado da data de sua publicação. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: Este substitutivo visa a aprimorar a propostçao, 
promovendo sua adequação às normas que regem a delegação de 
serviços públicos a particular. Além disso, possibilita a exploração do 
serviço de transporte de passageiros de que trata o projeto por 
cooperativas, atendendo, dessa forma, a um dos princípios básicos da 
ordem econômica nacional, que é o incentivo ao cooperativismo. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentados ao projeto três substitutivos, sendo um do 
Deputado Ronaldo Canabrava, o qual recebeu o no 2; um da Deputada 
Maria José Haueisen, o qual recebeu o n° 3; e um do Deputado Irani 
Barbosa, o qual recebeu o n° 4. Nos termos do § zo do art. 188 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto e os 
substitutivos à Comissão de Transporte, para parecer. 

Discussão, em I o turno, do Projeto de Lei n° 85/99, do Deputado Hely 
Tarqüínio, que autoriza o Poder Executivo a transferir a entidades civis 
sem fins lucrativos a gestão de unidades públicas de saúde e dá outras 
providências. As Comissões de Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira perderam o prazo para emitirem seus pareceres. 
Foi designado relator em Plenário o Deputado Antônio Júlio. Na 
ausência do Deputado Antônio Júlio, a Presidência designa novo relator 
do Projeto de Lei n° 85/99 o Deputado Doutor Viana, a quem indaga se 
está em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo 
regimental. 

O Deputado Doutor Viana- Farei uso do prazo regimental. 
Discussão, em zo turno, do Projeto Lei n° 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. A Comissão 
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em ! 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão . 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e 
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persistindo a falta de "quorum" para votação, a Presidência encerra 
a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo 
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião 
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA r• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

RIO SÃO FRANCISCO 
Às quinze horas e trinta minutos do dia três de maio do ano dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, Carlos 
Pimenta e Bené Guedes, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Marco Régis, 
declara aberta a reunião e informa que ela se destina a eleger o 
Presidente e o Vice- Presidente, designar o relator e fixar o dia e o 
horário das reuniões ordinárias da Comissão. A seguir, o Presidente 
determina que se distribuam as cédulas de votação devidamente 
rubricadas aos Deputados. Ato contínuo, a Presidência convida para 
atuar como escrutinador o Deputado Bené Guedes. Apurados os votos, 
o Presidente proclama eleitos os Deputados Marco Régis para 
Presidente e Luiz Tadeu Leite para Vice- Presidente, ambos com três 
votos. Na oportunidade, o Deputado Marco Régis designa como relator 
o Deputado Carlos Pimenta. Havendo concordância entre os membros 
da Comissão, fica definido que as reuniões ordinárias da Comissão 
serão realizadas às quartas-feiras, às 16 horas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxíma reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Marco Régis, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Carlos Pimenta - Bilac 

Pinto. 
ATA DA 42• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia dez de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Glycon 
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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 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 procede à leitura da 
seguinte correspondência: oficio do Sr. Márcio Decat de Moura, 
Procurador-Geral de Justiça do Estado, informando que a denúncia 
apresentada pelo Sr. Rogério Pereira Fonseca foi encaminhada à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público; carta do Sr. Cássio de Souza 
Salomé, Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais de Belo 
Horizonte, encaminhando cópia do depoimento prestado pela Sra. 
Maria Lucinda de Jesus, mãe do apenado Vanderson Soares, em que 
relata fato ocorrido com ela quando atendida por dois advogados da 
Fundação Direito e Cidadania; convite para o Seminário Nacional 
Religião, Direito e Democracia; carta do detento Ailton dos Santos, 
denunciando que foi preso injustamente e pedindo a ajuda da 
Comissão; carta da jornalista Delvânia Oliveira, relatando que foi 
surpreendida por notificação da Ouvidoria da Polícia, que considerou 
improcedentes suas acusações contra o Delegado Eduardo Betti 
Menezes, denunciando corporativismo policial e solicitando a 
realização de investigação isenta e idônea sobre o caso; carta do detento 
Antônio Aparecido da Silva, denunciando que foi vítima de injustiça, 
espancamento e torturas fisica e psicológica no dia I 0/5/98, quando foi 
abordado por policiais de duas viaturas sob o comando do Sarg. 
Washington; carta do Sr. José Carlos da Silva Ribeiro, Diretor da 
Associação das Empresas de Diversões Eletrônicas Off Line do Estado 
de Minas Gerais, esclarecendo a situação das empresas daquele setor e 
pedindo apoio desta Comissão para que as referidas empresas possam 
continuar exercendo suas atividades com o respaldo do poder público; 
carta das Sras. Maria da Conceição Paula, Maria Aparecida Modesto, 
Hilda Helena de Siqueira, Maria do Rosário Simplício Queiroz e Maria 
da Conceição Freitas da Silva, mães de menores agredidos por policiais 
em Ponte Nova, encaminhando documentação sobre o caso e pedindo 
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apoio desta Comissão para que seja feita justiça; oficio da 
Fundação Movimento Direito e Cidadania, encaminhando relatório 
relativo ao convênio de assistência aos encarcerados e aos obstáculos 
encontrados junto ao Juiz de Direito da V ara de Execuções Criminais 
de Belo Horizonte. Em seguida, a Presidência 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 1.323 a 1.330 e 1.343/2000. A 
seguir, passa-se à fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão. São aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza 
Lara, em que pede sejam solicitadas providências à Secretária da 
Justiça e de Direitos Humanos com relação à denúncia formulada pela 
Sra. Ieda Fonseca, esposa do detento Wagner Alves Morais, que 
cumpre pena na Penitenciária José Maria Alkmim, a qual é submetida a 
constrangimento fisico e pressões psicológicas quando das revistas 
realizadas durante as visitas a seu marido; e sejam solicitadas 
providências ao Secretário da Segurança Pública para a elucidação da 
morte de Altamir José de Oliveira, que, segundo denúncia formulada 
pelo advogado Geraldo Eugênio Faria dos Santos, teria sido 
assassinado barbaramente em Pompéu, em 8/10/99. A palavra é 
concedida ao público presente para a formulação de denúncias. São 
ouvidas as Sras. Maria Caiafa, Presidente do Conselho Estadual de 
Direitos Humanos, e Ieda Fonseca; e o Sr. José Roberto Gonçalves, 
Ouvidor da Polícia, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
João Leite, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -

Maria Tereza Lara. 
ATA DA 11• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA 

FINANCEIRO 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de maio de 
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dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ronaldo Canabrava, Doutor Viana, Maria Tereza Lara e Dinis 
Pinheiro, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, 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 presentes. O 
Deputado Dinis Pinheiro, com a palavra, faz a leitura do Oficio n° 
114/2000, enviado pelo Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, 
Presidente do BDMG, em resposta a solicitações feitas anteriormente. 
O Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Márcio 
Favilla Lucca de Paula, funcionário do BDMG e Coordenador Geral de 
Incentivos Financeiros e Investimentos da Secretaria de 
Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, e 
Ronaldo Lamonier Locatelli, ex-Diretor do BEMGE, no periodo de 
janeiro de 1995 a setembro de 1998, e ex-Diretor do CREDIREAL, no 
período de janeiro de 1995 a agosto de 1997. Com a palavra, os 
convidados fazem suas exposições e respondem a perguntas dos 
Deputados Doutor Viana e Ronaldo Canabrava. Na fase de discussão e 
votação de proposições da Comissão, o Deputado Doutor Viana 
apresenta requerimento no qual solicita seja ouvido o Sr. Vicente de 
Paulo Diniz, Diretor de Finanças e Mercado de Capitais do Banco do 
Brasil. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado 
Ronaldo Canabrava passa a Presidência ao Deputado Doutor Viana e 
apresenta requerimento solicitando a contratação de uma assessoria 
parlamentar jurídica especializada para dar suporte técnico à Comissão. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Doutor 
Viana retoma a direção dos trabalhos ao Deputado Ronaldo Canabrava, 
e este informa que o inteiro teor da reunião consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a participação 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, 17 de maio de 2000. 



--------------------

Ronaldo Canabrava, Presidente - Doutor Viana - Maria Tereza 
· Lara - Dinis Pinheiro - Mauro Lobo - Sebastião Costa. 

ATA DA 38• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
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Às quinze horas do dia dez de maio de dois mil, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, Bilac Pinto, Dinis 
Pinheiro e Ivair Nogueira, 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 Dinis Pinheiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente, Deputado Álvaro Antônio, informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e dá ciência 
do recebimento oficios dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do 
Estado; Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil e Comunicação 
Social; · Raul Belém, Secretário da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Fernando Diniz, Deputado Federal; Roberto Luiz 
Calheiros, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transporte e Obras 
Públicas; Ângelo Ibrahim, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal 
de Ouro Preto; Marco Antônio Guimarães Monteiro, Presidente da 
Rádio Inconfidência; Iano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara 
Municipal de Araçuaí e João Vicente Monteiro de Oliveira, Presidente 
da Câmara Municipal de Congonhas. Passa-se à 2• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Colocados em votação, são aprovados, cada um 
por sua vez, os Requerimentos n°s 1.320/00, da Deputada Maria Olívia; 
n° 1.331 e 1341/2000, do Deputado Edson Rezende; n° 1337, 1338 e 
1339/2000, do Deputado Paulo Pettersen. Passa-se à 3• Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos à votação, são aprovados requerimentos do 
Deputado Bilac Pinto, em que solicita sejam tomadas providências 
junto aos órgãos competentes com vistas a que se resolva o problema 
relativo à queda de barreira ocorrida entre os quilômetros 12 e 30 da 
BR-459, que liga Poços de Caldas à Lorena, no Estado de São Paulo; 
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do Deputado Alencar da Silveira Júnior em que solicita a 
realização de debate público sobre as concessões rodoviárias do Estado 
de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Álvaro Antônio, Presidente - Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira, Bilac 

Pinto. 
A TA DA 3• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO FUNDO SOMMA 
Às nove horas e trinta minutos do dia onze de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, Ivo 
José, João Paulo e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Ivo José, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente procede à leitura de oficio do Deputado Irani Barbosa, em 
que encaminha documentos enviados pelo Sr. Dionésio Pimenta, 
Vereador à Câmara Municipal de Bocaiúva, referentes a denúncias de 
irregularidades no Projeto SOMMA. A seguir, o Deputado João Paulo 
apresenta requerimento em que solicita seja ouvida a Sra. Dorinha 
Melgaço, Vereadora à Câmara Municipal de Unaí. O Presidente a 
convida a tomar parte dos trabalhos. A Sra. Dorinha Melgaço entrega 
documentação contendo denúncias relativas à aplicação do Fundo 
SOMMA no Município de Unaí. Em seguida, o Presidente passa a 
Presidência ao Deputado Ivo José e apresenta requerimentos em que 
solicita sejam convidados os Vereadores à Câmara Municipal de Unaí 
para a próxima reunião desta Comissão, em 18/5/2000; e sejam 
realizadas viagens aos Municípios de Bocaiúva, Divinópolis, Fruta!, 
Ipatinga, Itaúna, Juiz de Fora, Nanuque, Pará de Minas, Patrocínio, 
Porteirinha, São Sebastião do Paraíso e Unaí, que receberam recursos 
do Fundo SOMMA, para averiguar a consecução do objeto dos 
financiamentos. Colocados em votação, cada um por sua vez, são 
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aprovados os requerimentos. O Deputado Ivo José retoma a direção 
dos trabalhos ao Deputado Rêmolo Aloise, que 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 maio de 2000. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Elbe Brandão - Márcio Cunha - Antônio 

Andrade- Luiz Fernando Faria- Sargento Rodrigues. 
ATA DA 31 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Irani Barbosa, Rêmolo Aloise e 
Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Registra-se a 
presença dos Deputados Miguel Martini, Dalmo Ribeiro Silva e Márcio 
Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Márcio 
Cunha, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e dá ciência do recebimento dos oficios dos Srs. Homero 
Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa Econômica 
Federal; Cristovam Roberto de Novais, Presidente do Instituto Helena 
Antipoff e da Associação dos Excepcionais de Divinópolis e da Sra. 
Mônica Messenberg, Secretária Executiva do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Passa-se à I a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado, em 2° turno, o parecer pela rejeição do Projeto de Lei no 
257/99 (relator: Deputado Mauro Lobo). A seguir, após discussão e 
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei n° 607/99 com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de 
Saúde (relator: Deputado Mauro Lobo); do Projeto de Lei n° 702/99 na 
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com 
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a Emenda n° I, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Ação Social (relator: Deputado Mauro Lobo); do Projeto de Lei no 
774/99 com a Emenda no I, da Comissão de Administração Pública, e a 
Emenda n° 3, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e 
pela rejeição da Emenda n° 2 da Comissão de Administração Pública 
(relator: Deputado Eduardo Hermeto); pela aprovação do Projeto de Lei 
n° 825/2000 (relator: Deputado Rêmolo Aloise). Em virtude da 
ausência do relator anteriormente designado, o Presidente, Deputado 
Márcio Cunha, redistribui o Projeto de Lei no 831/2000 ao Deputado 
Eduardo Hermeto, que emite parecer pela aprovação. Após discussão e 
votação, são também aprovados os pareceres, em I o turno, pela 
aprovação do Projeto de Lei n° 851/2000, com a Subemenda n° I à 
Emenda no I, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado 
Irani Barbosa); do Projeto de Lei n° 880/2000 (relator: Deputado 
Eduardo Hermeto). O relator do Projeto de Lei n° 904/2000, Deputado 
Rogério Correia, solicita prazo regimental para emissão de seu parecer 
ao referido projeto, o qual é deferido pelo Presidente. Passa-se à 2• Fase 
da Ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Colocado em 
votação, é aprovado o Requerimento n° 1.279/2000, da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização. Passa-se à 3• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Após votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
seguintes requerimentos: do Deputado Márcio Kangussu solicitando 
audiência pública da Comisssão, para debater com várias entidades 
representantes dos estudantes o Substitutivo n° I ao Projeto de Lei n° 
332/99, que cria o Fundo Estadual de Crédito Educativo do Ensino 
Superior; do Deputado Miguel Martini convidando diversas autoridades 
para debater a Lei Complementar n° 101, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências; do Deputado Márcio Cunha convidando diversas 
autoridades para debater e explicar os motivos que levaram à retirada 
dos subsídios concedidos aos mutuários do Conjunto Habitacional 
Emboabas de Caeté; dos Deputados Rogério Correia, Maria Tereza 
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Lara e Alberto Bejani solicitando audiência pública e convidando 
os Prefeitos Municipais de Minas Gerais, as Associações Municipais, 
representantes de algumas Secretarias de Estado e outras autoridades 
para discutir as mudanças contidas no Projeto de Lei n° 830/2000, que 
dispõe sobre a distribuição do ICMS pertencente aos municípios, de 
que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição 
Federal e dá outras providências. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Carlos Pimenta - Rogério Correia -

Sebastião Costa. 

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

874/2000 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em 

epígrafe tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Conselho 
Comunitário da Vila de Chapadinha e Pedra Santana, com sede no 
Município de Várzea da Palma. 

Uma vez que o projeto foi considerado, pela Comissão de 
Constituição e Justiça, juridico, constitucional e legal, vem ele agora a 
este órgão colegiado, ao qual compete apreciá-lo em caráter 
deliberativo, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, XIV, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Constituído em 15/3/85 sob a forma de sociedade civil sem fins 

lucrativos, o Conselho Comunitário da Vila de Chapadinha e Pedra 
Santana procura alcançar a promoção e o desenvolvimento comunitário 
mediante realização de obras de melhoramento, com recursos próprios 
ou obtidos por doação ou empréstimo; intenta combater a fome e a 
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pobreza nas referidas vilas, bem como oferecer atividades culturais 
e desportivas aos associados, integrá-los no mercado de trabalho e 
reabilitar aqueles que são portadores de deficiência. 

Tendo em vista a natureza essencialmente filantrópica de suas 
atividades, não há dúvida de que a entidade em referência se faz 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

874/2000 na forma apresentada 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 109/99 
Comissão de Fisçalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe tem 

por objetivo autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado- DER-MG- a doar à Sociedade São Vicente de Paulo o imóvel 
que menciona, situado no Município de Francisco Sá. 

A proposição foi distribuída preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, e seu relator, de início, solicitou fosse ela 
convertida em diligência à Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração a fim de ser instruída com informação desse órgão sobre 
a situação efetiva do bem e sobre a existência de algum óbice à doação 
que se pretende efetivar. 

Uma vez instruído com a referida informação, foi o projeto 
examinado pela aludida Comissão, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Assim, compete, agora, a este órgão colegiado apreciar a matéria, 
atendo-se aos limites estabelecidos pelo art. I 02, VII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição refere-se a um imóvel com área de 3.255m2 e 

respectivas benfeitorias, localizado no Município de Francisco Sá. 
Tal bem estava ocioso e, por isso, pretende-se doá-lo à entidade 
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denominada Sociedade São Vicente de Paulo para que ela legalize 
a situação da Casa do Menor Brejeiro, que ali se encontra em 
funcionamento. 

Tendo em vista a modalidade da alienação prevista no projeto -
doação a título gratuito -, é evidente que ao Estado não caberá ônus; em 
razão disso podemos concluir que ela não produzirá repercussão na 
execução da lei orçamentária anual do Estado. 

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

I 09/99 no I o turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Sebastião Costa 

- Rogério Correia. 
PARECER PARA 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 450/99 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto de lei em 
comento estabelece normas para a concessão de serviços de transporte 
coletivo intermunicipal de passageiros e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/7199, após a Comissão de 
Constituição e Justiça ter perdido o prazo para emitir parecer, foi o 
projeto distribuído a esta Comissão para receber parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. I 02, XII, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A análise do projeto em tela deixa transparecer que o objetivo do 

autor é traçar, para a concessão de serviços de transporte coletivo 
intermunicipal, as mesmas normas fixadas para o sistema interestaduaL 

Assim é que os arts. 1°, 2° e 3° já guardam semelhança com 
dispositivos da Constituição Mineira e com a Lei n° 10.453, de 22/1/91, 
e o Decreto n° 32.656, de 14/3/91, ambos estaduais. 

Já os arts. 4°, 5° e 6° pretendem inovar o ordenamento mineiro, 
porém, apesar de não ser da alçada desta Comissão, observamos que 
existe a mácula de inconstitucionalidade, na medida em que esses 
artigos estabelecem que as outorgas para exploração de serviço de 
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transporte rodoviário intermunicipal de passageiros não terão 
caráter de exclusividade. Isto em virtude do que estabelece o inciso I, 
do 2° do artigo 40da Constituição Estadual , "in verbis ": 

"Art. 40 - Incumbe ao Estado, às entidades da administração indireta 
e ao particular delegado assegurar, na prestação de serviços públicos, a 
efetividade: 

I-·········································································· zo -A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissiOnanas de 

serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação e as condicões de exclusividade do servico, caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou da permissão" (Grifo nosso.) 

Há que ser evidenciada uma diferença fundamental entre o art. 175 da 
Constituição Federal e o artigo supracitado. Com base no primeiro foi 
editada a Lei n° 8.987, de 13/2/95, e o Decreto Federal n° 2.521, de 
20/3/98, que certamente inspiraram a elaboração desse projeto, uma vez 
que admitem a ausência de exclusividade na prestação de serviços 
públicos. 

Por outro lado, o constituinte mineiro, atendendo as peculiaridades 
locais, optou por resguardar no citado art. 40, § 2°, I, a exclusividade na 
prestação de serviço público, não podendo, obviamente, o projeto 
dispor de forma contrária. 

Os arts. 5° e o 6° são inconstitucionais porque, ao dispor que o DER-
MG providenciará "licitação para as linhas já existentes e operadas com 
caráter de exclusividade", atingem atos jurídicos perfeitos e acabados . 

Os meios de comunicação divulgam, e, com uma simples viagem pelo 
interior mineiro, pode-se constatar que a demanda pelo sistema de 
transporte coletivo intermunicipal está diminuindo. Vários são os 
fatores: transporte clandestino, aumento do numero de automóveis, 
motocicletas, transporte escolar, fretamentos e outros. 

Para efeito de apuração da tarifa são sopesados os custos dispendidos 
na execução do serviço. Existem os custos variáveis (combustíveis, 
peças e acessórios , mão-de-obra e pneus) e fixos (todo o restante, 
como a garagem e sua manutenção, ponto de apoio, capital para a 



1072 
aquisição dos ônibus). Assim, por exemplo, se duas empresas 
operarem a mesma linha, os custos serão duplicados, e, 
invariavelmente, haverá ociosidade, ou melhor, desperdício de 
recursos. 

A verdade é que, como a demanda é decrescente, não há campo para 
que duas empresas operem um mesmo serviço, pois o efeito imediato 
seria o aumento da tarifa. 

Portanto, não é proibindo a exclusividade no transporte coletivo 
intermunicipal que será alcançada uma melhoria na qualidade do 
serviço. V ale lembrar que o Poder concedente apenas delega ao 
particular a execução do serviço público, mas continua sendo o gestor. 
Pode e deve estabelecer normas, fiscalizando o cumprimento. A 
prestadora que não atender as exigências deverá ser banida do sistema, 
existindo suporte na tanto na legislação vigente. 

Por derradeiro, cumpre ressaltar que em nível interestadual a ausência 
de exclusividade na prestação dos serviços não apresentou nenhum 
êxito. O Minístério dos Transporte suspendeu, entre outras, a licitação 
de linhas coincidentes com outras existentes, para realização de novos 
estudos, posto que movimento de passageiros auferido tem sido muito 
inferior às projeções dos editais. 

A concorrência onde não há demanda suficiente, em vez de melhorar 
a qualidade, provocará a deterioração dos serviços de transporte 
coletivo intermunicipal. 

Por meio de uma administração atuante, o Poder concedente pode 
conseguir muito mais que regularidade, continuidade, segurança, 
eficiência, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas, que são as 
condições básicas para classificar o serviço público como adequado. 

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

450/99. 
Sala das Comissões, 4 de maio de 2000. 
Álvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto, relator - Dinis Pinheiro -

Ivair Nogueira. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 821/2000 
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado João Paulo, tem como 
objetivo alterar a Lei n° 12.789, de 17/4/98, que toma obrigatória a 
afixação de preço em produto comercializado no varejo e dá outras 
providências. 

Publicado em 25/2/2000, foi o projeto distribuído à Comissão de 
Constituição e Justiça, dela recebendo parecer por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a matéria a esta 
Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, 
para ser analisada quanto ao mérito. 

Fundamentação 
Visa a proposição em tela alterar o art. 1° da Lei n° 12.789, de 

17/4/98, para acrescentar os§§ 1°,2° e 4°. Modifica, ainda, o art. 3° e 
acrescenta o art. 4°, seguido de parágrafo único. 

O projeto de lei em análise tem por escopo aprimorar a norma legal 
para tomar obrigatória a afixação de preços nos produtos expostos em 
vitrines, gôndolas e prateleiras, bem como a pesagem e colocação de 
preços nas embalagens de frutas, legumes e verduras no próprio espaço 
onde as mercadorias estejam expostas, para facilitar o trabalho do 
caixa, que tem dificuldade de identificar o produto já acondicionado no 
saco plástico. 

O projeto proíbe também a identificação de clientes que participem de 
sorteios, evitando-se assim que as tradicionais fichas cadastrais possam 
ser utilizadas para outras finalidades após a sua realização . 

Sem dúvida alguma, as medidas previstas no projeto vão ao encontro 
dos interesses do consumidor. 

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

82112000 . 
Sala das Comissões, 16 de maio de 2000 . 
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Geraldo 

Rezende. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI No 922/2000 
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De iniciativa do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em tela 
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar os prédios das 
escolas estaduais do I o grau aos municípios que efetivaram, ou venham 
a efetivar a municipalização desse nível de ensino. 

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e Justiça 
examinar preliminarmente a matéria, cujo parecer exarado concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre a este órgão colegiado 
examinar o projeto quanto à possível repercussão financeira, de acordo 
com o disposto no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No tocante à repercussão financeira das alienações em pauta- que nos 

compete analisar - afirmamos que não haverá impacto negativo para os 
cofres públicos, uma vez que ao Estado não caberá gasto no referido 
processo alienatário, porquanto, devído à natureza da forma de 
alienação do imóvel, não se lhe imputa obrigação de cunho pecuniário. 
Muíto pelo contrário, com a transferência de domínio dos próprios 
públicos do Estado para o município fica aquele isento das despesas 
provenientes da sua manutenção, o que acarreta um saldo positivo ao 
erário estadual. 

Conclusão 
Em vista do relatado, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

922/2000, na forma originalmente apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de março de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe Brandão -

Rogério Correia. 
PARECER PARA O 2° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO W 38/2000 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a Proposta de Emenda à 

Constituição n° 38/2000 altera a redação do § 3° do art. 24, dos arts. 32 
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e 38 e do § 11 do art. 39 da Carta mineira, revoga seu art. 273 e dá 
outras providências. 

Aprovado no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas por 
esta Comissão, o projeto retoma a este órgão colegiado a fim de receber 
parecer para o 2° turno, nos termos do art. 184, § 2°, do Regimento 
Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O aparelho do Estado brasileiro vem sendo objeto de mudanças 

substanciais que visam a transformar a administração pública de 
burocrática em burocrático-gerencial. Essa administração pública 
procura, sem se afastar do estado de direito, adequar as organizações 
públicas às contingências específicas de lugar e momento, 
emprestando-lhes maior agilidade e eficiência. 

Esse modelo pressupõe uma atenção vigorosa à gestão dos recursos 
humanos e requer um sistema de administração dinâmico e capaz de se 
acomodar às permanentes mudanças nas demandas sociais. 

A adequação dos recursos humanos tem-se constituído tarefa 
prioritária no atual contexto de mudança, implicando o estabelecimento 
de uma política voltada para o desenvolvimento de pessoal e a 
implantação de um sistema remuneratório que estimule o bom 
desempenho do servidor público e do militar. Isso requer uma política 
de recursos humanos que enfatize a profissionalização e a valorização 
dos servidores públicos. 

A proposta de emenda à Constituição mineira em análise pretende 
adequar a nossa Carta às novas regras da Constituição da República no 
que se refere à política remuneratória. 

A alteração do art. 24, bem como a revogação do art. 273, visam a 
impedir que acréscimo em qualquer espec1e remuneratória 
eventualmente concedido a uma categoria funcional seja estendido a 
outras. Essa vedação vem atender à demanda de uma administração de 
recursos humanos dinâmica, já que a equiparação de remunerações 
determina um engessamento da administração dos recursos humanos. 
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Quanto à alteração do art. 32, ela visa a adequar nossa Carta ao 

que estabelece o § I o do art. 39 da Constituição da República, que 
dispõe que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de 
responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos. 

O § 3°, acrescido ao art. 32 da Carta, ao autorizar reajustes 
diferenciados, possibilitará a correção de distorções salariais no serviço 
público. 

A separação das disposições constitucionais relativas aos servidores 
públicos daquelas referentes aos militares, introduzida por meio do art. 
2° da proposição em análise, vem possibilitar a dispensa de tratamento 
desigual aos que foram diferenciados pela Carta Magna, com as 
alterações sofridas em razão da Emenda à Constituição n° 19. 

Verifica-se, pois, que a proposição visa a alterar a Carta mineira de 
forma a possibilitar urna política de recursos humanos flexível, capaz 
de se adequar às demandas sociais com eficiência. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 38/2000 na forma do vencido no I o turno. 
Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Mauro Lobo, Presidente- Márcio Kangussu, relator. 

Redação do Vencido no I o Turno 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 38/2000 

Altera a redação do § 3° do art. 24, dos arts. 32 e 38 e do § li do art. 
39 e revoga o art. 273, todos da Constituição do Estado, e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. I o- O § 3° do art. 24 e o "caput" do art. 32, acrescido dos incisos 

I, II e III e do § 3°, da Constituição do Estado passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

. "Art. 24 - ........................................................................ . 
§ 3° - É vedado vincular ou equiparar quaisquer espec1es 

remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço 
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público.". 

"Art. 32 - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório observará: 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos 
cargos componentes de cada carreira; 

II - os requisitos para a investidura; 
III - as peculiaridades dos cargos. 

§ 3° - Observado o disposto no "caput" e incisos deste artigo, a lei 
disporá sobre reajustes diferenciados nas administrações direta, 
autárquica e fundacional dos três Poderes, visando à reestruturação do 
sistema remuneratório de funções, cargos e carreiras." 

Art. 2° - O art. 38 passa a constituir a Subseção III da Seção V do 
Capítulo I do Título III da Constituição, com a denominação de "Dos 
Servidores Policiais Civis", com a seguinte redação: 

"Art. 38 - Assegurados, no que couber, os direitos, garantias e 
prerrogativas previstos nas Subseções I e II deste Capítulo, a lei disporá 
sobre os planos de carreira e o regime juridico dos servidores policiais 
civis, observado o disposto no art. 32.". 

Art. 3° - A Subseção III da Seção V do Capítulo I do Título III da 
Constituição, integrada pelo art. 39, passa a ser a Seção VI, com a 
denominação de "Dos Militares do Estado", renumerando-se as atuais 
Seções VI - "Dos Serviços Públicos" - e VII - "da Regionalização" -
para Seções VII e VIII. 

Art. 4° - O § 11 do art. 39 da Constituição passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 39- ············································································ 
§ li - Aplica-se ao militar o disposto nos incisos I, II, III, IV e V e no 

parágrafo único do art. 31 e nos §§ 4°, 5°, 6° e 7° do art. 36 desta 
Constituição e nos incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7° 
da Constituição da República.". 

Art. 5° - Fica revogado o art. 273 desta Constituição. 
Art. 6° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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O Projeto de Lei no 840/2000, de autoria do Governador do Estado, 
que dá denominação de Padre João Vieira da Fonsêca a escola da rede 
estadual de ensino em Boa Esperança, 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 § I o do 
art. 268 do Regimento Interno. · 

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

PROJETO DE LEI No 840/2000 
Dá nova denominação à Escola Estadual Presidente Kennedy, situada 

no Município de Boa Esperança. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Passa a denominarcse Escola Estadual Padre João Vieira da 

Fonseca a Escola Estadual Presidente Kennedy, situada no Município 
de Boa Esperança. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, li de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Djalma Diniz. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE MAIO DE 2000 

ATAS 

A TA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 19/5/2000 
Presidência do Deputado João Pinto Ribeiro 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
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José Braga - Aílton Vilela - Dinis Pinheiro - Geraldo Rezende - João 
Pinto Ribeiro - Marco Régis - Olinto Godinho. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado João Pinto Ribeiro) - Às 9hl5min, 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 22, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. 

A TA DA 35• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas do dia três de maio do ano dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro 
Silva, Eduardo Brandão e José Milton, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença do Deputado Chico Rafael. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
ouvir o Reitor e os alunos da Universidade Federal de Ouro Preto. 
Informa, ainda, que durante a reunião serão entregues os documentos 
de cadastramento de imóveis urbanos da cidade de Inconfidentes. A 
seguir, o Deputado Eduardo Brandão lê a seguinte correspondência: 
telegrama de entidades de classe do magistério protestando contra a 
Resolução n° 63/2000, oficios de Diretores de Superintendências 
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Regionais de Ensino manifestando apoio ao Sr. Carlos Henrique 
Leal, Subsecretário de Administração do Sistema de Ensino da 
Secretaria de Educação; convite da Sra. Vitória Dantas Borges, 
Secretária de Educação e Cultura de Porto Seguro, BA, para o 2° Fórum 
N acionai de Educação, que ocorrerá entre os dias 14 e 17 de junho. O 
Presidente, a seguir, designa os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, José 
Milton e Eduardo Brandão, respectivamente, relatores dos Projetos de 
Lei n•s 868, 890 e 893/2000, e o Deputado Antônio Carlos Andrada, 
relator dos Projetos de Lei n•s 870 e 895/2000. Prosseguindo, o 
Presidente registra a presença dos seguintes convidados: Décio 
Bonamichi, Prefeito Municipal de Inconfidentes; Eraldo José Sarapu, 
Presidente da Câmara Municipal de Inconfidentes; Dirceu do 
Nascimento, Reitor da UFOP; Marco Antônio Tourinho Furtado, Vice-
Reitor da UFOP; Rogério Veiga Aranha, Gerente Regional da 
Secretaria do Patrimômio da União; Wilson Martins, ex-Delegado da 
SPU; Kátia Maria Zuconi Doná Aguilar, Tabeliã Substituta de 
Inconfidentes; e Maria Alice Dias Martinelli, Secretária de Educação de 
Inconfidentes. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento 
que motivou a reunião, tece suas considerações iniciais, os convidados 
fazem suas explanações e respondem às perguntas dos demais 
membros. Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Antes das considerações finais dos presentes, o 
Presidente submete à votação, e são aprovados, três requerimentos: o 
primeiro, dos membros da Comissão, solicitando reunião para se 
debater, com as autoridades relacionadas, o atual sistema de ciência e 
tecnologia do Estado; o segundo, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
solicitando reunião para se ouvir o Sr. Mário de Assis, Presidente da 
FAPAEMG, que apresentará sugestões sobre a questão escolar; e o 
terceiro, do Deputado Edson Rezende, solicitando reunião conjunta 
desta Comissão com a Comissão de Direitos Humanos, para se discutir, 
com as pessoas que relaciona, o tema "Educação em Valores 
Humanos". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos convidados e parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
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ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Agostinho 

Patrús. 
ATA DA 15• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às quinze horas do dia dez de maio de dois mil, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto (substituindo o Deputado 
Arlen Santiago, por indicação da Liderança do PTB), Antônio Carlos 
Andrada (substituindo o Deputado Agostinho Patrús, por indicação da 
Liderança do PSDB), Bilac Pinto (substituindo o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, por indicação da Liderança do PFL) e José Henrique 
(substituindo o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por indicação da 
Liderança do PMDB), 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 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 ouvir o Sr. 
Pedro Magalhães Bifano, Presidente da Companhia de Distritos 
Industriais- CDI-MG -, a respeito de obras para implementação de um 
distrito industrial no Município de Barbacena. O Presidente registra a 
ausência do convidado e passa a palavra ao Deputado Antônio Carlos 
Andrada, autor do requerimento que suscitou a reunião, que registra sua 
indignação pelo não-comparecimento do convidado. A Presidência 
ratifica as palavras do Deputado Antônio Carlos Andrada. Nada mais 
havendo a ser tratado, 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, 11 de maio de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Anderson Adauto - Chico 

Rafael - Geraldo Rezende. 
ATA DA 16• REUNIÃO EXTRAORDINÀRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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Às dez horas e quinze minutos do dia onze de maio de dois mil, 

comparecem no Fórum Abelardo Pena, no Município de Uberlândia, os 
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Chico Rafael, membros da 
supracitada Comissão. Encontram-se presentes também os Deputados 
Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa, e Geraldo 
Rezende. O Deputado Anderson Adauto declara aberta a reunião e faz a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos parlamantares presentes. A seguir, informa que a reunião se 
destina a debater, em audiência pública, o Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99, do Tribunal de Justiça, que contém a 
organização e a divisão judiciárias do Estado. São convidados a compor 
a mesa dos trabalhos os Srs. José Nepomuceno Silva, Juiz do Tribunal 
de Alçada, representando o Juiz Tibagy Sales Oliveira, Presidente do 
referido Tribunal; Márcio Decat de Moura; Procurador-Geral de 
Justiça; Elpídio Donizete, Presidente da Associação dos Magistrados 
Mineiros- AMAGIS -; Egberto Campos Batista, Presidente da 
Associação dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais; Maria 
Luíza Santana Assunção, Juíza Diretora do Foro de Uberlândia; Murilo 
Cremasco Júnior, Vice-Presidente da OAB-13• Subseção; e Antônio 
José Calhau, Consultor da Assembléia Legislativ. O Deputado 
Anderson Adauto tece suas considerações iniciais, destacando a 
importância de se ampliar o debate sobre o assunto em pauta, visando 
aproximar a população do interior e o Legislativo, e passa a Presidência 
ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. A seguir, fazem uso da 
palavra, cada um por sua vez, todos os integrantes da Mesa; há 
participação do público, que sugere sejam feitas alterações no Projeto 
de Lei Complementar n° 17/99. O Deputado Chico Rafael, relator da 
matéria no âmbito desta Comissão, recebe as sugestões propostas a fim 
de subsidiar o seu parecer. Ao encerrar os trabalhos e cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
Deputados, dos convídados e dos demais participantes pelo debate e 
pelos importantes subsídios apresentados nesta reunião, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de maio de 2000. 
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Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Anderson Adauto - Chico 
Rafael. 
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ATA DA 1 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA LOTERIA MINEIRA 

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de maio do ano 
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José 
Haueisen, Aílton Vilela, Alberto Bejani, João Batista de Oliveira e José 
Henrique, 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 Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
matéria de interesse da Comissão. Em seguida, passa-se à fase de 
discussão e votação de proposições da Comissão. São aprovados os 
seguintes requerimentos do Deputado Alberto Bejani: solicitando seja 
encaminhado oficio ao Auditor-Geral do Estado, convidando-o a 
participar da reunião do dia 18/5/2000, às 9h30min, no Plenarinho I, 
para subsidiar os trabalhos desta Comissão com o resultado das 
investigações por ele realizadas até o momento e sejam convidados 
para essa reunião os ex-Diretores da Loteria Mineira; pedindo seja 
encaminhado oficio ao Procurador-Geral de Justiça, solicitando-lhe que 
designe um representante desse órgão para acompanhar os trabalhos 
desta Comissão, que ocorrerão às quintas-feiras, às 9h30min, no 
Plenarinho I desta Casa. 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 maio de 2000 . 
João Batista de Oliveira, Presidente - José Henrique - Maria José 

Haueisen - Aílton Vilela - Alberto Bejani. 
A TA DA 17• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia onze de maio do ano dois 
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mil, comparecem no Fórum Melo Viana, no Município de Uberaba, 
os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Chico Rafael, membros da 
supracitada Comissão, e o Deputado Anderson Adauto, Presidente da 
Assembléia Legislativa. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
Presidente da Comissão de Administração Pública, declara aberta a 
reunião e faz a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos parlamentares presentes. A seguir, informa 
que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o Projeto de 
Lei Complementar n° 17/99, do Tribunal de Justiça, que contém a 
organização e a divisão judiciárias do Estado. São convidados para 
compor a Mesa dos trabalhos os Srs. José Nepomuceno Silva, Juiz do 
Tribunal de Alçada, representando o Juiz Tibagy Sales Oliveira, 
Presidente do referido Tribunal; Márcío Decat de Moura, Procurador-
Geral de Justiça; Elpídio Donizete Nunes, Presidente da Associação 
dos Magistrados Mineiros - AMAGIS -; Egberto Campos Batista, 
Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Minas 
Gerais; Marcos Montes Cordeiro, Prefeito Municipal de Uberaba; 
Everardo Leonel Hostalácio, Juiz Diretor do Foro de Uberaba; Evaldo 
Marco Antônio, Presidente da Subseção de Uberaba; e Antônio José 
Calhau, Consultor da Assembléia Legislativa. O Deputado Anderson 
Adauto tece suas considerações iniciais, destacando a importância de se 
ampliar o debate sobre o assunto em pauta, visando aproximar a 
população do interior e o Legislativo. Em seguida, fazem uso da 
palavra, cada um por sua vez, os convidados e segue-se amplo debate, 
com a participação do público, que sugere sejam feitas alterações no 
Projeto de Lei Complementar no 17/99. O Deputado Chico Rafael, 
relator da matéria no ãmbito da Comissão de Administração Pública, 
recebe as sugestões propostas a fim de subsidiar o seu parecer. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Durval Ângelo - Dalmo 

Ribeiro Silva- Chico Rafael. 



. 
o .. 
= o 
:§ 
o . e 
~ o; 
o 
~ 

• o . .;; 
• õ • 
E 
"' É 

A TA DA Js• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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Às dez horas e quinze minutos do dia quinze de maio de dois mil, 
comparecem no Fórum Orvieto Butti, no Município de Pouso Alegre, 
os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Chico Rafael, membros da 
supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também, os Deputados 
Durval Ângelo e Dalmo Ribeiro Silva. O Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, Presidente da Comissão de Administração Pública, declara 
aberta a reunião e faz a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos parlamentares presentes. A reunião se 
destina a debater, em audiência pública, o Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99, do Tribunal de Justiça do Estado, que contém 
a organização e a divisão judiciárias do Estado. São convidados a 
compor a mesa dos trabalhos os Srs. Tibagy Sales Oliveira, Juiz 
Presidente do Tribunal de Alçada do Estado; Márcio Decat de Moura, 
Procurador-Geral de Justiça do Estado; Elpídio Donizete Nunes, 
Presidente da AMAGIS; Egberto Campos Batista, Presidente da 
Associação dos Defensores Públicos do Estado; Jair Siqueira, Prefeito 
Municipal de Pouso Alegre; Carlos Abel Guersoni Rezende, Presidente 
da Subseção da OAB de Pouso Alegre; Antônio Teodoro Mendes, 
Vereador à Cãmara Municipal de Pouso Alegre; Walter José Vieira, 
Juiz Diretor do Fórum de Pouso Alegre; Willys Vilas Boas, Juiz de 
Direito do Juizado Especial de Pouso Alegre e Silvianópolis, Diretor da 
Seccional da AMAGIS; Mário Lúcio Pereira, Juiz de Direito da 1• Vara 
Cível; Paulo Duarte Lopes Angélico, Juiz da 3• Vara Cível; Benedito 
Pinto de Freitas, I o Promotor de Justiça; Marcelo R. Salles, 3° Promotor 
de Justiça Alegre; Décio Monteiro Moraes, 4• Promotoria de Justiça, 
todos da Comarca de Pouso Alegre; Ten.-Cel. Wilson Pereira 
Gonçalves, Comandante do 20° BPM; Clayton Gonçalves Faria, 
Delegado Regional de Segurança Pública, e Antônio José Calhau, 
Consultor Técnico da Assembléia Legislativa. O Deputado Durval 
Ângelo, 2°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, representando o 
Deputado Anderson Adauto, faz uso da palavra e destaca a importãncia 
da realização desta audiência pública, que visa ampliar o debate sobre o 
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Projeto de Lei n° 17/99, aproximando o Legislativo mineiro e a 
população do interior mineiro. A seguir, fazem uso da palavra palavra 
os convidados presentes e os demais participantes, os quais apresentam 
sugestões para aperfeiçoamento do projeto em debate. O Deputado 
Chico Rafael, relator da matéria pela Comissão de Administração 
Pública, recebe as sugestões apresentadas, que têm por objetivo 
subsidiar seu parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos Deputados, dos convidados e dos demais 
participantes pelo excelente debate e pelos importantes subsídios 
apresentados nesta reunião, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Cristiano 

Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva- Durval Ângelo - Alberto Bejani. 
ATA DA 15• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS BARRAGENS 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de 

maio do ano dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marcelo Gonçalves, Bilac Pinto, Maria José Haueisen, 
Carlos Pimenta, Dimas Rodrigues e João Paulo, 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 Bilac Pinto, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a 
finalidade da reunião é apreciar o relatório final, de autoria da Deputada 
Maria José Haueisen. Devido a problemas técnicos na impressão do 
relatório final, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser 
realizada na mesma data, às 19 horas, no auditório da Casa, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Bilac Pinto - Maria José Haiensen -

Dimas Rodrigues - João Paulo. 
ATA DA 23• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às quinze horas do dia dezesseis de maio de dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Antônio Júlio, 
Agostinho Silveira, Antônio Genaro, Doutor Viana e Maria Tereza 
Lara, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos 
Deputados Rêmolo Aloise e Edson Rezende. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
A Presidência informa que a reunião se destina a colher subsídios para 
a discussão do Projeto de Lei n° 879/2000, do Governador do Estado, 
que autoriza o Poder Executivo a contratar com a União, para o fim e 
na forma que menciona, em tramitação nesta Casa. A Presidência 
registra a presença dos Srs. José Augusto Trópia, Secretário da 
Fazenda, e Gilberto José Rezende dos Santos, representanto o 
Secretário da Educação, aos quais convida a tomar assento à Mesa. O 
Presidente, Deputado Ermano Batista, faz suas considerações iniciais, 
como autor do requerimento que motivou esta reunião. A seguir, passa 
a palavra ao Deputado Antônio Júlio, relator do Projeto de Lei no 
879/2000, para suas considerações iniciais, e, posteriormente, aos 
convidados. Abertos os debates, fazem uso da palavra todos os 
Deputados presentes, que fazem questionamentos aos convidados, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e 
convidados pelos valiosos subsídios prestados a esta Comissão, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau - Antônio Júlio - Bené 

Guedes. 
ATA DA I • REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS 

BARRAGENS 
Às dezenove horas do dia dezesseis de maio de dois mil, comparecem 
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na Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Bilac 
Pinto, Maria José Haueisen, Dimas Rodrigues e João Paulo, 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 João Paulo, 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 apreciar o relatório final, da Deputada Maria José Haueisen. 
A relatora, com a palavra, faz a leitura do relatório, que, colocado em 
discussão e votação, é aprovado por unanimidade. A Presidência 
suspende a reunião por alguns minutos para a lavratura da ata. 
Reabertos os trabalhos e em virtude de aprovação de requerimento do 
Deputado Dimas Rodrigues, o Presidente dispensa a leitura da ata, que 
é dada por aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a participação dos parlamentares e assessores e dá por 
encerrados os trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Bilac Pinto - Maria José Haueisen -

Dimas Rodrigues - João Paulo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 725199 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva seja declarado de utilidade pública o Esporte Clube Piedade, 
com sede no Município de Itajubá. 

O projeto foi publicado em 4112/99 e a seguir distribuído a este órgão 
colegiado a fim de receber parecer, nos termos do disposto no art. I 02, 
UI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Pelo exame da documentação que instrui o processo, verifica-se que o 

Esporte Clube Piedade é uma sociedade civil com personalidade 
jurídica própria em funcionamento no Estado há mais de dois anos e ser 
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sua diretoria composta por pessoas de reconhecida idoneidade não 
remuneradas pelo exercício de suas funções. Destarte, estão atendídos 
os requisitos impostos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, pelos quais as 
sociedades civis podem ser declaradas de utilidade pública estadual. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 725/99 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Paulo Piau - Antônio Júlio -

Bené Guedes - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

948/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado Mauro Lobo e 

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Bete! - ACB -, com sede no Município de Manga. 

Após ser publicada, em 15/4/2000, a matéria foi encaminhada a este 
órgão colegiado para que sobre ela emita o seu parecer, atendo-se ao 
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita ao disposto na Lei 

n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de 
utilidade pública no Estado e dá outras providências . 

O art. I 0 da mencionada lei dispõe sobre os documentos exigidos para 
que a entidade se habilite à postulação do título declaratório de 
utilidade pública, como se segue: 

"Art. I o - A sociedade civil, a associação ou a fundação constituída ou 
em funcionamento no Estado, com o fim exclusivo de servir 
desinteressadamente à coletividade, pode ser declarada de utilidade 
pública estadual, desde que comprove: 

I - que adquiriu personalidade jurídica; 
II - que está em funcionamento há mais de dois anos; 



III - que os cargos de sua direção não são remunerados; 
IV - que seus Diretores são pessoas idôneas". 
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A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação que 
instrui o processo, verifica-se que a Associação Comunitária Bete! está 
apta a receber o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 948/2000 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Paulo Piau - Bené Guedes -

Antônio Júlio - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

949/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Agostinho da Silveira, a proposição em 

referência tem por objetivo declarar de utilidade pública a Vila 
Vicentina Carlos de Almeida Sobrinho, com sede no Município de 
Cana Verde. 

Após ser publicado, em 15/4/2000, o projeto de lei foi encaminhado a 
este órgão colegiado, para que emita parecer sobre ele, atendo-se ao 
estabelecido no art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todos os requisitos definidos no art. ! 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, foram devidamente 
comprovados pela instituição em análise: é uma sociedade civil que 
funciona regularmente há mais de dois anos, tem personalidade juridica 
e diretoria composta de pessoas idôneas e que nada recebem pelos 
cargos que ocupam. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 949/2000 como originalmente 
formulado. 
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Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Paulo Piau -

Bené Guedes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

963/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Amilcar Martins, a proposição em tela tem 

por escopo declarar de utilidade pública o Grupo de Integração Social, 
Apoio ao Portador do HIV/AIDS e Informações Gerais - VHIVER -, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após ser publicado no "Diário do Legislativo", em 27/4/2000, o 
projeto foi encaminhado a este órgão colegiado, para que emita parecer 
sobre ele, atendo-se ao estabelecido no art. I 02, III, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de 

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por 
pessoas idôneas e que nada recebem pelos cargos que ocupam, 
conforme atesta a documentação que integra os autos do processo. 

Constatamos, pois, que foi atendido o disposto na Lei n° 12.972, de 
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 963/2000 como originalmente 
formulado. 

Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Agostinho Silveira - Bené 

Guedes - Paulo Piau - Antônio Júlio . 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

964/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em tela 
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pretende seja declarado de utilidade pública o Centro Cultural 
Terra Verde, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 27/4/2000, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com a documentação juntada ao processo, a entidade em 

questão é pessoa juridica em funcionamento há mais de dois anos. Sua 
diretoria é composta de pessoas idôneas e não remuneradas pelos 
cargos que exercem. 

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de 
2717/98, torna-se habilitada ao título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 964/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Paulo Piau -

Bené Guedes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 

965/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Márcio Cunha, por meio do projeto de lei em epígrafe, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais de 
Alunos e Mestres da Escola Municipal Pedro Aleixo- ASPAEMPA -, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após ser publicada, a matéria foi encaminhada a este órgão colegíado 
para que emita o seu parecer, atendo-se ao disposto no art. 1 02, III, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme comprova a documentação juntada ao processo, a entidade 

ora examinada é pessoa jurídica que funciona há mais de dois anos, e 
seus Diretores são pessoas idôneas e não remuneradas pelos cargos que 
exercem. 
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Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de 

2717/98, toma-se habilitada ao título de utilidade pública. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 965/2000 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Paulo Piau -

Antônio Júlio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

972/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado José Milton, o projeto de lei em epígrafe 

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do Matatu 
ACOPROMA -, com sede no Município de Lagoa Dourada. 

Em 28/4/2000, a proposição foi publicada e a seguir distribuída a este 
órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos termos do disposto no 
art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em tela é uma sociedade civil sem fins lucrativos que se 

encontra em funcionamento no Estado há mais de dois anos, e seus 
diretores são pessoas de reconhecida idoneidade, não remunerados pelo 
exercício de seus cargos . 

Portanto, estão atendidos os requisitos emanados da Lei no 12.972, de 
2717/98, pelos quais podem as sociedades civis ser declaradas de 
utilidade pública estadual. 

A bem da melhor técnica legislativa, cumpre-nos apresentar emenda 
ao projeto, dando nova redação ao art. 1°. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 972/2000 
com a Emenda n° 1, nos termos a seguir formulados. 



EMENDAN° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 

1094 

"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do Matatu 
ACOPROMA -, com sede no Município de Lagoa Dourada.". 

Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Júlio -

Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

973/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado José Milton e tem 

por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Moradores do Arame, com sede no Município de 
Lagoa Dourada. 

O projeto foi publicado em 28/4/2000 e a seguir distribuído a este 
órgão colegiado, a que compete emitir parecer sobre a matéria, nos 
lindes estabelecidos no art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Examinada a documentação que instrui o processo, verifica-se que a 

Associação Comunitária em referência atende aos requisitos estatuídos 
pela Lei.n° 12.972, de 27/7/98, pelos quais podem as sociedades civis 
ser declaradas de utilidade pública estadual. 

Com efeito, ela possui personalidade jurídica e encontra-se em 
funcionamento há mais de dois anos, sua diretoria é composta de 
pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de seus cargos; 
cumpre-nos, contudo, apresentar emenda ao projeto - a qual será 
efetivada na parte final deste parecer - a fim de adequar a redação do 
art. 1 o à boa técnica legislativa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 973/2000 
com a Emenda n° 1, nos termos que se seguem. 
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Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
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"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Moradores do Arame, com sede no Município de 
Lagoa Dourada.". 

Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Errnano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira- Bené Guedes. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 789/2000 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde do 
Professor da Rede Estadual de Ensino. 

Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, esta 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as 
Emendas n°s I e 2, que apresentou. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, em 
conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, XI, "c", do. 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto sob análise pretende a implantação, pelo Poder Executivo, 

do Programa Estadual de Saúde Vocal, destinado aos professores da 
rede estadual de ensino. 

O programa inclui a assistência preventiva, por meio da rede pública 
de saúde, com a realização de curso teórico-prático anual, com a 
finalidade de orientar os professores sobre impostação vocal. 

A proposição pretende atribuir às Secretarias da Saúde e da Educação 
a competência de traçar as diretrizes para a execução do Programa, 
sempre sob a coordenação de um fonoaudiólogo . 

O professorado tem, com relativa freqüência, problemas de saúde 
relativos a disfonia, devido a complicações nas cordas vocais. A 
orientação de fonoaudiólogos na prevenção e o tratamento adequado 
dos professores já acometidos do mal irão certamente melhorar a 



qualidade de vida e o trabalho dos profissionais dessa área e, 
conseqüentemente, o rendimento dos alunos. 

1096 

O art. 196 da Carta Magna determina que "a saúde é direito de todos 
e dever do Estado", sendo corroborado pela Constituição do Estado em 
seu art. 186. 

O aspecto eminentemente preventivo do projeto atende ao 
estabelecido no art. 198 da Constituição Federal, que determina 
prioridade para as atividades preventivas. 

Também a Lei n° 8.080, de 19/9/90, chamada Lei do SUS, em seu art. 
2°, preconiza: "A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício". 

Dessa forma, temos que o direito à saúde é amplamente protegido 
constitucional e legalmente e a obrigação do Estado de garantir a saúde 
é prevista de forma taxa ti v a. 

As disposições contidas na proposição sob análise atendem ao 
preceito constitucional de forma específica, visando proteger a saúde 
vocal dos professores. 

Entendemos que, apesar do caráter fundamentalmente preventivo do 
projeto, os professores já acometidos de disfonia devem também 
receber o beneficio dos cursos de impostação vocal e, em caso de 
afastamento, deverão ter assegurados seus direitos e vantagens. As 
emendas oferecidas pela Comissão de Constituição e Justiça vieram 
garantir tais beneficios, direitos e vantagens, não previstos na forma 
original da proposição. 

Portanto, reveste-se de mérito o projeto de lei em tela. 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
789/2000 com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende, relator (redistribuído) -

Cristiano Canêdo - Pastor George - Dimas Rodrigues. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 909/2000 
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(Nova redação, nos termos do art. 138, § 1°, do Regimento Interno) 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei 
em tela dispõe sobre a fabricação de medicamentos genéricos pela 
Fundação Ezequiel Dias - FUNED. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 29/3/2000, foi o projeto 
enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo 
n° 1, que apresentou. V em agora a matéria a esta Comissão para receber 
parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do 
Regimento Interno. Cumpre esclarecer que, durante a discussão do 
parecer, foi apresentada uma proposta de emenda pelo Deputado 
Miguel Martini, a qual foi aprovada pela Comissão e acatada por este 
relator. 

Fundamentação 
O projeto de lei em comento visa a destinar 50% do lucro líquido 

resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais à 
Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, para a aquisição de matéria-prima 
destinada à fabricação de medicamentos genéricos necessários às 
atividades de órgãos estaduais, instituições públicas, autárquicas e 
outras e estabelecimentos particulares. 

A elaboração e a fabricação de produtos biológicos, profiláticos e 
medicamentosos necessários às atividades supracitadas incluem-se 
entre as competências legais da FUNED. No caso dos genéricos, o art. 
2°, I e 111, da Lei Federal n° 9.787, de 10/2/99, estabelece que o órgão 
federal responsável pela vigilância sanitária regulamentará os critérios e 
condições para o registro e o controle de qualidade, bem como os 
critérios para a aferição da equivalência terapêutica dos medicamentos 
genencos. Conforme regulamentação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVS -, para que um medicamento genérico 
possa ser comercializado, há normas que deverão ser seguidas pelos 
laboratórios interessados em sua fabricação, relativas ao rótulo, à 
embalagem, etc. Além disso, os laboratórios que solicitarem sua 
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inscnçao para produção de genencos junto à ANVS deverão, 
obrigatoriamente, comprovar a qualidade do produto em relação ao 
medicamento de referência, por meio dos testes de bioequivalência 
(que traça um perfil das caracteristicas fisicas e químicas do produto) e 
de biodisponibilidade ( que mede os efeitos no organismo, avalia se o 
genérico surte o mesmo efeito e atinge a mesma concentração no 
sangue em tempo igual ao do medicamento de referência). 

Como indica a justificação do projeto em exame, esses testes, que 
apresentam alto custo, são feitos apenas em quatro laboratórios 
atualmente. O aumento dos recursos destinados à FUNED, objeto da 
proposição, contribuirá em muito para que a instituição possa colocar 
em prática, nos termos da lei, a fabricação de genéricos no Estado. 

Acrescente-se, ainda, que o projeto em tela está em consonância com 
a Política Nacional de Medicamentos, estabelecida por meio da Portaria 
n° 3.916, de 30/10/98, do Ministério da Saúde, visto que, de acordo 
com o tópico 5.3, "n", dessa portaria, constitui responsabilidade da 
esfera estadual utilizar, prioritariamente, a capacidade instalada dos 
laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de 
medicamentos do Estado. O tópico 3.6 da mesma portaria determina 
que todas as esferas de Governo deverão promover a fabricação de 
genéricos pelo parque produtor nacional, em face do interesse 
estratégico para a sociedade brasileira. 

Consideramos que a proposição tem seu mérito ao fortalecer essa 
importante instituição e ao estimular a produção dos genéricos, que, 
tendo custos menores, provocarão a queda nos preços dos 
medicamentos disponíveis no mercado, favorecendo nossa população. 
Finalizando, com o intuito de impedir que os medicamentos genéricos 
fabricados pela FUNED sejam fornecidos a estabelecimentos 
particulares que visam ao lucro, apresentamos a Emenda n° I ao 
Substitutivo n° I, da Comissão de Constituição e Justiça. Acatamos, 
ainda, a Emenda n° 2, sugerida pelo Deputado Miguel Martini. 
Acrescentamos que ambas as emendas são compatíveis tanto com o 
substitutivo quanto com o projeto original. 

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

909/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n° I e 2, a seguir 
apresentadas. 

EMENDAN° I 
Substitua-se, no inciso VIII do art. 4° da Lei n° 6.265, de 18 de 

dezembro de 1973, a que se refere o art. I 0 do Substitutivo n° I, a 
expressão "particulares" por "filantrópicos". 

EMENDAW2 
No art. I 0 do Substitutivo n° I, acrescente-se, ao final do inciso VIII 

do art. 4° da Lei n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973, a expressão 
"alterando-se, se necessário, o orçamento do Estado". 

Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Miguel Martini, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Edson 

Rezende - Pastor George - Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 926/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades civís e 
militares de internação coletiva das redes pública e privada do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/4/2000, foi a proposição 
distribuída a esta Comissão para ser apreciada sob os aspectos de 

z juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em consonância com o 
õ que determina o Regimento Interno . . 
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Fundamentação 
O projeto de lei em exame assegura o livre acesso de líderes 

religiosos aos hospitais, cadeias, penitenciárias e similares, para prestar 
assistência religiosa aos fiéis da respectiva igreja ou comunidade 
religiosa . 

A matéria é objeto do inciso VII do art. 5° da Constituição da 
República: 

"Art. 5°-············································ 
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
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religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva". 

A Lei no 6.923, de 29/6/81, já regulava a questão no que concerne às 
Forças Armadas e foi recepcionada pelo texto constitucional 
promulgado em 1988. 

A Carta Estadual, no § 7° do art. 4°, preceitua: 
"Art. 4°- ........................................... . 
§ 7° - Ao presidiário é assegurado o direito a: 
I - assistência médica, juridica e espiritual;". 
Na ausência de lei federal dispondo sobre a aplicação plena do inciso 

VII supracitado, o Estado, usando da competência conferida pelo § 3° 
do art. 24 da Constituição Federal, colocou em vigor a Lei no 10.630, 
de 1611/92. Em seu art. ! 0

, lê-se: 
"Art. 1 o- Fica assegurado aos ministros de todos os cultos o acesso às 

entidades civis e militares de internação coletiva, das redes pública e 
privada do Estado, para prestarem assistência religiosa aos enfermos, 
detentos e internos". 

A Lei n° 11.404, de 25/1194, que contém as normas de execução penal 
determina, em seu art. 61 : 

"Art. 61 - É permitida, nas penitenciárias, nos termos do regulamento 
desta lei, a presença de representante religioso, com a autorização para 
organizar serviços litúrgicos e fazer visita pastoral aos adeptos de sua 
religião". 

O art. 1 o da proposição de que trata este parecer repete, basicamente, 
o art. 1 o da Lei n° 1 0.630,de 1992. Seu art. 2° não difere, em substância, 
do § 1 o do art. 1 o da citada lei. 

As novidades ficam por conta dos arts. 3° e 4° do projeto de lei. O 
primeiro manda afixar, em lugar visível, nas portarias de hospitais, 
cadeias, penitenciárias e similares, cópia do comando juridico que 
assegura aos líderes religiosos livre acesso a esses locais. O segundo 
institui multa para o descumprimento do referido comando. 

Sobre o art. 4 °, cumpre ressaltar que a penalidade, tal como prevista 
na proposição, só teria sentido quando aplicada a hospitais particulares, 
visto que é inconcebível que o Estado multe seus próprios 
estabelecimentos de internação coletiva. 
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Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade do Projeto de Lei n° 926/2000 na forma do substitutivo 
sugerido pelo Deputado Antônio Genaro, apresentado a seguir. 

SUBSTITUTIVO N" I 
Dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e 

militares de internação coletiva das redes pública e privada do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica assegurado a representante de culto religioso o acesso às 

instituições civis e militares de internação coletiva das redes publica e 
privada do Estado, para prestar assistência religiosa a interno. 

§ 1 o - A assistência religiosa prevista neste artigo poderá ser prestada 
a qualquer hora do dia ou da noite, a critério do representante religioso, 
em qualquer local onde se encontrar o interno. 

§ 2° - A assistência religiosa a enfermo internado em hospital ou 
similar será prestada mediante convite do paciente ou de seu 
responsável. 

§ 3° - O acesso previsto neste artigo será precedido de comunicado à 
direção da instituição e independe de sua autorização. 

§ 4°- Para o acesso às instituições nos termos do "caput" deste artigo, 
será exigida a identificação do representante, mediante a apresentação 
de documento próprio da instituição religiosa a que pertencer. 

Art. 2° - As instituições civis e militares de internação coletiva das 
redes pública e privada do Estado afixarão cópia desta lei em local 
visível, nas respectivas portarias . 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei no 10.630, de 16 de janeiro de 1992, e o art.61 da Lei no 11.404, de 
25 de janeiro de 1994. 

Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Bené Guedes -

Paulo Piau . 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 951/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos 
policiais e carcerários. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 15/4/2000, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem em vista garantir o livre acesso de autoridades aos 

estabelecimentos policiais e carcerários, assim consideradas todas as 
repartições pertencentes à estrutura das Secretarias de Estado da 
Segurança Pública e da Justiça e da Polícia Militar. 

O projeto faz distinção entre as autoridades que poderão adentrar 
nesses estabelecimentos sem prévia comunicação e aquelas cujo acesso 
fica condicionado a prévia comunicação à autoridade responsável pelo 
estabelecimento, com duas horas de antecedência. Integram o primeiro 
grupo os Senadores da República, Deputados Federais, Deputados 
Estaduais, representante da OAB credenciado pelo Presidente da 
entidade, Prefeitos Municipais, nos estabelecimentos situados nos 
municípios em que cumprem seus mandatos, e o Ouvidor de Polícia do 
Estado ou representante por ele designado. No segundo grupo, alinham-
se os membros dos Conselhos Estaduais de Direitos Humanos e de 
Defesa Social e os titulares de órgãos oficiais de defesa dos direitos 
humanos ou representante por eles designado. 

É inquestionável a necessidade imperiosa de se mudarem as 
condições degradantes a que são submetidos os detentos dos 
estabelecimentos prisionais no Brasil. Não bastassem as dificuldades de 
ordem material, decorrentes da insuficiência de recursos para a 
manutenção do sistema carcerário, verifica-se, ainda, a ocorrência de 
práticas covardes e desumanas contra presos e detentos, em ostensiva 
violação de direitos e garantias fundamentais constantes na 
Constituição da República. Tem sido corrente a prática de abusos por 
parte de agentes policiais e carcerários, muitas vezes acobertados pela 
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conivência ou omissão de seus superiores. 

É nesse contexto que se insere a iniciativa legislativa de que ora se 
cogita. Com efeito, objetiva-se, por meio da proposição em exame, 
coibir essas práticas odiosas, mediante a fiscalização, por parte de 
autoridades públicas, das condições dos estabelecimentos carcerários 
no Estado. 

Sob o prisma jurídico-constitucional, é de se assinalar que inexistem 
óbices à proposição, visto que esta se afina com as disposições 
consignadas na Constituição da República. Com efeito, a Carta Federal, 
em seu art. 25, determina que os Estados se organizam e se regem pelas 
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios nela 
inscritos. O § I o desse dispositivo estabelece que são reservadas aos 
Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição 
da República. A Constituição mineira, a seu turno, determina que cabe 
à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre 
todas as matérias de competência do Estado, aí incluída a matéria da 
competência reservada ao Estado federado nos termos do mencionado 
§I o do art. 25 da Constituição da República. Em face desses 
dispositivos, resulta inequívoca a competência do Estado para legislar 
sobre a matéria. 

Ademais, a providência legislativa propugnada representa urna 
intensificação do princípio da publicidade, que se acha inscrito no art. 
37 da Carta Magna, uma vez que tende a conferir maior transparência à 
atuação estatal no que se refere à guarda de presos e detentos. 

Acresça-se, ainda, que a proposição tem em vista conferir efetividade 
ao disposto no inciso XXXI do art. 62 da Constituição mineira, que 
defere competência ao Estado para fiscalizar os atos do Poder 
Executivo, incluídos os da administração indireta. No caso em exame, 
tal competência reveste-se de especial importância, visto que essa 
fiscalização visa à salvaguarda de bens jurídicos como a integridade 
fisica, a vida e a dignidade da pessoa humana. Assinale-se, a esse 
respeito, que o artigo inaugural da Constituição da República, em seu 
inciso III, consagra, como um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. A seu turno, o art. 
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5°, referente aos direitos e garantias fundamentais, determina, no 
inciso III, que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano, e mais adiante, no inciso XLIX, assegura aos presos o 
respeito à integridade fisica e moral. Assim, o projeto em exame tem 
em vista contribuir para a efetiva observância de todos esses preceitos 
consignados no texto constitucional. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 95112000. 
Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Paulo Piau -

Bené Guedes. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 427/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 427/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, que 

institui a Semana de Combate ao Alcoolismo no Estado, foi aprovado 
em turno único, na forma do Substitutivo n° I, com as Emendas noS I e 
2. 

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

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

PROJETO DE LEI W 427/99 
Institui a Semana de Combate ao Alcoolismo no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituída a Semana de Combate ao Alcoolismo, a ser 

comemorada anualmente, na semana em que estiver compreendido o 
dia 1 O de junho. 

Art. 2° - A Secretaria de Estado da Educação, em conjunto com a 
Secretaria de Estado da Saúde, promoverá campanhas educativas de 
combate ao alcoolismo. 

§ I o- As campanhas de que trata o "caput" deste artigo constarão de: 
I - palestras, debates, seminários e fóruns a serem promovidos nas 
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II - atos públicos; 
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III - atendimento psicológico para alcoólatras e seus familiares nos 
hospitais públicos e postos de saúde. 

§ 2° - A Secretaria de Estado da Educação promoverá o envolvimento 
dos alunos da rede pública estadual nas atividades comemorativas da 
Semana de Combate ao Alcoolismo. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Marco Régis -

Djalma Diniz. 

TRANSCRIÇÃO 
"HÁ 100 ANOS NASCIA JOUBERT DE CARVALHO* 

Nesta segunda-feira de carnaval, milhares de foliões nas ruas e nos 
bailes de todo o País vão cantar "Taí, eu fiz tudo pra você gostar de 
mim ... ", um dos grandes sucessos de Carmem Miranda. Poucos, porém, 
vão lembrar-se que nessa data (6 de março) o compositor dessa e de 
centenas de outras músicas, Joubert de Carvalho, estaria fazendo 1 00 
anos. Contudo o maís importante é que seus sucessos, como "Maringá", 
que batizou uma cidade no norte do Paraná, ou "Cai, Cai, Balão", 
continuam na boca do povo. 

Joubert Contijo de Carvalho nasceu em Uberaba, no Triângulo 
Mineiro, em 6 de março de 1900, mas logo nos primeiros anos mudou-
se com os pais, Tobias de Carvalho e Francisca Contijo de Carvalho, 
para São Paulo. Desde criança, ele compunha músicas. Mas seu 
primeiro sucesso foi aos 22 anos, quando já estudava Medicina no Rio 
de Janeiro. Ele estava numa festa quando uma convidada, sabendo que 
Joubert era compositor, pediu-lhe que tocasse algo no piano. Joubert 
tocou o foxtrote "O Príncipe", que foi bastante aplaudido, iniciando aí 
uma brilhante carreira como artista . 

Mas Joubert não desistiu da Medicina, profissão que exerceria até 
aposentar-se. Em 1925, ele tornou-se médico defendendo a tese 
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"Sopros Musicais do Coração". Joubert brincava afirmando que era 
urna tentativa de unir as duas áreas. E depois explicava: "O sopro é 
anomalia cardíaca, fenômeno congênito, urna lesão de válvula. Dá, às 
vezes, um ruído parecido com urna nota musical. É urna tese totalmente 
científica, baseada na observação de três casos que acompanhei. Fui 
aprovado com distinção". 

Em 1929, Joubert de Carvalho estava numa loja de discos, a Casa 
Melodia, quando o gerente o pôs para escutar urna música de urna 
artista nova. Era Carmem Miranda cantando "Triste Jandaia". Ele 
gostou muito e disse: "Que interessante essa cantora, tem presença no 
disco." O gerente respondeu: "Taí ela chegando." Carmem se 
aproximou, os dois conversaram e Joubert prometeu fazer urna canção 
para ela. No dia seguinte, Joubert mostrou-lhe "Taí". Quando ele lhe 
dava explicações de como cantá-la, Carmem respondeu com bom-
humor: "Não precisa ensinar nada, que na hora da boça eu entro com a 
boçalidade". 

Dois anos depois, o oficial de gabinete do Ministério da Viação, Rui 
Carneiro, sugeriu a Joubert de Carvalho que fizesse uma música 
retratando o drama da seca no Nordeste. Ele compôs "Maringá", cujo 
título é uma contração de Maria de Ingá. Na Parmba há um município 
chamado Ingá. A música foi um sucesso em todo o Brasil. 

Na década de 40, o Norte do Paraná estava sendo colonizado, e os 
trabalhadores, muitos dos quais nordestinos, cantavam "Maringá", 
enquanto trabalhavam. Durante urna reunião para decidir o nome de 
urna cidade a ser fundada na região, a esposa do presidente da 
Companhia de melhoramentos do Norte do Paraná, a inglesa Elisabeth 
Thomas, sugeriu: "Por que não damos à cidade o nome da mais bela 
canção brasileira, Maringá?". A sugestão foi aceita, e, em 10 de maio 
de 194 7, Maringá foi fundada. Joubert de Carvalho orgulhava-se de ser 
o responsável pelo nome de umas das poucas cidades, talvez a única no 
mundo, a ser batizada a partir de uma música. 

Joubert de Carvalho morreu de pneumonia no Rio de Janeiro aos 77 
anos, em 20 de setembro de 1977. Ele deixou centenas de músicas nos 
mais variados estilos: tango, foxtrote, samba, embolada, marcha, 
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rumba, canções francesas e italianas e muitos outros. Quando lhe 
perguntaram de onde surgia tanta inspiração, ele respondeu com 
modéstia: "Todas as minhas composições são instantâneas, às vezes 
basta uma palavra dita por alguém, ou uma cena presenciada por mim, 
e a música brota inteirinha. Nem parece que sou eu o compositor, mas 
que sou apenas o receptor"." 

* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a 
requerimento do Deputado Paulo Piau. 

ERRATA 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI W 393/99 
Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de 

5/11199, na pág. 31, co!. 4, na Emenda n° 2, ao final do art. 75,onde se 
lê: 

"condenado", leia-se: 
"condenado por crime hediondo e de rebelde ou opositor ao regime 

do estabelecimento" . 
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ATAS 

A TA DA 74• REUNIÃO ESPECIAL, EM 15/5/2000 
Presidência do Deputado José Henrique 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do 
Deputado Márcio Cunha - Palavras do Sr. Horst-Heinz Bíller - Entrega 
de título - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins 

- Antônio Genaro - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diníz - Doutor Viana - Geraldo Rezende - José 
Henrique - Márcio Cunha - Maria Olívia - Olinto Godinho - Sebastião 
Costa- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h05min, 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 Wanderley Ávila, 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 a 
Exma. Sra. Margareth Spangler Andrade, Secretária de Estado de 
Ciência e Tecnologia, representando o Governador do Estado; e os 
Exmos. Srs. Horst-Heinz Bíller, Diretor-Geral e Industrial da 
Mannesmann S.A. no Brasil; Manoel Costa, Secretário de Estado de 
Turismo; Eduardo Krafetuski, ex-Governador Internacional do Rotary, 
representando os rotarianos; e o Deputado Márcio Cunha, autor do 
requerimento que suscitou a realização desta homenagem. 
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Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à entrega do título de 
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Dr. Horst-Heinz 
Biller, Diretor-Geral da Mannesmann S.A. no Brasil, concedido pelo 
Sr. Governador do Estado por meio do Decreto n° 40.993, de 7/4/2000, 
a requerimento do Deputado Márcio Cunha. 

Execução do Hino Nacional 
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 Márcio Cunha 
Exmo. Deputado José Henrique, representando nesta oportunidade o 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia, Deputado Anderson Adauto, que, 
impedido de estar no início das nossas atividades, cumprimentou 
pessoalmente o nosso homenageado e daqui a pouco estará conosco; 
Dra. Margarethe Andrade, Secretária de Estado de Ciência e 
Tecnologia, representando, nesta oportunidade, o Exmo. Sr. 
Governador do Estado Itamar Franco; nosso querido homenageado, Dr. 
Horst-Heinz Biller; Secretário de Estado do Turismo, Manoel Costa, a 
quem quero agradecer e prestar-lhe esse reconhecimento de juntamente 
conosco ter tido essa iniciativa de poder fazer esta justa homenagem; 
quando vejo a figura do Secretário de Turismo, Manoel Costa, quero 
dizer que esta homenagem que a Assembléia presta no dia de hoje vai 
além das qualidades pessoais do nosso homenageado e da empresa que 
representa. Homens como o Secretário Manoel Costa e muitos de nós 
acreditamos que, em alguns aspectos, como no turismo, é possível 
praticar-se a paz mundial. E, com iniciativas como esta, demonstramos 
que efetivamente temos de buscar pessoas cujas atividades tenham, em 
nossa comunidade, um reconhecimento público expresso . 

Ao agradecer-lhe, quero agradecer também ao Werner, meu vizinho e 
colega de tênis, do Minas Tênis, que, sem dúvida, é também um dos 
responsáveis pela noite de hoje. Cumprimento também ao querido ex-
Governador do Rotary do meu distrito, o 4760, companheiro Eduardo 
Krafetuski, em nome do qual quero cumprimentar o Rotary do Barreiro 
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Meus amigos, é dificil, neste momento, esconder certo nervosismo, 
mas que se vai confundir, sem dúvida, com minha alegria de poder, na 
noite de hoje, prestar esta homenagem. A alegria - sentimento que toma 
conta de mim, neste momento - vem do fato de que, pela primeira vez, 
como Deputado Estadual, desta tribuna, presto uma homenagem 
concedendo o título de Cidadão Honorário do Estado a uma pessoa tão 
merecedora. Mas o título de hoje, como disse, está além da pessoa do 
Dr. Horst, que, sem dúvida, é dele merecedor. Ao prestar esta 
homenagem, o que a Assembléia Legislativa faz, na certeza de que 
todos o fazemos em nome do povo mineiro - e por isso agradeço a 
todos os Deputados e ao Governador do Estado -, é reconhecer os 
serviços e a colaboração do Dr. Horst para nossa economia, nossa 
cultura e nosso desenvolvimento. Senhoras e senhores, a Assembléia 
Legislativa do Estado promove, esta noite, reunião especial para que 
seja homenageado com o Título de Cidadão Honorário do nosso Estado 
o Dr. Horst-Heinz Biller, ex-Presidente da Mannesmann do Brasil, 
tratando-se de justa homenagem a uma pessoa que, pela sua história 
pessoal e pela sua dedicação ao desenvolvimento econômico e social 
do Estado, é plenamente merecedora do título que ora lhe é outorgado. 
Mas a homenagem que ora prestamos ao Dr. Biller não se limita à sua 
pessoa singular: procuramos também expressar, neste ato simbólico, o 
reconhecimento do Estado para com uma empresa que muito tem 
contribuído para o crescimento de Minas Gerais. 

A Mannesmann do Brasil, deve-se ressaltar, é uma empresa pioneira 
no processo de industrialização desencadeado no Estado na segunda 
metade do Século XX. Atividades mineradoras sempre constituíram a 
vocação de Minas Gerais. As riquezas que, ainda no período colonial, 
deram nome à nossa terra continuam hoje, como antigamente, presentes 
em nossa vida cotidiana, marcando, como diz nosso poeta maior -
Carlos Drummond de Andrade - a alma e o sangue do povo mineiro. A 
Mannesmann do Brasil, nesse contexto, mais do que uma empresa 
simplesmente voltada para a exploração de uma atividade econômica, 
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como tantas outras que existem, passou a compartilhar com nossa 
gente os nossos sentimentos e o nosso respeito às coisas de nossa terra. 

As atividades extrativas, todos sabemos, apresentam inevitáveis 
impactos no meio ambiente. A preocupação em repará-los, entretanto, é 
o que marca a diferença entre uma empresa atenta para as questões 
sociais e aquelas que simplesmente visam ao lucro fácil da exploração 
predatória. 

A Mannesmann do Brasil, podemos dizer com absoluta certeza, não 
se inclui entre as últimas. A obtenção do certificado ISO 14001 e o 
reconhecimento internacional que isso significa comprovam que o 
progresso e o desenvolvimento industrial podem ser compatíveis com 
as preocupações maiores com um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e saudável. O nosso homenageado afirma com orgulho: 
hoje o céu do Barreiro é mais azul. 

E se essa consciência ecológica existe na Mannesmann, muito 
devemos à atuação dos seus funcionários e diretores, com especial 
destaque para aqueles que, como o Dr. Biller, na sua gestão como 
Presidente, mostraram especial sensibilidade para essa questão. 

Se as empresas existem, meus amigos, é porque contam com a 
dedicação das pessoas que nelas trabalham. Mais do que um simples 
arranjo de capitais, máquinas e matérias-primas, são os homens que dão 
a vida à vida de uma sociedade juridica. Assim, nada mais justo que, na 
pessoa do Dr. Horst - Heinz Biller, faça-se homenagem a todos que, nas 
atividades da Mannesmann do Brasil, têm contribuído para o 
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. 

Devemos ressaltar, por outro lado, que os seres humanos, as pessoas 
concretas não se confundem com as empresas ou instituições em que 
trabalham. Os méritos pessoais devem ser destacados, pois sem eles 
não haveria a possibilidade do progresso e da ciência. 

O Dr. Biller, homem simples e inteligente, amante do trabalho e dos 
livros, sintetiza na sua biografia pessoal aquelas qualidades que, desde 
a antigüidade clássica, são exaltadas nos indivíduos verdadeiramente 
valorosos. 

O Dr. Biller nasceu na Alemanha, em Wuppertal, é engenheiro 
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metalurgista formado em Aachen e começou a trabalhar no Grupo 
Mannesmann em janeiro de 1963. Em 1979, assumiu o cargo de Diretor 
da Usina de Düsseldorf-Rath, que ocupou até junho de 1993. 

Em agosto de 1993, assumiu a Diretoria Industrial da Mannesmann 
do Brasil, na Usina do Barreiro, e, posteriormente, passou a Diretor-
Geral e Industrial, em janeiro de 1998. Portanto, está no Brasil há sete 
anos. 

Em sua gestão, realizou muitas coisas e transformou a Mannesmann 
do Brasil. Suas realizações são tantas que seria dificil fazer um relato 
aqui, da tribuna. Prefiro me concentrar na figura, na pessoa do Dr. 
Biller, que, com sua administração, levou a Mannesmann a ter dois 
tempos fundamentais na sua história: antes e depois da sua gestão. 

De um lado, um homem simples, voltado para o social e 
reconhecidamente amante do nosso País - o qual procurou conhecer por 
inteiro. Um admirador das coisas típicas do Brasil, de seus costumes e 
peculiaridades. 

Este é o Dr. Biller, uma pessoa que conhece a nossa política e 
economia como ninguém e admira as caracteristicas do povo brasileiro 
- alegre, expansivo e sincero. 

Para se ter uma idéia, é um dos Diretores mais conhecidos de todos os 
tempos na Usina do Barreiro. Por onde passa é cumprimentado e 
reconhecido por todos os funcionários. Conquistou a todos com o seu 
jeito espontâneo, franco e essencialmente gentil. 

Nosso homenageado desta noite sempre se destacou pela sua 
personalidade marcante, de alguém que sabe ouvir e que se dispõe 
sempre a dialogar. 

Ao Dr. Biller, portanto, apresentamos nossa homenagem pelos quase 
40 anos de carreira na Mannesmann. Nossos sinceros agradecimentos, 
pelo muito que fez nos 7 anos que conosco conviveu, e nossos votos de 
felicidades e êxito nos desafios que a vida lhe reserva no futuro. Com 
este título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, ato 
simbólico, procuramos sintetizar em um único momento todos esses 
sentimentos que, podemos afirmar, não são apenas nossos, mas de todo 
o povo mineiro. Muito obrigado. 
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Palavras do Sr. Horst-Heinz Biller 

Autoridades presentes, prezadas senhoras e prezados senhores, boa 
noite. Gostaria de agradecer as palavras gentis proferidas pelo 
Deputado Márcio Cunha. Agradeço a sua iniciativa de indicação do 
meu nome para o título de Cidadão Honorário do Estado. Fiquei muito 
honrado e gostaria de externar o meu muito obrigado por esta 
homenagem. Gostaria também de agradecer a presença de cada um, 
individualmente, neste evento. 

Antes de mais nada, gostaria de dizer que, em minha vida 
profissional, tive a oportunidade de trabalhar como engenheiro em 
diversas fábricas da Mannesmann na Alemanha, como em Remscheid, 
Mülheim e Düsseldorf, nomes estranhos quando soam aqui, em Minas 
Gerais. Depois de 30 anos de casa, fui convidado a vir para a Diretoria 
da Mannesmann S.A. no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. 
Agora, que completei 37 anos de trabalho nessa empresa, estou me 
aposentando e voltando para a Alemanha. 

Mas gostaria de aproveitar para dizer que, decididamente, esse 
período de trabalho no Brasil foi o auge da minha carreira. Foi, para 
mim e para minha esposa, um presente poder ter vivido e trabalhado 
aqui nesses últimos sete anos. 

Quando chegamos ao Brasil, tivemos algumas dificuldades devido à 
diferença cultural e por causa da nova língua a ser aprendida: o 
português. Para vencer esse desafio, só havia uma maneira: estudar em 
casa e conversar muito com os brasileiros. E nessas conversas, em 
geral, fui perguntando a um e a outro coisas que ouvia ou lia, palavras 
diferentes para mim, que nem sempre o dicionário explicava. Desse 
modo, fui sondando a língua e fui me adaptando ao Pais, a Minas 
Gerais e a Belo Horizonte, cidade agradável, em meio a montanhas, 
com paisagens deslumbrantes, dignas de dar inveja a qualquer povo ou 
nação, onde o sol brilha em grande parte do ano, especialmente nos 
últimos dias, um bom exemplo disso. 

Assim, fomos também conhecendo os brasileiros, mais 
especificamente os mineiros. E o que é ser mineiro? Vou usar um 
pequeno artigo que explica, melhor do que eu, o mineiro que encontrei 
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ao chegar neste lugar. O texto diz assim: 

"Ser mineiro é falar pouco e escutar muito, é passar por bobo e ser 
inteligente, é vender queijo e possuir Bancos. Um bom mineiro não 
laça boi com embira, não dá rasteira no vento, não pisa no escuro, não 
anda no molhado, não estica conversa com estranho. Só acredita na 
fumaça quando vê o fogo, só arrisca quando tem certeza, não troca um 
pássaro na mão por dois voando.· Ser mineiro é dizer 'uai', é ser 
diferente, é ter marca registrada, é ter história. Ser mineiro é ter 
simplicidade e pureza, humildade e modéstia, coragem e bravura, 
fidalguia e elegância. Ser mineiro é ver o nascer do sol e o brilhar da 
lua, é ouvir o cantar dos pássaros e o mugir do gado, é sentir o 
despertar do tempo e o amanhecer da vida. Ser mineiro é ser religioso e 
conservador, é cultivar as letras e as artes, é ser poeta e literato, é gostar 
de política e amar a liberdade, é viver nas montanhas, é ter vida 
interior, é ser gente ... ". 

Nessa última parte, foram citadas as artes e a literatura. Essas foram 
para mim importantes pontes de ligação, que ajudaram muito a minha 
adaptação com o povo mineiro. 

Sobre as artes, gostaria de me referir a Antônio Francisco Lisboa, o 
Aleijadinho, e à cidade de Congonhas. É impressionante a vida e o 
trabalho desse homem. Não tenho receio de afirmar que esse escultor 
está entre os melhores do mundo. Considero sua obra-prima as 66 
figuras esculpidas em cedro rosa que estão expostas na ''via crucis" de 
Congonhas. Isso sem deixar de lado os Profetas, expostos na Basílica. 
Tenho recomendado às pessoas que recepciono no Brasil uma visita a 
Congonhas. E vou continuar recomendando na Alemanha, sempre que 
tiver contato com alguém que estiver vindo para Belo Horizonte. 

Sobre a literatura, vou fazer menção à cidade de Cordisburgo, onde 
nasceu Guimarães Rosa, para mim, o maior poeta do Brasil. Considero 
um milagre que grandes cabeças como ele possam nascer em um local 
tão diferente deles mesmos. Em uma cidade tão simples, perdida no 
sertão, nasce esse gênio da literatura brasileira, que conquistou o 
mundo com ela. Cada um tem que visitar sua casa e ver isso. 

Senhoras e senhores, gostaria agora de falar rapidamente sobre alguns 
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pontos da economia brasileira. Freqüentemente os brasileiros me 
perguntam sobre esse assunto. Querem saber, de alguém de fora, sobre 
o progresso e o desenvolvimento do País nos últimos anos. Tenho 
respondido que tem sido muito grande. E, como não há nada de que 
entenda mais do que livros, vou usá-los como exemplo. Como assíduo 
cliente das livrarias brasileiras, posso afirmar que a qualidade, a 
variedade e o preço dos livros melhoraram muito nestes últimos anos. E 
isso, para mim, mostra como o País melhorou. Apesar de se ter muito 
ainda que fazer, acho que só é preciso continuar o que está sendo feito, 
com bastante fôlego. 

Mantendo essa linha da visão de alguém de fora, também costumo 
dizer que para se conhecer o Brasil basta conhecer Minas Gerais. Este 
Estado é para mim o cerne do País, com sua gente hospitaleira, séria e 
trabalhadora, com sua comida tão típica e saborosa, com seu relevo 
acidentado. 

A Mannesmann, nesse contexto, ocupa importante posição no cenário 
industrial: 

- A Usina Siderúrgica Integrada do Barreiro, com capacidade para 
produzir 400.000t de tubos de aço sem costura por ano, empregando 
cerca de 4 mil pessoas. 

- A Mannesmann Florestal, com sede em Curvelo, produz e abastece 
a siderúrgica com o carvão vegetal necessário. Além disto, as florestas 
existentes em 200.000ha de fazendas em diversos municípios do Norte 
de Minas, como João Pinheiro e Bocaiúva, enriquecem a atmosfera 
com oxigênio, contribuindo para a redução do efeito estufa. Isto, aliado 
à uma prática social justa numa região tão carente de Minas, com a 
geração de mais de 2 mil empregos diretos e indiretos, resultou na 
certificação internacional do Forest Stewardship Council, garantindo 
que a empresa pratica bom manejo de florestas . 

- A Mannesmann Mineração, na região de Brumadinho, que abastece 
a siderúrgica com o minério de ferro, onde toda a área trabalhada é 
recuperada e replantada com vegetação local. 

Através dessas medidas na área ambiental, a Mannesmann passou nos 
últimos anos a ser empresa certificada conforme as normas série ISO 
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Mas nestes anos também passamos por momentos bem difíceis, no 
cenário dos mercados nacional e internacional, quando a empresa se viu 
diante da necessidade de realizar pesados investimentos para manter 
sua competitividade. Menciono, sem detalhar, a queda mundial na 
demanda de tubos sem costura nos últimos anos, além da crise interna 
brasileira, que afetou a produção das empresas como um todo. Isso 
significou dificuldades, que as empresas Mannesmann conseguiram 
superar, investindo. 

Por tudo isso, apesar de constrangido, recebo esta homenagem com 
alegria e orgulho, em nome de toda a equipe da Mannesmann, 
representada aqui por parte expressiva de um valoroso grupo de 
colaboradores, na maioria mineiros, que vem conseguindo transpor um 
momento de muita turbulência. A essa equipe o meu agradecimento e 
os meus parabéns. 

Gostaria de encerrar este pronunciamento agradecendo aos dirigentes 
do Governo, que tomaram a iniciativa e a decisão da indicação do meu 
nome como Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, nas 
seguintes pessoas: Exmo. Sr. Itamar Franco - Governador do Estado; 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto - Presidente desta Casa; Exmo. 
Sr. Manoel Costa - Secretário de Estado, e Exmo. Sr. Deputado Márcio 
Cunha, autor do requerimento que deu ensejo à concessão deste título. 
A todos, os meus agradecimentos e o desejo de uma boa noite. 

Entrega de Título 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Dr. 

Horst-Heinz Biller o título de cidadão honorário de Minas Gerais, 
passando-lhe às mãos este diploma, de cujo teor dá ciência aos 
presentes: "O Governador do Estado de Minas Gerais concede ao Dr. 
Horst-Heinz Biller o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas 
Gerais, por sua relevante contribuição para o engrandecimento da terra 
mineira. Belo Horizonte, 15 de maio de 2000. Dr. Itamar Franco, 
Governador do Estado de Minas Gerais. Deputado Anderson Adauto, 
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais". 
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- Procede-se à entrega do título. 
O Sr. Presidente - A Assembléia de Minas tem a honra de estender 

esta homenagem a todos os familiares do Dr. Horst-Heinz Biller, 
solicitando à Sra. Zulma Cunha que faça a entrega de uma lembrança à 
esposa do nosso homenageado, Sra. Biller. 

- Procede-se à entrega da lembrança. 
Palavras do Sr. Presidente 

Nesta época em que a globalização constitui realidade concreta para a 
comunidade internacional, a questão do fluxo de capitais assume 
esl?ecial importância. 

As nações em desenvolvimento, como o Brasil, não interessa a 
entrada de capital especulativo: este chega hoje à procura de lucro 
rápido, para sair amanhã, uma vez conseguido o seu intento. 

Já os investimentos na produção, diretos e permanentes, são sempre 
bem-vindos, porque vêm para ficar e contribuem para a consolidação 
econômica. 

Minas Gerais tem sido beneficiada por algumas dessas constantes e 
rentáveis aplicações de capital. Um dos melhores exemplos é o da 
Mannesmann: desde 1952, nos acompanha nos altos e baixos da 
economia brasileira, gerando empregos, divisas e tributos. É uma prova 
de que a organização confia no Brasil e em sua gente, cabendo-nos 
retribuir-lhe com nosso reconhecimento. E o fazemos na pessoa do Dr. 
Horst-Heinz Biller, Diretor-Geral e Industrial da Mannesmann em 
nosso País, a quem estamos concedendo a Cidadania Honorária do 
Estado de Minas Gerais . 

Não nos vamos alongar na descrição da trajetória vitoriosa da 
empresa nem dos méritos pessoais de nosso homenageado. Isso já foi 
feito pelos oradores que nos precederam, entre eles, o colega Deputado 
Márcio Cunha, autor da iniciativa. Preferimos tecer algumas 
considerações sobre o espírito empresarial Mannesmann e sobre a 
cooperação entre Brasil e Alemanha, de que o Dr. Biller é hoje um dos 
principais agentes . 

Se a Mannesmann está entre as pioneiras na fabricação de artefatos de 
aço no Brasil, esse pioneirismo é uma tradição em sua história. Ainda 
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no século XIX, a engenhosidade dos irmãos Mannesmann levou à 
introdução, no mercado, dos tubos de aço sem costura, através da 
laminação de blocos maciços. Era o tempo em que a região do Ruhr -
abundante em recursos carboníferos - dava os primeiros passos para se 
tornar o vale do aço alemão, bem como sinônimo de poderio industrial. 

Pois diremos que aí começa a identificação do Ruhr com a terra 
mineira. No contexto brasileiro, somos o segundo parque industrial, 
estando em primeiro lugar no ramo siderúrgico. Particularmente, foi 
também do Ruhr - precisamente, da cidade de Dusseldorf - que nos 
chegaram a Mannesmann e o Dr.Horst-Heinz Biller. Atualmente, o 
Brasil é o maior parceiro alemão na América Latina. Apenas em 1998, 
os investimentos alemães aqui somaram R$16.000.000.000,00. É 
evidente que tal parceria tem por trás seus arquitetos, entre os quais está 
o nosso homenageado, Dr. Biller. 

Ele se fez cidadão mineiro no momento em que chegou, cerca de sete 
anos atrás. Advogando a causa da economia brasileira junto à sua 
matriz, colabora para que o Grupo Mannesmann atravesse uma de suas 
melhores fases entre nós. 

Um dos aspectos das muitas atividades e iniciativas de nosso 
homenageado chamou-nos especial atenção. Trata-se da prioridade que 
tem dado ao desenvolvimento da Mannesmann Florestal, uma das 
empresas do grupo. Refletindo preocupação com a ecologia e com o 
caráter social da atividade produtiva, a Florestal gera aproximadamente 
dois mil empregos diretos no Norte de Minas, respeitando o equilíbrio 
ambiental com modernas técnicas de reflorestamento. Estão, portanto, 
nosso homenageado e a empresa que dirige ajudando uma das regiões 
mais carentes de nosso Estado. Só isso já faz o Dr. Biller merecedor do 
titulo de Cidadão Honorário de Minas Gerais. 

Receba, Dr. Horst-Heinz Biller, a homenagem do povo mineiro pelas 
mãos desta Assembléia e transmita a seus colaboradores brasileiros e 
alemães nossos parabéns por contarem com a sua liderança. Muito 
obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos ao 
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homenageado, às autoridades e aos demais convidados, pela 
honrosa presença, e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião extraordinária de 
amanhã, dia 16, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para 
a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 75• REUNIÃO ESPECIAL, EM 18/5/2000 
Presidência do Deputado José Henrique 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Designação de 
Comissão - Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução 
do Hino Nacional- Palavras do Sr. Presidente- Palavras do Deputado 
Agostinho Silveira - Palavras do Sr. João Batista Rezende - Entrega de 
placa - Homenagem aos ex-Presidentes da Fundação João Pinheiro -
Palavras do Sr. Carlos Maurício de Carvalho Ferreira - Apresentação de 
vídeo - Entrega de placa - Homenagem à família do ex-Governador 
Israel Pinheiro - Palavras do Sr. Israel Pinheiro Filho - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Álvaro 

Antônio - Amilcar Martins - Antônio Genaro - Dimas Rodrigues -
Geraldo Rezende - José Henrique - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Maria Olívia- Olinto Godinho -Paulo Piau- Rêmolo Aloise. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20hl5min, 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 duas reuniões anteriores . 

Atas 
- O Deputado Olinto Godinho, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
~ restrições . ... 

Designação de Comissão 
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Olinto 
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Godinho, Dimas Rodrigues e Agostinho Silveira para, em 
comissão, conduzirem ao Plenário as autoridades e os demais 
convidados que se encontram no Salão Nobre. 

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

Exmos. Srs. Mauro Santos, Secretário do Planejamento, representando 
o Governador do Estado, Itamar Franco; João Batista Rezende, 
Presidente da Fundação João Pinheiro; Glorinha Lima Pereira Diniz, 
representando o instituidor da Fundação João Pinheiro, Hindemburgo 
Chateaubriand Pereira Diniz; Maria Helena de Andrade, representando 
o Secretário Executivo do Ministério da Justiça, Antônio Augusto 
Junho Anastasia; Israel Pinheiro Filho, Chefe do Escritório de 
Representação de Minas Gerais em Brasília; ex-Deputado Jairo 
Monteiro Magalhães; Cap. Izolina Costa Ferreira, representando o 
Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica -
CIAAR -; Ten. PM José Luiz, representando o Comandante da 
Academia de Polícia Militar; e Deputado Agostinho Silveira, autor do 
requerimento que deu origem a esta solenidade. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à comemoração do 30° 

aniversário da Fundação João Pinheiro. 
Execução do Hi11o Nacional 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouv1r a 
execução do Hino Nacional. 

-Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

Cumprimento todas as autoridades da Mesa, especialmente o 
Presidente da Fundação João Pinheiro, os funcionários, as demais 
autoridades, os Presidentes de autarquias e os representantes do 
Governo do Estado. O serviço público - compreendendo os órgãos da 
administração direta e indireta -, com relativa freqüência, é alvo de 
injusta generalização. Alega-se que a máquina oficial é inoperante e 
burocratizada e que muitos setores são instituídos para atender 
interesses específicos, não atingindo o objetivo do bem comum. 



z 
<3 

. • ... 
• õ 
~ 

1121 
Trata-se, como dissemos, de uma generalização incabível. Aqui 

mesmo, esta Assembléia - como poder autônomo que é - constitui 
prova em contrário: sem falsa modéstia, integramos um corpo de 
parlamentares que se renova a cada quatro anos no irrestrito empenho 
pela causa pública, enquanto nosso quadro de funcionários é 
competente e dedicado. Ocorre que o Palácio da Inconfidência não 
constitui exceção. Outro honroso exemplo de proficiência, no âmbito 
estadual, é a Fundação João Pinheiro, que estamos homenageando pelo 
transcurso de seu 30° aniversário. 

Criada para desenvolver estudos e pesquisas nos campos econômico e 
social, nossa homenageada firmou-se, ao longo desses 30 anos, como 
instituição de peso. Para tanto, faz uso daquela premissa segundo a qual 
a racionalidade econômica e administrativa, bem como o avanço 
tecnológico formam um tripé sobre o qual se apóia o processo de 
desenvolvimento. Nessa linha, seu trabalho tem-se caracterizado pelo 
planejamento e pelo permanente esforço modernizante. 

Um diagnóstico da realidade sócio-econômica de Minas Gerais 
coloca-nos em desvantagem em relação ao eixo Rio-São Paulo. A 
guerra fiscal, a carência de suporte à iniciativa privada e a falta de 
qualificação de mão-de-obra são algumas dessas dificuldades, para cuja 
superação a Fundação João Pinheiro vem decisivamente trabalhando. 

Falando em uma perspectiva mais ampla, os países que não investem 
em pesquisa estão condenados a serem eternos importadores de 
tecnologia. Recentemente, isso ficou mais uma vez confirmado pelo 
relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, 
denominado "Progresso Econômico e Social na América Latina 2000". 
O documento diz como o desacerto das políticas oficiais, nos países 
latino-americanos, soma-se, entre outros fatores, à dependência 
tecnológica, gerando a estagnação econômica, a concentração de 
riqueza e o empobrecimento do povo. 

No Brasil, esses componentes atuam de forma especialmente 
perversa: 50% da população detêm I 0% da riqueza nacional, 
configurando a pior distribuição de renda do planeta; a renda "per 
capita" supera somente a dos países mais miseráveis da África e da 
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Ásia; houve sensível retrocesso na educação, com a escolaridade 
média de apenas 5 anos para a população na faixa etária adulta; e 
corrupção e ineficácia são normas nos serviços públicos essenciais. 
Nesse universo que nos deixaria pessimistas, não fôssemos nós 
brasileiros e patriotas, urna organização como a Fundação João 
Pinheiro nos faz orgulhosos. Investindo na pesquisa, quando os 
serviços básicos de educação são precários; apresentando resultados 
positivos e transparentes, quando a ineficiência se mescla à 
improbidade em tantas operações; enfim, desenvolvendo esforço 
heróico para atingir seus objetivos; tudo isso toma a Fundação João 
Pinheiro merecedora de nossa admiração e de nossa homenagem. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
temos, portanto, a grata satisfação de apresentar à homenageada, na 
pessoa de seus dirigentes e funcionários, os nossos calorosos 
cumprimentos. 

Parabéns, Fundação João Pinheiro! Esteja certa de que o povo de 
Minas Gerais não abre mão de sua colaboração inestimável. Muito 
obrigado. 

Palavras do Deputado Agostinho Silveira 
Exmo. Sr. Deputado José Henrique, representando, nesta noite, o 

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
Deputado Anderson Adauto; Exmo. Sr. Mauro Santos, Secretário de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, representando S. Exa. o 
Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Exmo. Sr. Dr. João Batista 
Rezende, Presidente da Fundação João Pinheiro; Exma. Sra. Glorinha 
Lima Pereira Diniz, representando o instituidor da Fundação João 
Pinheiro, Dr. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz; Ilma. Maria 
Helena de Andrade, representando o Secretário Executivo do 
Ministério da Justiça, Dr. Antônio Augusto Junho Anastasia; Exmo. Sr. 
Dr. Israel Pinheiro Filho, Chefe do Escritório de Representação de 
Minas Gerais em Brasília; Exmo. Sr. ex-Deputado Federal Jairo 
Monteiro Magalhães; Exma. Sra. Capitã Izolina Costa Ferreira, 
representando o Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da 
Aeronáutica; Exmo. Sr. Tenente PM José Luiz, representando o 
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Comandante da Academia de Polícia Militar, gostaria também de 
cumprimentar, nesta oportunidade, todos os ex-Presidentes da 
Fundação João Pinheiro, na pessoa do mestre e grande brasileiro Prof. 
Aluísio Pimenta; funcionários, diretores, Deputados, senhoras e 
senhores, a Fundação João Pinheiro, como veremos resumidamente, 
tem suas origens no contingenciamento da história mundial e no 
grandioso Estado de Minas Gerais, o seu berço e permanente espaço de 
preocupação. 

Após o final da Segunda Guerra Mundial, com a canalização de 
recursos especiais do Tesouro Americano para a reconstrução da 
economia européia, pela via do Plano Marshall, de 1948, restou aos 
países periféricos, aliados dos Estados Unidos, a vã esperança de uma 
integração política retoricamente exortada pelos estatutos da 
Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados 
Americanos, sem nenhuma ajuda efetiva de doações financeiras que 
lhes propiciassem uma decolagem econômica com transferências 
unilaterais. Portanto, já em 1945, com os acenos americanos de 
incondicional socorro à Europa devastada pela guerra, o Brasil adotou, 
com a Constituição de 1946, um discurso híbrido, até hoje 
incompreensível pelos meios acadêmicos, de proclamar um regime 
democrático assentado nos valores fundamentais de inviolabilidade de 
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual, à 
dignidade e à efetivação desses direitos, com uma intervenção 
unilateral e monopolizada da União no domínio econômico sem 
explicitação do necessário compartilhamento em bases federalistas para 
atingir tais objetivos. 

Exatamente essa situação de abandono a que foram, no pós-guerra, 
condenadas as nações periféricas aliadas dos Estados Unidos e a 
anomalia do discurso constitucional brasileiro é que, à época, levaram o 
Brasil a se definir pelo sentimento de união nacional em tomo de uma 
política de integração planejada, com a criação do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e de outras empresas de economia mista 
e autarquias que compunham a administração indireta como braços 
auxiliares de coordenação de tarefas a serem cometidas ao sistema 
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administrativo do Estado brasileiro. 

Em 1947, Minas Gerais, nesse modelo de desenvolvimento 
econômico, faz o lançamento do Plano de Recuperação Econômica e 
Fomento da Produção, que, identificando aspectos relevantes de infra-
estrutura mineira, induziu estudos posteriores, que se materializaram no 
Plano de Eletrificação de Minas Gerais. Em 1951, criou-se o Conselho 
Estadual de Economia e Administração, que, por limitações logísticas 
de assessoramento direto ao Governado do Estado, foi transformado em 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento. Entretanto, só em 1962, com 
o surgímento do Banco de Desenvolvimento Econômico, é que se 
buscou superar as velhas estruturas do Estado pela correção de 
desequilíbrios regíonais e intersetoriais com vistas a eliminar pontos de 
estrangulamento da economia estadual. 

Por recomendações da Fundação Escritório Técnico de 
Racionalização Administrativa, hoje PRODEMGE, e do então 
Conselho Estadual de Desenvolvimento, foi encaminhado, em meados 
de 1969, à Assembléia Legíslativa de Minas Gerais, pelo então 
Governador Israel Pinheiro, aqui representado pelo seu ilustre filho, 
político eminente das Minas Gerais, Israel Pinheiro Filho, o projeto de 
lei que instituía a Fundação João Pinheiro, destinada à pesquisa 
aplicada nos campos da economia, da administração e das tecnologías 
básica e social. Buscou-se um meio de instrumentalização do setor 
público estadual para as ingentes mudanças vitalizadoras da economia 
mineira, aos moldes do que se praticava no âmbito federal pelo IPEA. 

O então Governador do Estado, Israel Pinheiro, salientou, no projeto 
de lei, que era necessário, dentre outros mecanismos de incremento de 
tecnología básica ao desenvolvimento do Estado, "induzir 
comportamentos em bases de racionalidade econômica e 
administrativa", para estabelecer novos rumos e superar o 
"depauperamento econômico e, por via de conseqüência, social do 
Estado", uma vez que "o rol de deficiências diagnósticáveis no 
complexo sócio-econômico mineiro" agia como limitante, à época, de 
nossas possibilidades de desenvolvimento, acrescentando que, nessas 
deficiências, incluíam-se as "dificuldades da política de tributação, em 
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constante luta desigual com o eixo Rio-São Paulo, passando pelo 
relativo desestímulo sensível no empresariado - talvez por causa da 
falta de adequada promoção por meios eficazes, de natureza financeira, 
creditícia e, mesmo, psicológica - até o despreparo de nossa mão-de-
obra, ainda em estágio primário de não-qualificação. Dificil se tomaria 
classificar, dentre esses e outros óbices, quais os que são causa~ e quais 
os que são efeitos. Provavelmente, estaremos diante de um amálgama 
indissociável desses dois aspectos, a exigir acurado trabalho de 
pesquisa e de identificação. Exatamente nesse quadro é que se postou a 
Fundação João Pinheiro, em acatamento à exposição de motivos do 
insigne Governador Israel Pinheiro, que, já naquela época, percebia que 
Minas não poderia ficar, como ainda está, a reboque da Uníão ou de 
outros Estados mais habituados à disputa de poderes exclusivamente 
pelo poder. 

As atividades da Fundação João Pinheiro, no entanto, excederam 
muito, em qualificação técníca, o seu congênere federal, em face do que 
se coletou no curso de sua história de realização de pesquisa, 
programação econômico-social, organização racional do trabalho, 
execução de serviço de estatística e projetos em tecnologia básica, 
planejamento do desenvolvimento estadual e do ensino especializado 
que resultou na implantação do CETEC. 

Atualmente, o que se colhe é que a Fundação João Pinheiro é um 
órgão que desempenhou e vem desempenhando suas finalidades com 
posições marcantes e signíficativas na história de Minas, porque, 
embora prioritariamente voltada ao apoio técnico ao desenvolvimento 
econômico e social do Estado, é também prestadora de serviços de 
elaboração, assessoria e execução de projetos de pesquisa aplicada, 
consultorias, por demandas de organismos internacionais, ministérios, 
Governos Estaduais, órgãos públicos federais e estaduais, munícípios, 
empresas privadas e entidades da sociedade civil, graças à implantação 
de centros de atividade afms gerados pela logística de capacitação 
autoproduzida ao longo de sua existência, em ramificações de destaque 
no elenco especializado do conhecimento científico. 

Temos, hoje, o Centro de Estatística e Informações; o Centro de 
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Estudos Econômicos e Sociais; a Escola de Governo; o Centro de 
Desenvolvimento e Administração; o Centro de Estudos Históricos e 
Culturais e o Centro de Estudos Municipais e Metropolitanos, que, 
reunidos, também oferecem, em seus segmentos, variados programas 
de formação, capacitação e treinamento em gestão política integrada e 
gerenciamento privado. 

Claro que a Fundação João Pinheiro, pelo acervo de suas tradições de 
pesquisa, tecnologia e ensino, teria atingido resultados máximos do seu 
esforço institucional a serviço de Minas Gerais se não tivéssemos, 
como temos, Governos Federais, que, replicando o discurso 
constitucional de 1946, ainda estão a praticar o centralismo político e 
diretivo do Pais, colocando Minas a reboque da União, não lhe 
ensejando a devida autonomia, que caracteriza o sistema federalista, 
para construir, por si mesma, o seu destino pelo aproveitamento da 
inteligência de seu povo e do potencial de suas riquezas materiais. 

O que vemos é o atrelamento da União, ante o olhar contemplativo 
dos Estados do Brasil, ao engodo do fechamento de contas 
internacionais, que, sob o disfarce de nos serem positivas, são registros 
iniludíveis de nossa sucumbência aos capitais especulativos e 
predatórios que põem em holocausto quotidiano o nosso compromisso 
histórico de defesa da cidadania e dos direitos fundamentais de 
dignidade. O descompasso entre o serviço coerente e contínuo em prol 
de Minas e do Brasil, desempenhado pela Fundação João Pinheiro, e as 
políticas oportunistas colocadas em prática pela União, nestes últimos 
anos, foi desastroso à necessária seriedade que deveria orientar a 
administração política do Pais. 

O Brasil não pode ser conduzido pelo arbítrio diuturno das medidas 
provisórias, que anulam a racionalização civilizada das políticas 
econômicas nas democracias plenas; e não pode ser assim conduzido, 
porque o trabalho científico que fez a Fundação João Pinheiro na 
interpretação das vocações econômicas e sociais de Minas não pode ser 
arquivado no museu da insensibilidade federal, que teima em praticar 
uma administração concentracionista e divorciada das peculiaridades 
potenciais de cada Estado brasileiro. Por isso é que o trabalho da 



. 
~ 
E 
õ :;; 
• . . 
E • " '" • ~ . • .<( 
• õ 
~ 

1127 
Fundação João Pinheiro é maior que este Brasil de hoje, cativo aos 
interesses externos, cego às potencialidades internas de nosso povo, tão 
bem delineadas em relatórios técnicos de relevantes amostragens 
produzidas nestes 30 anos de laboriosa história. Sinceramente, com 
esse reconhecimento, deixo meus efusivos parabéns a todos que 
dignificaram a instituição, a começar pelo patrono, João Pinheiro, 
ilustre jurista, estadista, expoente da política de Minas e do Brasil, meu 
conterrâneo, da querida cidade de Serro, também berço de Teófilo 
Otôni e de Pedro Lessa, seu contemporâneo e companheiro de ideal -
seu filho, Governador Israel Pinheiro, da mais ilibada reputação, ao 
instituí-la, demonstrou lucidez, competência e visão de futuro, 
honrando ainda os ideais do saudoso pai na valorização do que é nosso 
-; aos Presidentes, Diretores e funcionários que nela estiveram ou nela 
se encontram dignificando sua importância no desenvolvimento do 
Estado; e, por fim, a todos que participaram desta cerimônia e festa de 
aniversário dos 30 anos da Fundação João Pinheiro, a que tanto devem 
Minas Gerais e o Brasil dos mineiros. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. João Batista Rezende 
Deputado José Henrique, neste ato representando S. Exa., o 

Presidente desta Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto; 
Exmo. Sr. Mauro dos Santos Ferreira, Secretário do Planejamento, 
neste ato representando o Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; 
Ilma. Sra. Glorinha Lima Pereira Diniz, representando o instituidor e 
primeiro Presidente da Fundação João Pinheiro, Dr. Hindemburgo 
Chateaubriand Pereira Diniz; Ilma. Sra. Maria Helena de Andrade, 
representando o Secretário Executivo do Ministério da Justiça, Dr. 
Antônio Augusto Junho Anastasia, funcionário da Fundação João 
Pinheiro e também seu ex-Presidente; Exmo. Dr. Israel Pinheiro Filho, 
Chefe do Escritório de Representação de Minas Gerais em Brasília; 
Exmo. ex-Deputado Federal Jairo Monteiro Magalhães; Exma. Sra. 
Cap. Izolina Costa Ferreira, representando o Comandante do Centro de 
Instrução e Adaptação da Aeronáutica; Exmo. Sr. Ten. PM José Luiz, 
representando o Comandante da Academia de Polícia Militar, Cel. Ari 
de Abreu; Exmo. Sr. Deputado Agostinho Silveira, autor do 
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requerimento que deu origem a esta solenidade; Deputados; 
representantes, Diretores e Presidentes de autarquias, fundações e 
demais órgãos públicos; Diretores e funcionários da Fundação João 
Pinheiro; senhoras e senhores, no momento em que alcança os 30 anos 
a Fundação João Pinheiro, devemos refletir sobre os objetivos que 
presidiram a sua criação e sobre as realidades que reorientaram o 
planejamento do Estado, dando outros contornos a essa instituição. 

Na década de 50, sob o impulso desenvolvimentista do mineiro 
Juscelino Kubitschek, o sentimento geral era de alívio pelo final da 
Segunda Guerra e de otimismo quanto ao futuro. O sonho de nos 
tornarmos potência, trilhando nosso próprio caminho, se afigurava real 
e próximo. Esse sonho embalou uma geração de mineiros que nessa 
época estava nas universidades e foi capaz de ultrapassar as fronteiras 
provincianas do Estado, para observar e compreender o mundo 
contemporãneo e, mais do que isso, conceber estratégias para inserir 
Minas Gerais em destaque no cenário brasileiro, e o Brasil no cenário 
mundial. 

Dessa brilhante geração tenho aqui vários nomes, mas como símbolo 
cito apenas um, por receio de cometer omissões importantes e de 
injustiçar aqueles que lhes deram retaguarda nas suas ousadas 
iniciativas. Em nome de todos os funcionários e diretores da Fundação 
João Pinheiro, rendo as devidas homenagens a Hindemburgo 
Chateaubriand Pereira Diniz, que nem mineiro é, mas um orgulhoso 
filho da Paraíba. Hindemburgo teve o privilégio de conviver com 
grandes protagonistas da nossa história, como Tancredo Neves, Israel 
Pinheiro e o Presidente Juscelino Kubitschek, e deles obteve o 
incentivo e o respaldo para formatar as instituições que desenvolveram 
Minas Gerais. 

Quero celebrar o talento de uma geração de técnicos dotados de 
vigoroso espírito público, que não se nutriram na bacia dos interesses 
menores, nem cresceram com o fermento das intrigas partidárias, tão ao 
gosto da escola política mineira da época. Eram formados nas melhores 
universidades, impunham-se por seu inquestionável saber técnico e pela 
clareza de suas intenções. Fundaram o planejamento do Estado, 
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souberam fmjar um futuro para Minas Gerais e desenvolver os 
instrumentos para chegar lá. Souberam desenhar os rumos e traçar as 
metas nos planos mineiros de desenvolvimento e criar as instituições 
para sustentá-los, como o BDMG, o INDI, o CETEC, a CDI e a nossa 
Fundação João Pinheiro. 

As estratégias eram seguidas, metas eram cumpridas, outras 
reavaliadas, mostrando que o sistema de planejamento do Estado 
funcionava e gerava frutos. Para quem duvidar de que funcionava, vou 
fazer uma afirmação inquestionável: nesses anos de desenvolvimento, 
Minas deixou de ser predominantemente extrativista, mineral e 
agropastoril e hoje tem, na indústria de transformação, a parcela mais 
importante na formação de seu Produto Interno Bruto. 

Nos governos que se sucederam ao de Israel Pinheiro, a magnífica 
estrutura de planejamento, que desencadeou o processo de 
desenvolvimento do Estado, sofreu desmembramentos e perdas 
importantes. Houve tentativas de reagrupá-las, mas jamais voltou a ter 
aquela articulação positiva entre seus órgãos e o prestigio institucional 
que teve no início. A conseqüência disso pode ser vista na evolução dos 
números. Minas perdeu o impulso, e se cresceu foi por inércia, sem os 
estímulos adequados. 

O planejamento continuou a perder força, nos anos mais recentes, 
com a filosofia do "Estado mínímo", que passou a vigorar na esfera 
federal. O ectoplasma neoliberal quer nos convencer de que o Estado 
deve sair da economia, até mesmo enquanto gerador de políticas 
setoriais e regionais, e de que a livre força dos mercados é capaz de 
regulamentar as oportunídades de desenvolvimento. Em Minas, 
resistimos a esse tipo de argumento, não por conservadorismo, mas 
porque vivemos em um Estado múltiplo, variado na geografia e no 
clima, e atravessado pelas cicatrizes de desigualdades econômicas e 
sociais que não vão se resolver sozinhas, sem a mão niveladora do 
Estado. 

Nossa esperança de ver reabilitado o planejamento, na medida 
necessana para que Minas Gerais volte a dar exemplos de 
desenvolvimento ao País, ressurge com a confiança no inabalável 
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espírito público do Governador Itamar Franco. A instituição do 
orçamento participativo traz, aos números frios que orientam a 
atividade de planejamento, o calor das demandas da sociedade civil 
organizada. 

A Fundação João Pinheiro está preparada para os desafios com os 
quais nos defrontamos. As realidades distintas que o Estado viveu nos 
últimos 30 anos provocaram mudanças de rumo na instituição. De 
organismo de planejamento, pesquisa, análise, estatística e informação, 
capacitado a formular planos, programas, projetos e diagnósticos, 
passamos a incorporar novas tarefas. Todas são importantes, como o 
Projeto de Monitoramento de Políticas Públicas, os estudos sobre 
violência, o treinamento avançado para oficiais da Polícia Militar e as 
pesquisas sobre o nível de emprego na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

Mas uma dessas novas tarefas tem caráter, diria, revolucionário, 
devido às peculiaridades do momento político atual. É a formação de 
pessoal para a administração pública, assumida pela Escola de 
Governo. Hoje temos em funcionamento, na Fundação João Pinheiro, 
uma escola de nível superior, com seleção através de um concurso mais 
concorrido que os vestibulares. Para formar quem? Administradores 
públicos competentes, capazes e preparados para trabalhar no Governo. 
São poucas as iniciativas desse tipo neste Brasil de hoje, privatizante, 
terceirizante e empenhado em desmontar o serviço público sem avaliar 
a vulnerabilidade a que fica exposto um Estado sem continuidade 
administrativa. Eu tenho orgulho de presidir uma instituição que, entre 
outras atividades, aposta na profissionalização dos servidores de todo o 
Estado; tenho mais orgulho ainda de pertencer a um Governo que não 
dobra a espinha para políticas equivocadas, impostas de cima. Vamos 
continuar investindo na valorização e aprimoramento dos nossos 
servidores, que são o nosso maior patrimônio. 

Aí está um rumo para Minas Gerais. Com articulação, valorização e 
transparência, vamos mostrar saídas para a enchente neoliberal. Com 
trabalho, perseverança, competência e dedicação, inspirados pelo 
exemplo dos grandes homens que nos antecederam, e com a visão 
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voltada para o futuro, havemos de recolocar Minas nos trilhos do 
desenvolvimento e na posição de prestígio que sempre mereceu. 

Finalizando, agradecemos sensibilizados a Assembléia Legislativa, na 
pessoa do Deputado José Henrique, aqui representando o seu 
Presidente, Deputado Anderson Adauto, e ao Deputado Agostinho 
Silveira, autor desta homenagem, e a todos os que colaboraram para a 
concretização deste evento e, sobretudo, aos Srs. ex-Presidentes, pelos 
serviços prestados. 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Sr. João 

Batista Rezende, Presidente da Fundação João Pinheiro, placa alusiva a 
esta comemoração, com os seguintes dizeres: "A Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia a Fundação João 
Pinheiro por seus 30 anos de vida, durante os quais consolidou-se como 
centro de excelência na elaboração de projetos e pesquisas, no 
planejamento administrativo e na formação de recursos humanos. 
Minas deve a essa instituição exemplar, símbolo de inovação, de 
produção de idéias e de abertura de novos caminhos, muito da 
modernização e do desenvolvimento que vem conquistando nas últimas 
décadas.". 

Homenagem aos Ex-Presidentes da Fundação João Pinheiro 
A locutora - Senhoras e senhores, a Fundação João Pinheiro fará, 

neste momento, uma homenagem aos seus ex-Presidentes presentes 
aqui nesta noite. Convidamos o Presidente da Fundação João Pinheiro, 
Dr. João Batista Rezende, para proceder à entrega das placas. 
Convidamos, neste momento, para receber a homenagem, a Sra. 
Glorinha Pereira Diniz, representante do ex-Presidente Hindemburgo 
Chateaubriand Pereira Diniz; o Sr. Pedro Vargas de Oliveira Pena, 
representante do ex-Presidente José Israel Vargas; os Srs. Carlos 
Maurício de Carvalho Ferreira, Aluísio Pimenta, Hamilton Parma, 
Antônio Abraão Caram Filho e Roberto Gonçalves Pereira; e a Sra. 
Maria Helena Andrade, representante do ex-Presidente Antônio 
Augusto Junho Anastasia. 

- Procede-se à entrega das placas. 
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Palavras do Sr. Carlos Mauricio de Carvalho Ferreira 

Exmo. Sr. Deputado José Henrique, representante do Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado 
Anderson Adauto; Exmo. Sr. Dr. Mauro Santos, Secretário do 
Planejamento e Coordenação Geral, representante do Sr. Governador 
do Estado, Dr. Itamar Franco; Exmo. Sr. Dr. João Batista Rezende, 
Presidente da Fundação João Pinheiro; Exma. Sra. Glorinha Lima 
Pereira Diniz, representante do instituidor da Fundação João Pinheiro, 
Dr. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz; Ilma. Sra. Maria 
Helena de Andrade, representante do Secretário Executivo do 
Ministério da Justiça, Dr. Antônio Augusto Anastasia; Exmo. Sr. Dr. 
Israel Pinheiro Filho, Chefe do Escritório de Representação de Minas 
Gerais em Brasília; Exmo. Sr. Deputado Federal Jairo Monteiro 
Magalhães; Exma. Sra. Cap. Izolina Costa Ferreira, representante do 
Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica -
CIAAR -; Exmo. Sr. Ten. PM José Luiz, representante do Comandante 
da Academia de Polícia Militar; Exmo. Sr. Deputado Agostinho 
Silveira, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade; meus 
companheiros e amigos da Fundação João Pinheiro: Neste momento 
singular em que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
homenageia a Fundação João Pinheiro pela passagem dos seus 30 anos 
de criação, a partir de requerimento do Deputado Agostinho Silveira, 
todos estamos compartilhando da alegria desta importante manifestação 
de apreço e reconhecimento da grande e relevante contribuição da 
Fundação João Pinheiro para Minas e para o Brasil. É um momento de 
festa, que creio não ser o momento de longos discursos. Mas vale, 
sempre, proclamar o papel da Fundação João Pinheiro no 
desenvolvimento econômico, político, social e institucional do Pais. 
Não tanto pelos inúmeros planos, projetos, programas, estudos, 
treinamentos, cursos, estatísticas, contribuições à cultura, à história, à 
preservação do patrimônio, ao equilíbrio regional e urbano do Estado, 
tudo feito com esmero técnico e científico e com notável razão prática, 
mas pelo inquestionável compromisso que sempre tivemos, todos da 
Fundação, com a busca de soluções para o desenvolvimento econômico 
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com justiça social. 

Não poderia ter sido mais feliz a escolha do filho do imigrante 
italiano Giuseppe Pignataro, que enxergou além de seu tempo, como 
patrono da Fundação João Pinheiro. 

De João Pinheiro, Afonso Arinos de Melo Franco dizia: "Profeta e 
visionário, não no sentido de anunciador de mitos, mas no de 
denunciador de realidades presentes e conseqüências futuras, João 
Pinheiro foi um dos casos, não raros na história, da ação humana mais 
pelo pensamento que pelos atos". 

O compromisso ético e político da aliança da proficiência técnica com 
o humanismo sempre esteve fortemente emaizado na Fundação João 
Pinheiro, constituindo a âncora que a fez resistir bravamente às 
intempéries a que as instituições sempre estão sujeitas. Este nosso 
encontro não é tanto obra do acaso ou da predestinação. É também o 
resultado construído pela pertinácia, pelos ideais, pelos anseios, pelo 
trabalho e pelos compromissos compartilhados. F oi por isso que todos 
nos reunimos em algum momento na Fundação João Pinheiro, da sua 
criação a este dia. 

A Fundação João Pinheiro tem retratado, enfrentado e, muitas vezes, 
antecipado as transformações do Estado de Minas Gerais. Suas ênfases 
e trabalhos, desde a sua criação, tomaram várias direções, em 
consonância com essas transformações. Desde o seu primeiro ano de 
funcionamento, vem contribuindo ativamente na elaboração dos planos 
mineiros de desenvolvimento econômico e social, propugnando sempre 
pela ocupação equilibrada do território mineiro e pelo desenvolvimento 
industrial e agrícola dos municípios de Minas Gerais. Além do mais, a 
Fundação João Pinheiro deu vida a outras instituições, em segmentos 
cuja atuação passava a exigir atenção especial, como o PLAMBEL e o 
CETEC, e até mesmo a instituições de primeiro escalão, como a 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Ao lado de outras 
importantes instituições públicas mineiras, tem sido notório o papel da 
Fundação João Pinheiro na preservação da memória e do acervo de 
conquistas organizacionais, administrativas e de racionalização no 
âmbito do Estado. Os novos tempos têm trazido à baila a 
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"accountability". Requer-se, cada vez mais, a avaliação dos 
serviços públicos prestados à comunidade. Os espaços geográficos de 
maior concentração populacional e de equipamentos urbanos tomaram-
se, em princípio, intemacionalizáveis, ou seja, conectados diretamente 
com o exterior, assim como muitos dos empreendimentos tomaram-se 
cada vez menos dependentes de uma dada localização geográfica. A 
tecnologia moderna, a informática, a biotecnologia, os portais têm o 
dom da ubiqüidade: invadem todos os lares, escolas, empresas, 
instituições, na cidade e no campo. Toda essa transição foi percebida 
erroneamente por muitos como o fim do Estado como regulador das 
relações econômicas, sociais e institucionais. As novas gerações de 
"scholars" dos mais sofisticados meios acadêmicos, até mesmo norte-
americanos, já começam a reconhecer o mérito das recomendações do 
velho mestre de Harvard, o Prof. Appa Lemer, e de sua Teoria do 
Controle. Cabe ao Estado regular as relações econômicas, sociais e 
políticas em um mundo de maiores responsabilidades em mercados 
livres. Em suma, a "accountability" deve ser um princípio de avaliação, 
tanto dos serviços públicos como dos bens e serviços do setor privado. 

Aqueles que previram o fim do papel das instituições públicas não 
conheceram a contribuição de instituições como a Fundação João 
Pinheiro. Não foram capazes de perceber - talvez estejam percebendo 
agora - o novo e fundamental papel que elas já exercem e exercerão na 
criação de novas oportunidades de investimento e de cidadania e no 
estabelecimento das condições de mercado, que garantam 
relacionamentos sustentáveis, do ponto de vista econômico, social, 
institucional e político, em curto, médio e longo prazos. Os avanços da 
tecnologia de informação trazem novas formas de relacionamento, 
treinamento e formação que não passarão ao largo das instituições 
públicas, que terão de aprender a utilizá-las e dominá-las, para não 
serem por elas dominadas. Somente as instituições do porte e da 
importância da Fundação estão aptas a divisar os meios e as operações 
que permitam ao setor público exercer as suas novas e indispensáveis 
funções. 

Meus estimados companheiros, este nosso reencontro nos 30 anos da 



z 
õ . 
o 
;;; 
= õ 
E 
• . 
i1 • ;; 
o; 
• ~ . • .., 

1135 
Fundação João Pinheiro não será esquecido. E todos os que 
compartilhamos este privilégio estamos comprometidos a proclamar 
reiteradamente o óbvio: como a Fundação João Pinheiro foi, é, e 
continuará sendo primordial para o desenvolvimento de Minas Gerais e 
do Brasil. Muito obrigado. 

Apresentação de Vídeo 
A locutora - Apresentaremos, agora, o vídeo que mostra a 

homenagem prestada pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais à esposa do ex-Governador Israel Pinheiro, Sra. Coracy 
Pinheiro, que não pôde comparecer a esta homenagem. 

- Procede-se à exibição de vídeo. 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de entregar à Sra. 
Glorinha Lima Pereira Diniz, esposa do Sr. Hindemburgo 
Chateaubriand Pereira Diniz, ex-Presidente da Fundação João Pinheiro, 
uma placa alusiva a essa comemoração, com os seguintes dizeres: "Para 
ser bom administrador é preciso probidade, competência, dedicação e 
espírito público, virtudes que estão ao alcance do homem bem-
preparado, mas, para criar instituições, fertilizá-las e desenvolvê-las, é 
preciso mais, o rasgo de genialidade, o vislumbre do futuro. A 
Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz, instituidor da Fundação 
João Pinheiro, nas comemorações do seu trigésimo aniversário, a 
homenagem do povo mineiro através de seus representantes. Belo 
Horizonte, 18 de maio de 2000". 

Homenagem à Família do Ex-Governador Israel Pinheiro 
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de convidar o Sr. João 

Batista Rezende para entregar a placa oferecida pela Fundação João 
Pinheiro à família do ex-Governador Israel Pinheiro, representada pelo 
Sr. Israel Pinheiro Filho . 

- Procede-se à entrega da placa. 
Palavras do Sr. Israel Pinheiro Filho 

Sr. Presidente, Deputado José Henrique; Sr. Mauro Santos, Secretário 
do Planejamento, representando o Governador Itamar Franco; Sr. João 
Batista, Presidente da Fundação João Pinheiro; Sra. Glorinha Pereira 
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Diniz, na pessoa da qual saúdo todos os nominados que compõem a 
Mesa; Srs. Deputados, senhoras e senhores, penso que a minha mãe já 
tenha falado por todos, pois falou com o sentimento e com a alma. 
Colocarei no som da Assembléia a exposição que meu pai fez em 1966, 
no Ministério do Planejamento, pois as palavras dele homenageiam 
muito mais do que as minhas a data de hoje, que é importante não só 
pela Fundação João Pinheiro, mas sobretudo pela lembrança da 
Assembléia e de seus funcionários de homenagear um órgão de 
planejamento. Lembrando o passado, está balizando o futuro. Isso é 
muito importante, pois é um sinal de que Minas se mantém fiel ao 
planejamento, a seu passado e à sua marca histórica. João Pinheiro foi o 
grande planejador de Minas. Não pôde realizar, porque faleceu no 
segundo ano de seu mandato, em 1908. Em 1890, quando ocupou o 
Governo de Minas pela primeira vez, seu primeiro ato foi criar o 
Serviço Estatístico do Estado de Minas Gerais. Em seu manifesto, 
quando candidato a Governador, em 1906, fala muito sobre o 
planejamento, algo de que não se falava na época, pois a visão política 
era a de se obter o poder pelo poder. João Pinheiro foi o pioneiro, o 
bandeirante, na República, no que se refere ao desenvolvimento 
econômico. 

Ouvi o discurso do Deputado Agostinho Silveira, reclamando da 
concentração de poder nas mãos da União. A República, Deputado, foi 
constituída exatamente para dar autonomia aos Estados. Na verdade, 
temos que republicanizar a República, que perdeu sua característica 
fundamental: o poder dos Estados de legislar sobre todas as matérias -
financeira, econômica, jurídica, etc. Hoje, isso não acontece, o domínio 
é da União. 

Israel Pinheiro tinha pressa. F oi eleito com 21 dias de campanha, 
substituindo o Sebastião Paes e Almeida, candidato do nosso saudoso 
PSD. Ele ganhou as eleições e teve uma posse tumultuada, tendo que 
negociá-la com o Governo Federal, na pessoa do Presidente Castelo 
Branco. Sua posse só foi possível com a extinção dos partidos políticos 
através do AI n° 2, notável erro da Revolução, entre outros. Assumiu 
em 31/1/66, mas, em junho do mesmo ano, já apresentava ao Ministro 
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do Planejamento e a outros seu plano de desenvolvimento, uma 
análise profunda da economia mineira, apresentando o plano setorial do 
Noroeste de Minas, que era o grande vazio da época. 

Aliás, é preciso dizer que a mudança da Capital foi um projeto 
mineiro, para o desenvolvimento do Estado em seu todo. O raciocínio 
dos mineiros que participaram do projeto, como Juscelino Kubitschek e 
Israel Pinheiro, era o de que, mudando a capital, o desenvolvimento 
econômico atravessaria Minas Gerais. Esse desenvolvimento 
continuaria com a construção de rodovias, sobretudo a Fernão Dias, 
que permitiria que o desenvolvimento do Sul do Pais, sobretudo de São 
Paulo, viesse a integrar-se na geografia de nosso Estado. Esse é o nosso 
projeto político, e Israel Pinheiro sempre falava em desenvolvimento. A 
Fundação João Pinheiro, fundada no final de seu Governo, foi a 
conseqüência de seu trabalho de planejamento, já que não conseguia, 
por razões notórias, nenhum apoio do Governo Federal. Ele criou a 
Fundação para fazer o planejamento macroeconômico, e o BDMG seria 
o órgão de financiamento. Vamos ouvir Israel Pinheiro, em 1966. O 
som não está bom. 

- Ouve-se a fita. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 19, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 92• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/5/2000 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: Ata - 2• Parte 
(Ordem do Dia): 1• Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de 
Redação Final do Projeto de Resolução n° 916/2000; aprovação - 2• 
Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições: 
Inexistência de "quorum" qualificado para a votação de propostas de 
emenda à Constituição - Votação, em ]0 turno, do Projeto de Lei n° 
328/99; discursos dos Deputados Márcio Kangussu e Sávio Souza 
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Cruz; requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; reJeiçao; 
verificação de votação; aprovação - Discussão, em I o turno, das 
Propostas de Emenda à Constituição n°s 30 e 31/99; encerramento da 
discussão - Discussão, em I o turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 38/2000; não-recebimento de emendas; encerramento 
da discussão - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar 
n° 11199; utilização, pelo relator, do prazo regimental para emissão do 
parecer- Discussão, em I o turno, do Projeto de Lei n° 85/99; utilização, 
pelo relator, do prazo regimental para emissão do parecer - Discussão, 
em I 0 turno, do Projeto de Lei n° 646/99; aprovação com a Emenda n° I 
- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 111/99; aprovação -
Questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; 
existência de "quorum" qualificado para a votação de propostas de 
emenda à Constituição- Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 1/99; requerimento do Deputado Sebastião Costa; 
aprovação do requerimento - Votação, em I o turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição no 4/99; requerimento do Deputado Rêmolo 
Aloise; aprovação do requerimento - Votação, em I o turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 12/99; requerimento do Deputado Luiz 
Fernando Faria; aprovação do requerimento- Votação, em ]0 turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 22/99; requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise; aprovação do requerimento -Votação, em 1 o 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 26/99; requerimento do 
Deputado Gil Pereira; aprovação do requerimento - Votação, em 1 o 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 30/99; requerimento do 
Deputado Rogério Correia; aprovação do requerimento - Votação, em 
1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 31199; requerimento 
do Deputado Rogério Correia; aprovação do requerimento - Votação, 
em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 38/2000; votação 
nominal da proposta, salvo emendas; aprovação; questão de ordem; 
leitura das Emendas n°s 1 e 2; votação nominal das Emendas n°s 1 e 2; 
aprovação; palavras do Sr. Presidente; declarações de voto -
Encerramento. 

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

Pereira - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo 
de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) -Ás 9hl5min, a lista 

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

1• Parte 
Ata 

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

2• Parte (Ordem do Dia) 
1 • Fase 

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

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

Resolução n• 916/2000, da Comissão de Justiça, que delega ao 
Governador do Estado atribuição de elaborar leis delegadas dispondo 
sobre a revisão da remuneração dos servidores públicos estaduais e a 
reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal das administrações 
direta e indireta do Poder Executivo. Em discussão, o parecer. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
À promulgação. 

A Presidência solicita ao Líder da Maioria e ao Líder da Minoria que, 
num favor especial ao Poder Legislativo do Estado, levem a Resolução 
n• 5.194, de 17/5/2000, ao Palácio da Liberdade e a protocolem, para 
que os funcionários públicos, no momento em que forem se encontrar 
com o Governador, já tenham conhecimento de que a Assembléia 
Legislativa já fez sua parte no que diz respeito à lei delegada. 

2• Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a 

Presidência vai passar à 2• Fase da reunião, com a discussão e a votação 
da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria de saber a razão pela 

qual a Proposta de Emenda à Constituição n• 24, que trata dos recursos 
para a Universidade do Estado de Minas Gerais, ficou fora da pauta. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai verificar por que essa proposta 
de emenda não consta na pauta desta reunião e se compromete a 
repassar a informação a V. Exa. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há 

"quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à 
Constituição, mas há número regimental para a apreciação das demais 
matérias constantes na pauta. 

Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 328/99, do Deputado 
Márcio Kangussu, que altera a redação do § 1 o do art. I o da Lei n° 
6.194, de 26/11/73, que dispõe sobre a Unidade de Tesouraria e a 
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execução financeira do Estado e dá outras providências. As 
Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira perderam o prazo 
para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Márcio 
Cunha opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, 
que apresentou. Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, 
o Deputado Márcio K.angussu. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
visitantes, representantes da imprensa, a nossa proposta de alteração da 
Lei no 6.194 tem por finalidade retirar do caixa único os recursos dos 
fundos, principalmente dos fundos de desenvolvimento. É sabido que, 
historicamente, os Governos têm utilizado esses recursos para outros 
fins que não aqueles para os quais foram criados. Tanto é assim, que, 
nesta legislatura, a problemática dos fundos foi objeto de CPI. De modo 
especial, existe um fundo chamado FUNDERUR, que trata do 
desenvolvimento das atividades rurais. O BDMG tem o dever de 
fomentar a atividade agricola, mas os recursos desse Fundo nunca 
chegaram ao seu destino. 

Por isso, parece-me que há consenso nesta Casa em aprovar essa 
proposta e peço ao Vice-Líder do Governo, Deputado Rogério Correia, 
que foi o relator da CPI dos Fundos e recomendou a aprovação do 
nosso projeto, que nos ajude a aprová-lo, até mesmo por coerência. É 
um avanço do Poder Legislativo não permitir que os recursos dos 
fundos sejam utilizados para outras atividades que não aquelas para as 
quais foram feitos os fluxos de caixa e para o fomento de várias 
atividades. O FUNDEF também é objeto de outra CPI nesta Casa. 
Assim, Srs. Deputados, conto com a solidariedade de todos para que 
possamos dar um passo firme em direção ao desenvolvimento do 
Estado. Penso que é por meio de recursos próprios que poderemos 
fomentar várias e várias atividades, como a agropecuária. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
projeto, o Deputado Sávio Souza Cruz. 

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Deputado Márcio Kangussu, na verdade, hoje a orientação da 
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assessoria da Liderança do Governo era pela rejeição do projeto, 
tendo em vista a flexibilidade que a administração precisa ter na gestão 
dos recursos financeiros do Estado. De uns tempos para cá, tem havido 
uma proliferação de fundos. A destinação dos recursos aos fundos vem 
com o impedimento de utilização do caixa único, e isso limita um 
pouco a ação da gestão dos recursos do Estado. Como não foi possível 
fazer uma discussão, até porque a precedência das matérias da lei 
delegada e da proposta de emenda à Constituição, as quais 
possibilitarão o reajuste do funcionalismo, acabou exigindo muito de 
toda a Casa, ponderando que se trata de votação em 1 o turno, não 
encaminho pela rejeição, mas solicito a V. Exa. que possamos discutir a 
necessidade de aperfeiçoamento em 2° turno. 

O Sr. Presidente - V em à Mesa requerimento do Deputado Sávio 
Souza Cruz, em que solicita, na forma regimental, o adiamento da 
votação do Projeto de Lei n° 328/99. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Rejeitado. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 26 Deputados; votaram "não" 18 

Deputados. Está, portanto, aprovado o requerimento do Deputado Sávio 
Souza Cruz. 

Discussão, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
30/99, do Deputado Márcio Cunha e outros, que altera a composição do 
Conselho de Defesa Social. A Comissão Especial opina pela aprovação 
da proposta com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, a 
proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
31/99, do Deputado Eduardo Hermeto e outros, que acrescenta o § 3° 
ao art. 163 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela 
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aprovação da proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
38/2000, do Governador do Estado, que altera a redação do § 3° do art. 
24, dos arts. 32 e 38 e do § 11 do art. 39 e revoga o art. 273 da 
Constituição do Estado e dá outras providências. A Comissão Especial 
opina pela aprovação da proposta com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO W 

38/2000 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O "caput" e os §§ 1°, 2°, 3° e 5° do art. 24, acrescido este 

dos §§ 9° a 13, e o "caput" do art. 32, acrescido dos incisos I, li, III e 
do § 3°, da Constituição do Estado, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 24 - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos e 
do subsídio de que trata o art. 39, § 4°, da Constituição da República, 
sem distinção de índices entre servidores públicos civil e militar, ativos 
ou inativos, terá como data-base o dia 1 o de maio de cada ano e 
corresponderá, no mínimo, à variação do índice nacional de preços 
verificada no exercício financeiro imediatamente anterior, observado 
como limite o crescimento da receita corrente líqüida no exercício. 

§ 1 o - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo e os 
Secretários Estaduais serão remunerados exclusivamente por subsídio 
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória . 

§ 2° - Os subsídios dos membros de qualquer dos Poderes do Estado, 
dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, a 
remuneração dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos das 

~ administrações direta, autárquica e fundacional e os proventos, as ..;: 
'i: pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente 
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i ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, 
e 
I 
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não poderão exceder o teto remuneratório estadual definido em lei 
específica. 

§ 3°- É vedado ao legislador vincular ou equiparar quaisquer espécies 
remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público. 

§ 5°- A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata 
o art. 39, § 4°, da Constituição da República, somente poderão ser 
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa em cada 
caso, o disposto nos parágrafos anteriores e os preceitos estabelecidos 
no art.37, incisos XII, XIV e XV, da Constituição da República." 

§ 9° - Aplicam-se ao servidor detentor de função pública a que se 
refere o art. 20 as disposições do art. 31 desta Constituição. 

§ I O - A revisão geral de que trata o "caput" deste artigo poderá ser 
antecipada, caso em que o percentual correspondente será compensado 
na revisão de 1 o de maio do ano subseqüente. 

§ 11 - A perda remuneratória resultante da inflação não recomposta 
na revisão geral, em virtude da eventual insuficiência no crescimento 
da receita corrente líquida, será considerada na revisão do exercício 
subseqüente. 

§ 12 - Feita a revisão geral de que trata este artigo e verificando-se 
haver suficiência de receita corrente líquida, poderá o Executivo 
conceder a determinadas carreiras aumentos adicionais diferenciados. 

§ 13 - Será concedido ao servidor público, sempre no mês de maio, 
sem prejuízo da revisão geral de que trata este artigo, adicional ou 
prêmio de produtividade calculado sobre o valor dos recursos 
eventualmente economizados, no âmbito de cada órgão, autarquia ou 
fundação, com despesas correntes, no exercício financeiro 
imediatamente anterior."; 

"Art. 32- ....................................................................... . 
I- ................................................................................... . 
II- .................................................................................. . 
III- .................................................................................. . 
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§30- ................................................................................ ". 
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2000. 
Antônio Carlos Andrada - Paulo Pettersen - José Henrique - Amilcar 

Martins - Mauri Torres - Ambrósio Pinto - Sebastião Costa - Antônio 
Genaro Oliveira- José Braga- João Leite- Wanderley Ávila- Geraldo 
Rezende - Ronaldo Canabrava - Agostinho Silveira - Alberto Bejani -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Olinto Godinho - Bilac Pinto - Antônio 
Andrade - Miguel Martini - Mauro Lobo - Luiz Menezes - Hely 
Tarqüínio - Márcio Cunha- Doutor Viana- Dimas Rodrigues 

Justificação : O art. 1° da proposição, que simplesmente dá nova 
redação ao § 3° do art. 24 da Constituição Estadual, especificamente 
para vedar ao legislador "vincular ou equiparar quaisquer espécies 
remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público", e altera o art. 32, que permite a isonomia de vencimentos 
entre cargos e atribuições iguais ou assemelhados, a fim de que possa 
haver "reajustes diferenciados nas administrações direta, autárquica e 
fundacional dos três Poderes, visando à reestruturação do sistema 
remuneratório de funções, cargos e carreiras" (conforme § 3° que 
introduz), encontra-se incompleto, uma vez que não abrange todas as 
alterações efetuadas na Constituição Federal em decorrência da 
Emenda à Constituição n° 19, de 4/6/98. 

Se forem mantidos com sua atual redação, os§§ 1° e 2° do art. 24 da 
Carta mineira, estarão eles em desacordo, especialmente, com o que 
dispõe, de um lado o § 4° do art. 39 da Constituição Federal, no que se 
refere ao estabelecimento de subsídios , em parcela única, para os 
membros dos Poderes, detentores de mandato eletivo, Secretários de 
Estado e outros agentes políticos, e, de outro, com o inciso XI do art. 
37 da Carta Magna, que limita os valores desses subsídios e da 
remuneração dos servidores ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos das administrações direta, autárquica e fundacional a um teto 
remuneratório a ser fixado em lei específica. 

Esta emenda, além de sanar a falha apontada, procura ainda, por meio 
de nova redação aos §§ I 0 , 2°, 3° e 5° do art. 24, e com o acréscimo dos 
§§ 9° a 13, estabelecer regras claras e objetivas para cumprimento do 
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disposto no "caput" do mencionado artigo, que tem como 
determinação precípua a " revisão geral da remuneração do servidor 
público, sem distinção de índices entre servidores públicos civil e 
militar", suprindo uma lacuna existente até agora, que é a fixação, a 
exemplo do que ocorre com as demais classes de trabalhadores, de uma 
data-base para o processamento anual daquela revisão. 

Esse desinteresse do poder público a respeito da matéria tem, 
inegavelmente, ocasionado enormes prejuízos a todo o funcionalismo 
mineiro, que, desde 1995, com sua remuneração cada vez mais 
defasada, sofre com a falta de uma adequada e justa política 
remuneratória. 

De fato,. as ações do governo nos últimos tempos estiveram voltadas, 
sobretudo, para a supressão das conquistas e dos direitos e, o que é 
mais grave, causando redução do poder aquisitivo dos servidores, por 
meio da imposição de novos descontos em seus vencimentos, o que 
produziu o intolerável arrocho salarial que estes enfrentam atualmente. 

Assim, ao mesmo tempo em que procuramos adaptar as disposições 
da Constituição Estadual ao texto da Constituição da República 
originado da Emenda à Constituição no 19, consideramos oportuno seja 
também estabelecida, expressamente, uma data-base para a mencionada 
revisão geral da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios 
de que trata o § 4° do art. 39 da nossa Carta Magna, sugerindo para isso 
o dia I o de maio de cada ano, a exemplo do que é tradicionalmente 
observado no País, nas revisões salariais em geral. 

No que se refere à nova redação do art. 24 e seus§§ ]0 e 2°, cumpre 
esclarecer que tivemos a preocupação de adaptá-los de forma a não 
afetarem de algum modo as diversas remissões àqueles dispositivos 
existentes em diferentes partes do texto da Constituição, como, por 
exemplo nos arts 66 inciso I "a" e inciso IV "a" "b" "c" e seu § '., '' ,,, ' 
2°; 101, § ] 0

, e 131, de forma a não suscitar dúvidas ou interpretação 
incorreta quanto ao verdadeiro sentido das referidas disposições. 

Queremos, por outro lado, chamar a atenção também para o texto do 
§ 9° da emenda, que está assim redigido: " aplicam-se ao servidor 
detentor de função pública a que se refere o art. 20 as disposições do 
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art. 31 desta Constituição ". 

Essa disposição pretende corrigir uma grande injustiça que vem sendo 
praticada contra uma considerável parcela de servidores, que é a dos 
contratados pelo Estado para o exercício de função pública, e aos quais 
vém sendo negados os direitos básicos atribuídos aos servidores 
ocupantes de cargo público, como 13° salário, férias-prêmio, adicionais 
por tempo de serviço e outros. 

Na verdade, os detentores de função pública são verdadeiros agentes 
públicos, que exercem atividade administrativa em caráter permanente, 
como autênticos profissionais da administração pública. A alegada 
"precariedade" do contrato de direito administrativo, suscitada pelo 
Governo Estadual, para negar a esse tipo de contratado a condição de 
servidor público, com vínculo empregatício com o Estado e um mínimo 
de direitos, chega a ser ridícula, senão revoltante. 

A doutrina define função pública, genericamente, como " a atribuição 
ou conjunto de atribuições que a administração confere a cada categoria 
profissional, ou comete individualmente a determinados servidores para 
a execução de serviços eventuais. Pode haver função sem cargo, por 
índole provisória, dada a transitoriedade do serviço a que visam 
atender. Ou seja, as funções públicas transitórias devem ser 
desempenhadas por servidores designados, admitidos ou contratados 
precariamente. 

A Constituição Estadual, art. 20, I, estabelece que a atividade 
administrativa direta ou indireta do Estado será exercida " por servidor 
público, em caráter efetivo ou em comissão, ou de função pública". Já o 
art. 37, IX, da Constituição Federal, e o art. 22 da Constituição do 
Estado, estabelecem que " os casos de contratação por tempo 
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público", serão definidos em lei . 

Daí podemos concluir que: 
I - Contrato por tempo determinado é uma espécie de função pública. 

O contratado é designado para exercer função pública específica, não 
tem cargo, e sua atividade é transitória, temporária e eventual. E não 
poderia ser diferente, pois a Constituição Federal, obviamente seguida 
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pela Estadual, estabelece três espécies de servidores (funcionário, 
empregado e designado para função pública). Caso contrário, estar-se ia 
criando uma nova modalidade de regime. 

2- A Constituição Federal e a Estadual dispõem que a lei estabelecerá 
"os casos" de contratação temporária. Não diz a "forma dos contratos". 
Os dispositivos constitucionais aqui citados já indicam que a única 
modificação é quanto à transitoriedade, a eventualidade e o caráter 
temporário do contrato; é só o que o modifica quanto à forma. Caberá à 
lei, no entanto, disciplinar as hipóteses para a efetivação do contrato. O 
art. 11 da Lei n° 10.254, de 20/7/90, em que se arrima o governo para 
negar ao detentor de função pública os direitos concedidos ao servidor 
público, extrapola e afronta, portanto, os limites e princípios 
constitucionais e deve ser rejeitado, no caso, por criar uma figura 
juridica inadmissível do trabalhador sem direitos, do trabalhador sem 
patrão. 

Sabemos que, com raras exceções, todos os contratados para o 
exercício de função pública desempenham as mesmas atividades dos 
funcionários do quadro permanente. São colegas de repartição, dividem 
o mesmo ambiente de trabalho, têm a mesma responsabilidade, 
realizam as mesmas tarefas, cumprem a mesma jornada de trabalho. 
Contudo, têm tratamento diferenciado, e lhe são negados os direitos 
básicos previstos na lei para os demais servidores públicos. 

Ora, a Constituição Federal (art. 7°, XXXIV) diz textualmente que 
haverá " igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o trabalhador avulso". Aí está o princípio 
maior: o permanente e o temporário terão direitos iguais. O servidor 
público contratado temporariamente, designado para o desempenho de 
função pública, terá, portanto, de ter os mesmos direitos concedidos ao 
servidor público permanente, pelo art. 31 da Constituição do Estado. 

Essas as razões pelas quais submetemos esta emenda ao exame dos 
nobres pares nesta Casa, esperando contar com o indispensável apoio 
de todos para sua aprovação, tendo em vista a alta relevância das 
matérias de que trata. 

EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 
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38/2000 

Inclua-se o art. 5°, com a seguinte redação, renumerando-se os 
demais: 

"Art. 5°- O art. 128 da Constituição do Estado e os §§ 1°, 2° e 3° do 
art. 22 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passam a 
vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o § 4° deste último 
artigo: 

"Art. 128 - A Procuradoria-Geral do Estado, subordinada diretamente 
ao Governador do Estado, é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional, incumbida da representação judicial e extrajudicial do 
Estado de Minas Gerais, cabendo-lhe as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Poder Executivo, inclusive nos processos 
judiciais e administrativos que tratem de matéria tributária. 

§ 1 o - A Procuradoria-Geral do Estado tem por chefe o Procurador-
Geral do Estado, de livre nomeação pelo Governador do Estado entre 
advogados maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e de 
reputação ilibada. 

§ 2° - O Procurador-Geral do Estado terá direitos e prerrogativas de 
Secretário de Estado. 

§ 3°- Aos Procuradores do Estado, organizados em carreira, na qual o 
ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de 
Minas Gerais, em todas as suas fases, é assegurada estabilidade após 
três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho 
perante o órgão próprio, após relatório circunstanciado de sua 
corregedoria. 

§ 4° - Lei complementar organizará a Procuradoria-Geral do Estado e 
disporá sobre a carreira de Procurador do Estado. 

§ 5° - No processo judicial que versar sobre ato praticado pelo Poder 
Legislativo ou por sua administração, a representação do Estado 
incumbe à Procuradoria-Geral da Assembléia Legislativa, na forma do 
§ 2° do art. 62." . 

"Art. 22- ··································································· 
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§ 1 o - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, 

no prazo de noventa dias, projeto de lei complementar dispondo sobre a 
organização da Defensoria Pública, na forma do art. 130 da 
Constituição. 

§ 2° - Os cargos da carreira de Procurador da Fazenda Estadual 
passam a integrar o quadro da Procuradoria-Geral do Estado, no mesmo 
número e na mesma classe dos cargos originários, com a denominação 
de Procurador do Estado. 

§ 3° - Até que seja elaborada a lei complementar que organizará a 
Procuradoria-Geral do Estado, a atual Procuradoria-Geral da Fazenda 
Estadual ficará subordinada diretamente à Procuradoria-Geral do 
Estado, passando a denominar-se Subprocuradoria Fiscal." 

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2000. 
Antônio Carlos Andrada - Paulo Pettersen - José Henrique - Amilcar 

Martins - Mauri Torres - João Pinto Ribeiro - Sebastião Costa -
Antônio Genaro - Agostinho Silveira - Ambrósio Pinto - João Leite -
Geraldo Rezende - Wanderley Ávila - Mauro Lobo - Ronaldo 
Canabrava - Carlos Pimenta - Olinto Godinho - Chico Rafael - Antônio 
Andrade - Bilac Pinto - Hely Tarqüínio - Miguel Martini - Márcio 
Cunha - Luiz Menezes - José Braga - Dimas Rodrigues - Doutor Viana. 

Justificação: A emenda ora apresentada tem por objetivo, consoante 
as disposições expressas na Constituição da República, reunificar as 
funções e atividades atualmente realizadas pela Procuradoria-Geral do 
Estado e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, adaptando a 
Constituição Estadual às modificações introduzidas na Carta Magna 
pela Emenda à Constituição no 19, de 4/6/98. Acrescenta, ainda, 
dispositivo ao ADCT da Constituição do Estado, pelo qual é fixado o 
prazo de 90 dias, a contar da promulgação desta proposta de emenda à 
Constituição, para que o Executivo encaminhe à aprovação da 
Assembléia Legislativa o projeto de lei complementar dispondo sobre a 
organização da Defensoria Pública de Minas Gerais, na forma prescrita 
pelo art. 134, parágrafo único, da Constituição Federal, e pela Lei 
Complementar Federal n° 80, de 12/1/94. Sobre as duas matérias 
falaremos a seguir. 
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A distinção das funções essenciais à justiça foi obra da 

Constituição Federal. Entre inúmeras inovações, ela contemplou a 
disciplina básica da representação judicial e da consultoria jurídica dos 
Estados membros e do Distrito Federal, em seu art. 132, cujo texto, 
alterado pela Emenda à Constituição n° 19, é o seguinte: 

"Os Procuradores do Estado e do Distrito Federal, organizados em 
carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e 
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 
todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria 
jurídica das respectivas unidades federadas. 

Parágrafo único - Aos Procuradores referidos neste artigo é 
assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante 
avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório 
circunstanciado das corregedorias.". 

O art. 132 citado é, portanto, a sede constitucional da representação 
judicial e da consultoria jurídica do Estado membro. Sua inserção no 
corpo da Constituição Federal uniformizou, em relação a tais 
atribuições, os elementos essenciais atinentes a esse tema; vale dizer, 
em razão da proeminência da Carta Magna na ordem jurídica, essa 
norma é a que deve prevalecer, tornando-se irregular qualquer outra 
que venha a contrariar-lhe o sentido. 

Logo, aplicando-se indistintamente a todos os Estados membros, de 
sua observância resulta a igualdade do estatuto normativo básico da 
representação judicial e da consultoria dos Estados, ambas voltadas 
para o conjunto de interesses públicos estabelecidos em lei e cometidos 
ao Estado em seus desdobramentos políticos (União, Estados e Distrito 
Federal). A função correspondente a esse conjunto constitui a 
"Advocacia do Estado", e as procuraturas que as têm a seu cargo são: a 
Advocacia-Geral da União (Constituição Federal, art. 131) e as 
Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal (Constituição Federal, 
art. 132). 

Registre-se que a instituição da Advocacia do Estado pela 
Constituição Federal, sua inclusão entre as funções essenciais à justiça 
e o regime especial que lhe foi atribuído, conforme assinala Mário 
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Bernardo Sesta, "não são mais do que mera conseqüência das 
premissas definidoras do Estado de Direito, adotadas pelo constituinte 
brasileiro, que deu particular relevo ao caráter participativo do modelo 
democrático escolhido e, coerentemente, buscou assegurar os melhores 
instrumentos de preservação do princípio da legalidade administrativa". 
(Advocacia do Estado: Posição Institucional, pág. 199.) 

Segundo o mesmo administrativista, o interesse do Estado 
manifestado, quer através de seus órgãos máximos, expressivos da 
soberania, quer através de todo complexo de órgãos de sua 
administração direta, quer através da vasta gama dos órgãos da 
chamada administração descentralizada, mesmo aqueles organizados 
com base no formulário peculiar ao direito privado, é nada mais nada 
menos do que a realização da justiça, visualizada de acordo com as 
concepções filosóficas e políticas explícita ou implicitamente adotadas 
pela ordem institucional correspondente ( ob. cit., pág.192). 

No que concerne ao nosso Estado, a existência da Procuradoria-Geral 
advém do quadro institucional adotado pela Constituição Federal de 
1988, sendo por isso de existência necessária no campo da advocacia 
pública, mesmo porque a ela está entregue a defesa dos interesses de 
todos os entes estatais, seja os da administração direta, seja os da 
administração indireta. 

Ocorre que, desde a promulgação da Lei n° 5.047, em 27/11168, há 
em Minas Gerais uma duplicidade orgânica quanto à representação 
judicial e à consultoria jurídica do Estado, em razão da criação, pela 
citada lei, da Procuradoria Fiscal do Estado, órgão subordinado à 
Secretaria da Fazenda, com competência exclusiva sobre a matéria 
tributária, uma vez que as demais matérias continuaram sob os 
cuidados do Departamento Jurídico do Estado (transformado 
posteriormente em Procuradoria-Geral do Estado). 

Essa duplicidade continuou a existir mesmo depois da vigência da 
Constituição Federal de 1988, tendo sido determinada pelo § 2° do art. 
128 da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, nos seguintes 
termos: "Nos processos judicial e administrativo que tratem de matéria 
tributária, a representação do Estado incumbe à Procuradoria-Geral da 
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Fazenda Estadual, que a exercerá por seus Procuradores". 

O dispositivo transcrito, como se verifica, desafia a declaração de 
inconstitucionalidade, porque: reduz a competência dos Procuradores 
do Estado, retirando-lhes a matéria tributária; cria outra designação 
para representantes judiciais e consultores juridicos do Estado; cria 
carreira paralela e permite provimento de cargos por concurso distinto 
do concurso para a carreira de Procurador do Estado. Mas não é só. 
Além dos atributos relativos à competência, à designação, à forma de 
ingresso e à organicidade funcional, vê-se que a referência subjetiva à 
pessoa representada, ou seja, o Estado, corrobora o entendimento da 
unicidade da representação judicial e da consultoria juridica dos 
Estados membros. Ademais, a organicidade funcional é prerrogativa 
dos Procuradores do Estado explicitamente consagrada pelo art. 69 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal, que menciona as "Procuradorias-Gerais" ou "Advocacias-
Gerais" dos Estados. 

Assim, é de observar que, apesar da denominação atribuída ao órgão, 
"Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual", dúvida não há de que a 
representação que ele presta é ao próprio Estado de Minas Gerais, o que 
decorre da inexistência de personalidade juridica por parte da Secretaria 
da Fazenda, que é órgão da administração direta do Estado. 

Acrescente-se ainda que, com a instituição do princípio da unicidade 
da representação judicial dos Estados, pela Constituição Federal, 
revogadas foram quaisquer normas anteriores que conflitassem com o 
mencionado princípio, como também os dispositivos das leis estaduais 
que, vigentes ao tempo da promulgação da Constituição Federal, 
determinavam a representação judicial do Estado por órgão distinto da 
já existente Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais . 

Nesse caso, cumpria ao constituinte derivado, ao regulamentar a 
matéria, efetivar a adaptação dos preceitos ao novel princípio da 
unicidade. Não o tendo feito, indubitavelmente, fez incorrer em 
inconstitucionalidade a Constituição Estadual, no tocante ao dispositivo 
no citado § 2° do art. 128. Do mesmo modo, inconstitucionais se 
tomaram os dispositivos legais que, elaborados posteriormente à 
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Constituição Federal, infringiram o princ1p10 da unicidade, tais 
como os incisos I a V e XV do art. 3° da Lei Complementar Estadual n° 
35 (que organizou a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual). 

Vale lembrar, a propósito, que a matéria em foco tem sido objeto de 
vários pronunciamentos por parte do Supremo Tribunal Federal, em 
ações oriundas de diferentes Estados da Federação, sempre no 
entendimento de que devem ser considerados inconstitucionais 
quaisquer dispositivos de Constituições Estaduais ou legais que visem à 
divisão das atribuições exclusivas da carreira de Procurador do Estado, 
como ocorre, particularmente, em Minas Gerais. 

Assinale-se, finalmente, que, para o Estado, principal vértice de onde 
partem interesses essenciais, a violação da unicidade representa a 
necessidade da manutenção de duas ou mais estruturas para a execução 
do mesmo serviço. Para escapar ao incremento da despesa que a 
duplicidade por si só representaria, freqüentemente os Estados, como é 
o caso de Minas, empregam os recursos humanos e materiais de 
Secretarias (notadamente da Secretaria da Fazenda). Com isso, ficam as 
Procuradorias destituídas das condições mínimas para o exercício 
autônomo de suas atividades, comprometendo sua independência diante 
da administração e, até mesmo, o desempenho de suas funções. É essa 
situação anômala que a presente emenda objetiva resolver, 
possibilitando a necessária unificação das atividades e das funções hoje 
desempenhadas pelas duas Procuradorias: a do Estado e a da Fazenda 
Estadual. 

Para isso, estamos propondo a inclusão, no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, de dois parágrafos ao seu art. 22: o 
primeiro transferindo para o quadro da Procuradoria-Geral do Estado os 
cargos da carreira de Procurador da Fazenda Estadual, no mesmo 
número e na mesma classe dos cargos originários, com a denominação 
de Procurador do Estado; o segundo determinando que, até que seja 
elaborada a lei complementar que organizará a Procuradoria-Geral do 
Estado, a atual Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual fique 
subordinada àquela, passando a denominar-se Subprocuradoria Fiscal. 

Pela mesma emenda, estamos inserindo também um outro parágrafo 
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no citado art. 22 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, no qual é fixado ao Poder Executivo o prazo de 90 dias a 
contar da promulgação da Proposta de Emenda à Constituição n° 
38/2000 para remessa à Assembléia Legislativa de projeto de lei 
complementar dispondo sobre a organização da Defensoria Pública, 
atendendo ao que prescreve expressamente a Constituição Federal em 
seu art. 154, parágrafo único. 

Não obstante haver a Lei Complementar Federal n° 80, de 1994, 
estabelecido as normas gerais para a organização das defensorias 
públicas estaduais, tendo mesmo fixado prazo para isso, e, embora 
diversas unidades da Federação já tenham cumprido esse ordenamento 
constitucional, o Estado de Minas Gerais, até hoje, não deu àquela 
instituição a importância que lhe é devida, aparelhando-a 
convenientemente para cumprimento de sua alta missão de garantir aos 
carentes de recursos o acesso à tutela jurídica e jurisdicional, na forma 
do art. 5°, inciso LXXXIV, da nossa Carta Magna. 

Esperamos que a inclusão desse dispositivo no texto constitucional 
sirva para conscientizar o Poder Executivo desse dever primordial que 
lhe é imposto pela Lei Maior e o leve a atender aos constantes reclamos 
da classe dos Defensores Públicos do Estado, que, há tanto tempo, 
aguardam essa providência, enviando quanto antes a esta Casa o projeto 
de lei orgânica que dará à Defensoria Pública, como " instituição 
essencial à função jurisdicional do Estado", a instrumentalização de que 
carece, para que possa levar a todas as nossas comarcas os beneficios 
da assistência jurídica e judiciária, integral e gratuita, como determinam 
as Constituições Federal e EstaduaL 

Com essas considerações, solicitamos, pois, aos nobres colegas nesta 
Casa o apoio à aprovação desta emenda, o que ensejará, não só o 
perfeito ajustamento da Carta mineira aos preceitos introduzidos na 
Constituição da República pela Emenda à Constituição n° 19, como o 
fortalecimento do princípio da unicidade na representação judicial do 

j Estado, dando, assim, à Procuradoria-Geral do Estado as condições 
~ indispensáveis ao pleno cumprimento de seu relevante papel 
~ institucionaL 
e 
.§ 
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O Sr. Presidente - Tendo em vista comunicação dos Deputados 

Doutor Viana, Dimas Rodrigues, Antônio Andrade, José Henrique, 
Ronaldo Canabrava, Geraldo Rezende, José Braga, Olinto Godinho, 
Luiz Menezes, João Pinto Ribeiro e Wanderley Ávila, retirando suas 
assinaturas de duas emendas que têm como primeiro signatário o 
Deputado Antônio Carlos Andrada, a Presidência deixa de receber as 
emendas, nos termos do inciso II do art. 173, c/c o inciso I do art. 200, 
do Regimento Interno, por não preencherem os requisitos regimentais 
para sua apreciação. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 11199, do 
Deputado Mauro Lobo, que acrescenta parágrafo ao art. 152 da Lei n° 
869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo 
para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Chico 
Rafael solicitou o prazo regimental para emitir seu parecer. A 
Presidência informa ao Plenário que o Deputado Chico Rafael continua 
a fazer uso do prazo regimental para emissão do parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 85/99, do Deputado Hely 
Tarqüínio, que autoriza o Poder Executivo a transferir a entidades civís 
sem fins lucrativos a gestão de unídades públicas de saúde e dá outras 
provídências. As Comissões de Constituição e Justiça, de 
Admínistração Pública e de Fiscalização Financeira perderam o prazo 
para emitir parecer. Designado novo relator em Plenário, o Deputado 
Marcelo Gonçalves solicitou o prazo regimental para emitir parecer. A 
Presidência indaga do relator se está em condições de emitir seu 
parecer ou continuará a fazer uso do prazo regimental. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Continuo a fazer uso do prazo 
regimental, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Discussão, em I o turno, do Projeto de Lei n° 
646/99, do Deputado Eduardo Brandão, que toma obrigatória a 
afixação, em hospitais e clínicas, de cartaz com informações sobre os 
procedimentos a serem adotados em caso de óbito do paciente. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Saúde opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, que 
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apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação com a Emenda n° I, da Comissão de Saúde. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, 
o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° I, 
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, 
aprovado, em I o turno, o Projeto de Lei n° 646/99 com a Emenda n° I. 
À Comissão de Saúde. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 111199, do Deputado 
À1varo Antônio, que dispõe sobre a implantação de sinalização 
indicativa e regulamentar nas rodovias vicinais rurais. A Comissão de 
Transporte opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. À Comissão de Redação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - No início da sessão, contávamos com 

44 Deputados. Notamos, agora, que já existem mais de 50 em Plenário. 
Pediria a V. Exa. que fizesse a recomposição, para vermos se há 
"quorum" qualificado para votarmos a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 38. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai solicitar ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para recomposição 
do "quorum." 

O Deputado Sebastião Costa - Queria sugerir a V. Exa., para facilitar 
o andamento, que a própria votação já se constitua em verificação, para 
que possamos fazer a votação. 

O Sr. Presidente- A Presidência já pediu à assessoria da Mesa que vá 
até os Plenarinhos solicitar a suspensão das reuniões de comissões, para 
que os Deputados possam estar em Plenário para fazermos a votação . 
Enquanto isso, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados . 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 53 Deputados. Há 

"quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à 
Constituição. 

Votação, em I o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 1/99, 
do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros, que dá nova redação 
ao art. 69 da Constituição do Estado. V em à Mesa requerimento do 
Deputado Sebastião Costa, em que solicita o adiamento da votação da 
proposta. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em I o turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 4/99, 
do Deputado Gil Pereira e outros, que dá nova redação ao "caput" do 
art. 201 da Constituição do Estado. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise, em que solicita o adiamento da votação da 
proposta. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
12/99, do Deputado Antônio Andrade e outros, que modifica o "caput" 
do art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Estadual. V em à Mesa requerimento do Deputado Luiz 
Fernando Faria, em que solicita o adiamento da votação da proposta. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
22/99, da Deputada Elbe Brandão e outros, que altera a Seção III do 
Capítulo II do . Título IV da Constituição Estadual e acrescenta 
dispositivo ao art. 242. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Rêmolo Aloise, em que solicita o adiamento da votação da proposta. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
26/99, do Deputado Rogério Correia e outros, que dá nova redação ao 
parágrafo único do art. 34 da Constituição do Estado. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Gil Pereira, em que solicita o adiamento da 
votação da proposta. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
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aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
30/99, do Deputado Márcio Cunha e outros, que altera a composição do 
Conselho de Defesa Social. V em à Mesa requerimento do Deputado 
Rogério Correia, em que solicita o adiamento da votação da proposta. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em I 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
31/99, do Deputado Eduardo Hermeto e outros, que acrescenta o § 3° 
ao art. 163 da Constituição do Estado. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Rogério Correia, em que solicita o adiamento da votação da 
proposta. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em I 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
38/2000, do Governador do Estado, que altera a redação do § 3° do art. 
24, dos arts. 32 e 38 e do § 11 do art. 39 e revoga o art. 273 da 
Constituição do Estado e dá outras providências. A Comissão Especial 
opina pela aprovação da proposta com as Emendas n°s I e 2, que 
apresenta. Em votação, a proposta, salvo emendas. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade 
com o art. 260, I, c/c o art. 255, do Regimento Interno. Os Deputados 
que desejarem aprová-la deverão registrar "sim", e os que desejarem 
rejeitá-la deverão registrar "não". A Presidência lembra ao Plenário 
que, nos termos do art. 20 I do Regimento Interno, a proposta de 
emenda à Constituição será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos 
favoráveis. A fim de se proceder à votação por meio do painel 
eletrônico, solicito aos Deputados que ocupem seus lugares. Em 
votação. 

- Procede à votação nominal por meio do painel eletrônico. 
- Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto 

Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
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Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Ivair 
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo 
- João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique - Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite-
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro 
Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia 
- Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávío Souza Cruz -
Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

-Vota "em branco" o seguinte Deputado: 
Antônio Júlio. 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 56 Deputados; votou "em branco" I 

Deputado. Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 38/2000, salvo emendas. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, gostaria que fossem 

lidas as emendas. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 

Secretário que proceda à leitura das emendas. 
O Sr. Secretário - (- Lê:) "Emenda no 1: No art. ! 0 da proposta, 

exclua-se da redação dada ao § 3° do art. 24 da Constituição do Estado 
a expressão 'ao legislador'. 

Emenda n° 2: No art. 2° da proposta, acrescente-se à redação dada ao 
art. 38 da Constituição do Estado a expressão 'no que couber', após o 
termo 'assegurados'." 

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°s I e 2, que receberam 
parecer pela aprovação. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
pelo processo nominal. Em votação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico. 
-Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto 

Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
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Andrade - Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista- Fábio A velar- Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto 
Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila. 

-Vota "em branco" o seguinte Deputado: 
Antônio Júlio. 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 55 Deputados; votou "em branco" I 

Deputado. Estão aprovadas as Emendas n°s I e 2. Está portanto 
aprovada, em I 0 turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 38/2000 
com as Emendas n°s 1 e 2. Á Comissão Especial. 

Palavras do Sr. Presidente 
Ao término da votação em I o turno e aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição n° 38/2000, originária de proposta do Senhor 
Governador do Estado enviada a esta Casa com a Mensagem n° 
116/2000, gostaríamos de tecer breves considerações a respeito. 

É preciso registrar, antes de tudo, que a proposição foi condicionante 
para que se faça a revisão geral dos salários dos servidores públicos, 
permitindo reajustes diferenciados. Ao mesmo tempo em que deixou 
expressa a vinculação constitucional pertinente, deu novo enfoque ao 
tratamento reservado aos policiais civis e militares . 

É evidente que havia questionamentos de ordem constitucional 
envolvidos. Nesse sentido, a Comissão Especial presidida pelo colega 
Deputado Mauro Lobo, tendo como relator o companheiro Deputado 
Márcio Kangussu, trabalhou contra o tempo para chegar a um resultado 
que não desmerece o nosso Poder. É de se louvar, também, a presteza 
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com que todos os parlamentares desta Casa atenderam ao nosso 
chamamento, possibilitando a formação do "quorum" necessário e 
viabilizando a votação com celeridade. 

É de se notar que houve o cuidado de não se introduzirem matérias 
novas, mesmo havendo pontos controvertidos, como aquele que diz 
respeito à fórmula de remuneração dos policiais civis e dos militares. A 
solução encontrada honra o trabalho parlamentar, já que as partes 
interessadas não foram prejudicadas, ao mesmo tempo em que se 
respeitou a norma constitucional. 

Cumpre, ainda, observar que a tramitação das Propostas de Emenda 
n°S 34 e 35, retiradas pelo Executivo para dar lugar à de n° 38, já 
haviam sido objeto neste Legislativo de trabalho e discussões. O 
resultado desse trabalho já feito, no entanto, não fica invalidado, 
podendo servir como útil subsídio futuro em ocasiões que envolvam a 
matéria constitucional. 

Encerramos agradecendo à Casa - na pessoa dos Deputados e 
funcionários - pelo trabalho efetuado. Merece destaque a postura 
pautada pela maturidade que adotaram os senhores Deputados: em que 
pesem eventuais diferenças com o Executivo, aqui foi observado, sem 
restrições, o interesse maior do povo mineiro e, especificamente, da 
classe do funcionalismo. Muito obrigado. 

Declarações de Voto 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, em nome do Partido 

Liberal, também gostaríamos de agradecer aos nossos Pares nesta Casa. 
Como disse muito bem V. Exa., o Plenário, numa expressão de 
maturidade e de sensibilidade, reconhecendo a urgência e a necessidade 
de que fosse aprovada essa Proposta em 1 o turno, deu condições plenas 
ao Governador do Estado para conceder o reajuste salarial tão esperado 
pelo funcionalismo público ao longo desses anos. Então, agradecemos, 
em nome dos demais Deputados do Partido Liberal e dos servidores 
públicos civis e militares. Foi atendido, assim, o apelo dessas galerias 
que hoje se encontram lotadas pelos componentes do Corpo de 
Bombeiros Militar e por policiais militares. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana - Quero fazer declaração de voto em nome 
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do meu partido, o PDT, que apoiou e vai continuar apoiando esse 
trabalho para melhorar e atualizar o salário dos funcionários públicos. 
Nós, do PDT, também queremos a maior urgência na aprovação desse 
projeto. 

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, inicialmente, gostaríamos de 
fazer uma saudação a V. Exa. por seu pronunciamento após a votação. 
Consideramos que esta Casa vem cumprindo seu papel de maneira 
exemplar e, nos últimos tempos, ternos percebido que a Casa tem 
tomado uma postura digna de elogios. A Bancada do Partido dos 
Trabalhadores vem acompanhando e buscando essa valorização do 
Legislativo. 

Quanto à votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 38, que 
acabou de acontecer, o PT também se posicionou favoravelmente, 
contribuiu nas discussões realizadas nas Comissões com o 
funcionalismo e hoje, neste Plenário, concluiu dando a agilidade 
necessária para que o Governo possa implementar sua política salarial 
para os funcionários públicos. Portanto, o Partido dos Trabalhadores 
está, como sempre esteve, aliado aos servidores para moralizar e 
construir uma política salarial decente, a fim de que possam prestar 
melhores serviços à população de Minas Gerais. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência encerra 

a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária 
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
A TA DA 4• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DAUEMG 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de abril de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
~ Maria Tereza Lara, Amilcar Martins e José Henrique, membros da < 
~ supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 

'" 

i Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da 
e 
~ 
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aprovação de requerimento do Deputado Amilcar Martins, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Em seguida, a 
Presidente informa que a reunião se destina a discutir e votar 
proposições da Comissão e a ouvir os Presidentes das seguintes 
Fundações Educacionais: Srs. Dirceu Deocleciano Pacheco, de Patos de 
Minas; Murilio Roberto Pereira, da Faculdade de Filosofia, Ciência e 
Letras de Carangola; Stéfano Barra Gazzola, do Sul de Minas; Canísio 
Ignácio Lunkes, de Lavras, que se faz representar pela Sra. Dilma de 
Abreu, Diretora Acadêmica; Paulo Felipe Pereira, de Passos; Gilson 
Gilbertone Burgarelli, do vale do Jequitinhonha; Gilson Soares, de 
Divinópolis; Ivam Abrão, de Ituiutaba; Henrique Napoleão de Andrade 
Figueiredo, de Campanha da Princesa; não comparecendo os dois 
primeiros convidados. Com a palavra, o Deputado Edson Rezende 
apresenta dois requerimentos solicitando que sejam convidados, para 
participarem de reunião da Comissão, os Secretários de Estado de 
Ciência e Tecnologia, do Planejamento e Coordenação Geral e da 
Fazenda e os Presidentes da Fundação João Pinheiro e do Sindicato dos 
Professores do Estado de Minas Gerais e o representante do Conselho 
Estadual de Educação; e solicitando que seja prorrogado, por mais 30 
dias, o prazo de funcionamento da Comissão. Colocados em votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Registra-se a 
presença da Deputada Maria José Haueisen. A Presidência passa a 
palavra ao Deputado Edson Rezende, autor do requerimento que 
motivou a reunião, para fazer suas considerações iniciais e, em seguida, 
passa a palavra aos convidados, que, cada um por sua vez, fazem sua 
exposição sobre o tema objeto da Comissão. São abertos os debates, 
com a participação dos convidados e dos Deputados, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos 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 maio de 2000. 
Maria Tereza Lara, Presidente - João Batista de Oliveira - Edson 
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Rezende. 
ATA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA 

AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas e quinze minutos do dia dois de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivo José e Luiz 
Menezes, membros da supracitada Comissão. O Deputado Ivo José 
informa que esta reunião deixa de ser aberta por falta de "quorum". 

Sala das Comissões, 2 de maio de 2000. 
Ivo José, Luiz Menezes. 

ATA DA 3• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS 
CONSTRUTORAS 

Às quinze horas do dia dois de maio de dois mil, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise, 
Doutor Viana, Amilcar Martins e Cristiano Canêdo, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Luiz Fernando de Faria, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada 
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina à discussão e à votação de proposições 
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os requerimentos do Deputado Rêmolo Aloise nos quais 
solicita seja enviado oficio ao Diretor-Geral do DER-MG pedindo que 
encaminhe à Comissão relação dos pagamentos, do objeto contratual e 
da conta corrente onde foram depositados esses valores durante o mês 
de dezembro de 1998 das seguintes construtoras e consultorias: 
Barbosa Melo, Egesa Engenharia, Tercal, Mello Azevedo, Tercam, 
Tranal, Sercel, Engesolo, Comtel, Carioca e Tratrex; e seja enviado 
oficio às construtoras, a seguir relacionadas, pedindo-lhes que 
encaminhem à Comissão a relação dos valores recebidos do DEOP, 
objeto contratual e conta corrente onde foram depositados ao longo do 
segundo semestre de 1998: Sagendra-Marins, OAS, Asteca, Cogefe e 
Via "F"; e o requerimento do Deputado Amilcar Martins em que 
solicita sejam ouvidos na Comissão, as seguintes pessoas: Srs. Celso 
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Furtado de Azevedo, ex -Secretário de Estado dos Tranportes e 
Obras Públicas; Mauro Roberto Soares, ex-Diretor-Geral do DER-MG; 
José Hélcio Santos, ex-Vice-Diretor-Geral do DER-MG; Murilo 
Eustáquio Santos Figueiredo, ex-Diretor Financeiro-Administrativo do 
DER-MG; e o Humberto Eustáquio Guimarães, ex-Diretor de Obras do 
DER-MG e atual Diretor do DEOP. 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 maio de 2000. 
Luiz Fernando Faria, Presidente - Rêmolo Aloise - Doutor Viana -

Eduardo Brandão - Amilcar Martins. 
ATA DA 3" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 

ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 29/99 

Ás dezesseis horas do dia três de maio de dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Olinto Godinho, 
Maria Tereza Lara, João Paulo e Sebastião Costa, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado João Paulo, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Dimas 
Rodrigues, informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do 
relator e solicita ao Deputado Olinto Godinho que proceda à leitura de 
seu parecer. Este pede prazo regimental para emitir seu parecer, pedido 
que é deferido pelo Presidente. A seguir, é aprovado requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita sejam ouvidas as 
autoridades que menciona. A este requerimento o Deputado João Paulo 
apresenta emenda por meio da qual solicita sejam convidadas as 
autoridades que menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria Tereza Lara - João Paulo -

Olinto Godinho. 
A TA DA 1 • REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia nove de maio de dois mil, 
compareceu na Sala das Comissões o Deputado Fábio A velar, membro 
da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio. Registra-se ainda a 
presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a 
reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira 
reunião conjunta das Comissões. O Presidente informa que a reunião se 
destina a debater o Projeto de Lei n° 799/2000, de autoria do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento 
do Ecoturismo Sustentável em Minas Gerais. Em seguida, a Presidência 
registra a presença dos seguintes convidados: Srs. Sérgio Bitencourt 
Almeida, Diretor de Proteção à Biodiversidade do IEF; Túlio Marques, 
José Antônio do Amaral, Gerente de Negócio do SENAC-MG, Edmar 
Antônio da Silva, representante da Associação Mineira de Ecoturismo -
AMO-TE -; Maurício Luciano Hermenegildo Cruz, Alexandre 
Magrineli dos Reis, assessor da FEAM, Míriam Cristina Dias Baggio, 
Assessora de Educação e Extensão Ambiental da FEAM, Sr. Cícero 
Lage, Vice-Presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagem, 
Paulo Boechat Lemo, Presidente da Associação Brasileira de Indústrias 
de Hotéis. A seguir, o Presidente passa a palavra aos convidados, que, 
em consenso, decidem pela leitura de cada dispositivo do projeto 
separadamente e pela emissão de opiniões sobre eles. Ato contínuo, 
segue-se a fase de debates com a participação de todos os convidados, 
conforme notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença 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 maio de 2000. 
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Fábio A velar, Presidente - Elbe Brandão - Márcio Cunha. 

ATA DA 7• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO 
Às quinze horas do dia onze de maio do ano dois mil, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Régis, 
Paulo Piau, Rogério Correia, Carlos Pimenta, José Henrique e Sargento 
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Registra-se, também, a 
presença dos Deputados Rêmolo Aloise, 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 Rogério Correia, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros da Comissão. O Presidente informa que a reunião se 
destina a ouvir o depoimento de pessoas intimadas pela CPI. São 
apresentados e aprovados os seguintes requerimentos: três do Deputado 
Marco Régis, solicitando seja realizada reunião na cidade de Juiz de 
Fora e seja a reunião de Pouso Alegre transferida para Varginha, em 
razão de infra-estrutura dos órgãos de segurança pública; solicitando 
que seja ouvido o Sr. Adil Hemani Alves Pereira, Vereador por Pedra 
de Maria da Cruz; e solicitando sejam ouvidas autoridades e cidadãos 
de Pedra de Maria da Cruz. De autoria do Deputado Rogério Correia, 
requerimento solicitando seja ouvido o Maj. PM Benedito Moreira de 
Souza, ex-Diretor da Penitenciária de Ipaba. E, de autoria do Deputado 
Sargento Rodrigues, solicitando seja anexada aos autos da Comissão a 
sindicância aberta contra o Sarg. Jacinto Paulo Pereira Faustino. A 
seguir, o Presidente lê os dispositivos legais pertinentes às CPis e aos 
que nela depõem, e são ouvidos, cada um por sua vez, os Srs. Pedro 
Alencar da Silva (Pinduca) e Adil Pereira e a Sra. Euvânia Luiz, 
funcionária da Vigilar. O Presidente informa aos membros da 
Comissão que, a partir desta data, após entendimentos com o Dr. Eli 
Lucas de Mendonça, DD. Juiz da 12• Vara Criminal da Capital, os 
pedidos de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico serão 
solicitados diretamente pelo Presidente. Da mesma forma, ratifica as 
quebras já solicitadas até esta data e incumbe para dar encaminhamento 
às solicitações e receber a documentação proveniente das quebras, além 
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do Dr. André Ubaldino, Promotor Público daquela vara, os Srs. 
Homero Moreira Filbo e Caio Borelli, da assessoria da Comissão, e o 
Sr. Heitor Cruz, colaborador cedido pelo Banco Central do Brasil. 
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 maio de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - José Henrique - Marco 

Régis - Aílton Vilela- Rogério Correia. 
ATA DA 19• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dezesseis horas do dia quinze de maio de dois mil, comparecem 

no Fórum Benjamin Colucci, no Município de Juiz de Fora, os 
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Alberto Bejani, Chico Rafael e 
Cristiano Canêdo ( substiuindo este o Deputado Arlen Santiago, por 
indicação da Liderança do PTB), membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes também os Deputados Durval Ángelo e Dalmo Ribeiro 
Silva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Chico Rafael, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa 
que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o Projeto de 
Lei Complementar no 17/99, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado. São 
convidados a compor a mesa dos trabalhos os Srs. Tibagy SaJJes 
Oliveira, Presidente do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais; 
Márcio Decat de Moura, Procurador-Geral de Justiça do Estado de 
Minas Gerais; Elpídio Donizete Nunes, Presidente da Associação dos 
Magistrados Mineiros; Egberto Campos Batista, Presidente da 
Associação dos Defensores Públicos do Estado Minas Gerais; Vítor dos 
Santos Martins Ferreira, Juiz de Direito em substituição do Foro de 
Pouso Alegre; Winston Jones Paiva; Presidente da Subseção da OAB 
em Juiz de Fora; José Armando Pinheiro da Silveira, Vice-Presidente 
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da AMAGIS; Élcio Correa Costa, Presidente da AMAGIS de Juiz 
de Fora; Wanda Sarmento de Castro, Presidente da Associação do 
Ministério Público Regional de Juiz de Fora; Antônio José Calhau, 
Consultor da Assembléia Legislativa. Registra-se a presença do 
Cristino Domingos, Delegado Regional de Juiz de Fora. O Deputado 
Durval Ângelo, 2°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, 
representado o Deputado Anderson Adauto, usa a palavra e tece suas 
considerações iniciais, destacando a importância de se ampliar o debate 
sobre o assunto em pauta, que visa a aproximar o Legislativo e a 
população do interior mineiro. Em seguida, usam a palavra os 
componentes da mesa. Abre-se a fase de debates, com a participação 
dos convidados e do público presente, que, na oportunidade, 
apresentam sugestões para alteração do Projeto de Lei Complementar 
n° 17/99. O Deputado Chico Rafael, relator da matéria pela Comissão 
de Administração Pública, recebe as sugestões apresentadas a fim de 
subsidiar o seu parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados e 
demais participantes, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Sargento 

Rodrigues -Agostinho Patrús - Paulo Piau - Miguel Martini. 
ATA DA 1 • REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 

ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO W 38/2000 

Às onze horas e quinze minutos do dia dezesseis de maio do ano dois 
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
Antônio Júlio, Márcio Kangussu, Alberto Bejani e Maria Tereza Lara, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Cabo Morais, Cristiano Canêdo, Mauri Torres, Rogério 
Correia, Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada 
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e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer para o I o turno da 
Proposta de Emenda à Constituição no 38/2000. Passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente suspende a reunião, que 
é reaberta e suspensa em vários horários, e, às 15horas, os trabalhos são 
novamente reabertos. O Presidente, prorroga a reunião, de oficio, e 
passa a palavra ao relator, Deputado Márcio Kangussu, que faz a leitura 
de seu parecer, que conclue pela aprovação da matéria, em I o turno, 
com as Emendas n°S I e 2, apresentadas. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Emitem declaração de voto os 
Deputados Antônio Júlio, Alberto Bejani e Maria Tereza Lara, 
declarando o Deputado Antônio Júlio que se absteve de votar, em 
virtude da agilidade com que o processo foi encaminhado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de maio de 1999. 
Mauro Lobo, Presidente - Márcio Kangussu - Antônio Júlio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 976199 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, o requerimento em 
exame solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado ao Secretário de Recursos Humanos e Administração 
pedido escrito de informação sobre a posição do Poder Executivo com 
respeito à Lei Estadual n° 13.054, de 1998, cuja execução, no que tange 
à remuneração dos Assistentes Jurídicos Penitenciários, legalmente 
equiparada à dos Defensores Públicos de início de carreira, encontra-se 
sem cumprimento . 

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

A Lei n° 13.054, de 23/12/98, em seu art. 4°, § I 0 , determina a criação 
de quadro suplementar de Assistente Jurídico de Estabelecimento 
Penitenciário na estrutura organizacional da Secretaria da Justiça e de 
Direitos Humanos, garantindo aos ocupantes dos respectivos cargos a 
remuneração correspondente à de Defensor Público de I • Classe, 
observado o cumprimento de determinada carga horária. 

A preocupação da Comissão de Direitos Humanos é a de que, até o 
momento, parece não terem sido cumpridos os ditames legais no que se 
refere à equiparação remuneratória. 

Com relação a isso, podemos de pronto informar que a aludida lei foi 
publicada em 23/12/98, quando a lei orçamentária para o ano de 1999 
já havia sido votada por esta Casa e, possivelmente, sem que tenha sido 
prevista a rubrica ou o numerário para fazer face à despesa oriunda da 
edição da lei supramencionada. Não havendo previsão orçamentária, 
não há como cumprir os mandamentos legais, por mais justa seja a 
medida proposta. 

Já em relação ao ano que se inicia, podemos, sim, inquirir, não do 
Secretário de Recursos Humanos e Administração, mas do Secretário 
da Fazenda, se houve a inclusão do aumento de despesa previsto no 
ãrnbito da Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos para fazer face 
ao que foi estabelecido pela Lei n° 13.054, de 23/12/98. 

Assim, visando a dar-lhe o direcionamento correto e aprimorar o 
pedido de informação, opinamos por apresentar o Substitutivo n° I. 

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

976/99 na forma do Substitutivo n° I, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO W 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

A Comissão de Direitos Humanos requer a V. Exa., nos termos do 
inciso IX do art. 100 do Regimento Interno, seja solicitado ao 
Secretário da Fazenda que informe se houve a inclusão na lei 
orçamentária para o ano 2000 do aumento de despesa previsto no § 1 o 



o 
o 
< • o 
~ 

1173 
do art. 4° da Lei no 13.054, de 23/12/98. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, I O de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga -

Dilzon Melo - Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 1.036/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Costa, a propos1çao em tela 
requer sejam solicitadas informações ao Poder Executivo referentes à 
perspectiva de arrecadação pelo Governo Estadual em decorrência da 
recente aprovação do Substitutivo n° 2, apresentado pelo Deputado 
Paulo Piau e outros, ao Projeto de Lei n° 279/99, do Deputado Doutor 
Viana, que permite ao Governador negociar e renegociar os créditos 
tributários oriundos da privatização do BEMGE, do CREDIREAL e da 
Minas Caixa. 

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 na consecução de 

suas competências é o pedido de informações a autoridades estaduais, 
cuja recusa ou não-atendimento no prazo de 30 dias sujeita-se a 
responsabilização, conforme o estabelecido pela Carta Política mineira. 

Com relação à proposição sob comento, publicada em 14/1/2000, 
dirigida genericamente ao Poder Executivo, temos que as normas gerais 
sobre fiscalização financeira e orçamentária constam do art. 7 4 da 
Constituição do Estado e dos arts. 75 a 81 da Lei Federal n° 4.320, de 
1964, sob o título "controle da execução orçamentária", bipartido em 
"controle interno" e "controle externo", em conformidade também com 
a Constituição da República (arts. 70 e 71). 

O pedido ora proposto, que trata da perspectiva de arrecadação pelo 
Governo em decorrência do Projeto de Lei n° 279/99, sancionado pelo 
Executivo em 30/2/99 sob a forma da Lei n° 13.439, seria do tipo 
controle "a priori" e teria por objetivo conhecer das conseqüências da 
autorização legal conferida ao Poder Executivo em relação aos bens, 
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créditos e direitos resultantes da negociação do controle acionário 
dos Bancos Estaduais. A informação que este parlamento espera obter, 
para realizar a contento o seu papel fiscalizador, é sobre o valor do 
montante que o Estado espera arrecadar com a possibilidade de 
alienação desses bens. 

Entendemos que, para a efetivação da proposta ora analisada, seria 
necessária a atualização dos valores dos referidos bens, mas 
acreditamos, também, ser útil a este parlamento, para o exercício de seu 
papel de fiscalizador, apenas uma previsão aproximada da arrecadação, 
evitando, assim, dispêndio de recursos para efetivar a atualização dos 
valores. 

Entendemos ser necessária a apresentação de emenda ao 
requerimento, para o endereçamento correto da proposição, que 
genericamente dirige-se ao Poder Executivo. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

1.036/99, com a Emenda n° I a seguir apresentada. 
EMENDAN" I 

No texto do requerimento, substitua-se a expressão "Poder 
Executivo" pela expressão Secretário de Estado da Fazenda. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, I O de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga -

Dilzon Melo - Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.205/2000 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Sebastião Na varro Vieira pretende, com esta proposição, 
inserir nos anais da Casa as matérias publicadas pelos jornais "O 
Tempo", do dia 12/3/2000, intitulada "Maxwell Avalia Ida de Itamar 
aos EUA", da jornalista Adriana Renan, e "Folha de S. Paulo", do dia 
I 0/3/2000, do jornalista Márcio Aith, intitulada "Imagem de MG Não 
Melhora". 

O requerimento foi publicado no dia 24/3/2000 e vem agora à Mesa 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento 
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Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o disposto no inciso XIII do art. 233 do Regimento 

Interno, é facultada a inserção de documento ou pronunciamento não 
oficial especialmente relevante para o Estado nos anais da Assembléia 
Legislativa. A matéria a ser transcrita deve, portanto, exprimir uma 
manifestação política ou cultural coerente com a interpretação do 
momento político vivido. 

O requerimento em tela propõe a transcrição nos anais da Casa de 
reportagens dos jornais "O Tempo" e "Folha de S. Paulo", intituladas, 
respectivamente, "Maxwell Avalia Ida de Itamar aos EUA" e "Imagem 
de MG Não Melhora". 

Os dois artigos têm, aparentemente, como enfoque central a ida do 
atual Governador do Estado, Itamar Franco, aos EUA, onde fez uma 
palestra para I 00 investidores estrangeiros, no Conselho das Américas. 
Entretanto, após a leitura de ambos, percebe-se que o pano de fundo é a 
imagem do Governador Estadual, analisada de maneira completamente 
parcial. 

Cabe à Assembléia Legislativa informar à posteridade sobre o homem 
público, principalmente de Minas Gerais, de maneira imparcial, justa, 
sem sacrificar a opinião à própria conveniência. Tal postura não condiz 
com a inserção em seus anais de matéria impregnada de subjetivismo, 
que não julga ou opina com a isenção propícia a um texto de 
informação política e histórica. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela rejeição do requerimento n° 

1.205/2000. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, I O de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga -

Dilzon Melo- Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.234/2000 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o 
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requerimento em epígrafe tem por objetivo solicitar à Presidência 
da Casa o envio de oficios ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, aos Presidentes da Fundação Estadual de 
Meio Ambiente - FEAM - e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas -
IGAM - e ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, 
instando-lhes a prestar informações sobre protocolo a ser firmado entre 
essas instituições visando a compatibilizar formas de parcerias e definir 
o papel que cada uma se propõe a desenvolver dentro do processo de 
licenciamento ambiental dos projetos financiáveis pelo Banco do 
Nordeste. 

De conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno, à Mesa da Assembléia compete emitir parecer sobre 
requerimento de informações a autoridades estaduais. 

Fundamentação 
A Constituição mineira, em seu art. 54, §§ 2° e 3°, faculta à 

Assembléia Legislativa, por intermédio de sua Mesa, encaminhar 
pedido escrito de informações a Secretário de Estado e a outras 
autoridades estaduais, inclusive dirigentes de entidade da administração 
indireta. 

Amparado nesses dispositivos constitucionais, temos o inciso IX do 
art. I 00 do Regimento Interno, o qual confere às comissões da Casa a 
prerrogativa de encaminhar à Mesa pedido de idêntica natureza à 
daquele ora examinado. 

Vale observar, também, que o controle sobre os atos do Poder 
Executivo relacionados com os órgãos das administrações direta ou 
indireta é atribuição reservada ao Poder Legislativo, haja vista o art. 74 
da Constituição do Estado. 

Comprovada a pertinência da proposição quanto a aspectos de 
legalidade e constitucionalidade, passemos a nos ocupar do exame de 
mérito. 

Parece-nos claro que o objetivo do requerimento é obter informações 
mais aprofundadas do que as enunciadas no protocolo firmado entre as 
supramencionadas instituições, para que a Comissão, de posse delas, 
possa bem apreciar o assunto, podendo tomar as decisões que julgar 
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convenientes. 

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

1.234/2000 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, lO de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga -

Dilzon Melo - Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.244/2000 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Patrús, a proposição em tela tem 
por objetivo solicitar à Presidência a inserção, nos anais da Assembléia 
Legislativa, do manifesto da Academia Mineira de Medicina, 
endereçado ao povo brasileiro, na pessoa do Ministro da Saúde e 
datado de 21/3/2000. 

Nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno, compete à 
Mesa da Assembléia emitir parecer sobre a matéria em questão. 

Fundamentação 
O artigo que se pretende fazer incluir nos registros oficiais da Casa é 

um contudente chamado à autoridade competente para execução da 
política nacional de saúde e para a necessidade de se tomarem medidas 
urgentes e inadiáveis, objetivando o combate ostensivo e preventivo 
das chamadas moléstias "emergentes", ou seja, daquelas que outrora 
estavam desaparecidas e agora retomam ao meio urbano, colocando em 
risco a saúde pública. 

No documento, o signatário, Presidente da Academia Mineira de 
Medicina, considera que o sistema nacional de saúde pública, com suas 
graves deficiências no atendimento e com seus parcos recursos, não 
tem condições de enfrentar o problema. Alerta, então, à população em 
geral para que sejam tomadas, entre outras, as seguintes providências: 
a) a criação de um Sistema Nacional de Controle de Endemias, com 

e autonomia própria, com o fim de estudar, pesquisar, orientar e executar 
"" ~ as cabíveis ações médico-sanitárias que visem à promoção e i recuperação dos pacientes; b) o aproveitamento dos sanitaristas 
~ 
I 
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existentes e a formação de novos profissionais da área; c) o 
aumento das verbas destinadas a campanhas sanitárias; e d) o 
atendimento igualitário a todos os brasileiros acometidos por moléstias 
endêmicas. 

Para se analisar o mérito do requerimento, não se pode deixar de levar 
em consideração o art. 233, inciso XIII, do Diploma Interno, que 
admite a inserção de documento ou pronunciamento não oficial nos 
anais da Casa, desde que sejam especialmente relevantes para o Estado. 

A par dessa exigência, queremos enfatizar o nosso entendimento de 
que o artigo a que se refere o requerimento trata de assunto de extrema 
importância para todo o povo brasileiro, e, em especial, para o mineiro, 
pois Minas Gerais, dada sua posição geográfica central em relação às 
demais unidades federativas, está sensivelmente exposta à expansão das 
doenças endêmicas e ao contato com elas. Ademais, o manifesto é um 
alerta que não pode nem deve ser ignorado pelas autoridades estaduais 
incumbidas da prestação de serviço de saúde pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

1.244/00 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 1 O de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga -

Dilzon Melo - Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 1.255/2000 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Por meio do Requerimento n° 1.255/2000, o Deputado Eduardo 
Hermeto pede ao Presidente da Assembléia Legislativa seja solicitada à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
informação sobre estabelecimentos do tipo "pesque e pague" existentes 
no Sul de Minas, nas regiões atingidas pelas enchentes no início do 
ano. 

Publicada em 7/4/2000, a matéria foi enviada à Mesa da Assembléia 
Legislativa, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, 
para receber parecer. 
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Fundamentação 

A proposição em tela visa a solicitar, por intermédio do Presidente da 
Casa Legislativa, informação de natureza ambiental à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. De acordo 
com a Constituição Estadual, em seu art. 54, § 2°, a Mesa da 
Assembléia poderá encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de 
informação, a ser atendido no prazo de 30 dias. O Regimento Interno 
regulamenta essa disposição em seu art. 79. 

A solicitação de que trata a proposição em tela objetiva obter 
esclarecimentos sobre a quantidade de estabelecimentos do tipo 
"pesque e pague" implantados no Sul de Minas, nas regiões inundadas 
pelas chuvas no início do ano, e sobre os possíveis danos ambientais 
causados devido à difusão pelos rios da região de espécies de peixes 
exóticos, como tilápias, bagre africano, "black bass" e outras. 

A legislação brasileira, a partir do Código Nacional da Pesca, proíbe a 
introdução de peixes de uma dada bacia hidrográfica em outras, o que 
constitui a introdução de espécies exóticas em ecossistemas aquáticos 
diferentes. Isso poderia causar sérios desequilíbrios à fauna nativa 
desses últimos. No caso dos chamados "pesque e pague", essa é uma 
possibilidade real se não tiverem sido tomadas as providências 
necessárias para impedir, principalmente na época das chuvas, a 
difusão das espécies estranhas mantidas em tais estabelecimentos e, 
também, nos criatórios de peixes que os abastecem. Essas instalações, 
ao serem inundadas, durante as enchentes, dariam início ao referido 
processo de difusão. É procedente, portanto, a iniciativa do autor da 
matéria em obter esclarecimentos sobre essa questão e sobre as 
medidas passíveis de serem implementadas, caso haja ameaças de 
danos ambientais. 

No Estado de Minas Gerais, compete ao Instituto Estadual de 
Florestas- IEF -,nos termos da Lei n° 12.265, de 25/7/96, dar execução 
à política da pesca e da aqüicultura. Para a obtenção da licença de 
funcionamento, os estabelecimentos referidos têm que estar registrados 
e cadastrados junto ao IEF, que detém, também, o poder legal de 
fiscalizá-los. 
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Nesse sentido, o pedido de informação poderá ser dirigido 

diretamente a esse órgão, que dispõe, inclusive, de uma Diretoria de 
Pesca, para exercer suas atribuições definidas em lei. Para proceder a 
esse ajuste no texto da proposição, estamos introduzindo a Emenda n° 
!. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

I .255/2000 com a Emenda n° I, a seguir apresentada. 
EMENDAN° I 

Substitua-se a expressão "à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, diretamente e aos órgãos a ela 
subordinados" por "ao Instituto Estadual de Florestas- IEF"-. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, I O de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga -

Dilzon Melo - Gil Pereira. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 39• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
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Às dez horas do dia dezesseis de maio de dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Wanderley Ávila, 
Aílton Vilela e José Henrique, 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 Wanderley Á vila, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
discutir o impacto que a Emenda à Constituição n° 25, promulgada em 
14/2/2000, que dispõe sobre os limites de despesas de Câmara 
Municipal, trouxe para as finanças dos municípios; e a apreciar 
matérias da Comissão. O Presidente registra a presença dos Srs. Paulo 
Neves de Carvalho, professor emérito da UFMG; Marconi Braga, 
Diretor de Auditoria Externa do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais; Pedro Paulo de Abreu e Osmar Fernandes Calonge, 
respectivamente, Vereadores à Câmara Municipal de Lagoa Santa. Em 
seguida, o Deputado Ambrósio Pinto, autor do requerimento que 
origina a reunião, tece comentários iniciais sobre o tema. Os 
expositores Paulo Neves de Carvalho e Marconi Braga discorrem sobre 
a questão e se envolvem em amplo debate com os Deputados, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Encerrada esta fase, o Deputado 
Ambrósio Pinto passa a Presidência ao Vice-Presidente, Deputado 
Wanderley Á vila, e apresenta requerimento em que solicita seja 
realizada audiência pública pela Comissão para se discutir o Programa 
de Moradia - PROLAR -, lançado pelo Governo do Estado em 
convênio com a Caixa Econômica Federal. Posto em votação, é 

_. aprovado o requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado 
~ Ambrósio Pinto agradece a presença dos parlamentares e dos 
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convidados, convoca os membros da Comissão para a proxrma 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Ambrósio Pinto, Presidente- Wanderley Ávila- Mauro Lobo. 

ATA DA 37• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às dez horas do dia dezessete de maio de dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor 
Viana, Agostinho Patrús, Sargento Rodrigues e Paulo Piau 
(substituindo este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação 
da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Registra-se, 
também, a presença do Deputado Miguel Martini. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o 
recebimento de correspondência enviada pelo Sr. Antônio Rodrigues 
Nascimento, Presidente da Câmara Municipal de Janaúba, pedindo se 
solicite ao Governador do Estado que efetue o pagamento do restante 
de diárias referentes ao exercício de 1998 aos servidores do DER-MG. 
A Presidência informa o recebimento das seguintes proposições, para 
as quais designa relatores: Projetos de Lei n°s 148, 193 e 520/99, no 2° 
turno, e 915/2000, no 1 o turno (relator: Deputado Doutor Viana); 298, 
389 e 606/99, no 2° turno (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 411 
e 592/99, no 2° turno, e 938/2000, no I o turno (relator: Deputado 
Sebastião Navarro Vieira); 479/99, no 2° turno (relator: Deputado 
Agostinho Patrús); e 855/2000, no 1 o turno (relator: Deputado Arlen 
Santiago). Passa-se à I • Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Com a palavra, o Deputado Doutor Viana emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 915/2000 
com a Emenda n° I, da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado o 



• 

1183 
parecer em discussão, o Deputado Paulo Piau apresenta proposta de 
emenda à proposição, a qual é acatada pelo relator. Colocado em 
votação, é aprovado o parecer, que opina pela aprovação do Projeto de 
Lei n° 915/2000 com as Emendas n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e no 2, da Comissão de Administração Pública. Passa-se à 2• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenàrio. São colocados em 
votação e aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°S 1.369 
e 1.370/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 3• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições 
da Comissão. São apresentados requerimentos do Deputado Sargento 
Rodrigues, solicitando s~ a realizada reunião desta Comissão, a fim de 
se ouvirem convidados sobre o tema "Consórcios Administrativos", 
visando subsidiar a discussão do Projeto de Lei n° 805/2000; 
solicitando seja realizada audiência pública desta Comissão com a de 
Direitos Humanos, a fim de se debater com convidados os aspectos da 
segurança pública na Região Metropolitana de Belo Horizonte; e 
solicitando seja realizada audiência pública desta Comissão com as de 
Direitos Humanos e de Saúde, a fim de se debater com convidados o 
atendimento à saúde prestado pela Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais aos militares estaduais, especialmente os militares que, 
portadores de algum tipo de incapacidade ou doença, que permanecem 
em atividade. Colocados em votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinària, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, I 8 de maio de 2000 . 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Chico Rafael - Ivo José. 

ATA DA 21• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

~ Às dezesseis horas e quinze minutos do dia dezoito de maio de dois 
"" " mil, comparecem no Fórum Gonçalves Chaves, no Município de i Montes Claros, os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, 

I 
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Chico Rafael e Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado 
Agostinho Patrús, por indicação do PSDB), membros da supracitada 
Comissão. Encontram-se presentes também os Deputados Gil Pereira, 
2° Secretário da Assembléia Legislativa, Carlos Pimenta, Luiz Tadeu 
Leite e Ivo José. 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. O Presidente informa que a 
reunião se destina a debater, em audiência pública, o Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99, do Tribunal de Justiça do Estado, que contém 
a organização e a divisão judiciárias do Estado. São convidados a 
compor a mesa os Srs. Jairo Ataíde Vieira, Prefeito Municipal de 
Montes Claros; Nilson Reis, Juiz do Tribunal de Alçada do Estado; 
Alceu Marques, Procurador Adjunto de Justiça do Estado; Nádia Souza 
Campos, Diretora da Associação dos Magistrados de Minas Gerais; 
Laílson Braga Baeta Neves, Juiz Diretor do Fórum de Montes Claros; 
Augusto José Vieira Neto, membro do Conselho Deliberativo da 
AMAGIS; Ronaldo dos Reis Souto, Presidente da Subseção da OAB de 
Montes Claros, e Antônio José Calhau, Consultor da Assembléia 
Legislativa. Com a palavra, o Deputado Gil Pereira, representando o 
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto, 
ressalta a importância dessas reuniões nos diversos municípios 
mineiros, visando ampliar o debate sobre o Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99. Fazem uso da palavra todos os membros da 
mesa e, na fase de debates, os demais participantes da reunião 
apresentam várias propostas de modificação do projeto em debate. O 
Deputado Chico Rafael, relator da matéria no âmbito da Comissão de 
Administração Pública, recebe as sugestões apresentadas, a fim de 
subsidiar seu parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais 
participantes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 2000. 
Doutor Viana, Presidente- Durval Ângelo - Cristiano Canedo. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PROJETO DE LEI N° 1.044/2000 

(Ex-Projeto de Lei n° 1.543/97) 
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Altera o art. 1° da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, que 
dispõe sobre as licitações e os contratos da administração centralizada e 
autárquica do Estado e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I 0 - O art. I 0 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. I o - Esta lei estabelece regras específicas para as licitações e 

para a celebração de contratos administrativos relativos a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, no 
árnbito da administração pública estadual. 

§ 1° - Subordinam-se aos preceitos desta lei, como licitantes ou 
contratantes, os órgãos e as entidades das administrações direta e 
indireta de todos os Poderes do Estado, do Tribunal de Contas e do 
Ministério Público. 

§ 2° - Poderão participar dos processos licitatórios, em igualdade de 
condições, todas as pessoas fisicas ou jurídicas capazes de contratar 
com o Estado, inclusive as cooperativas legalmente instituídas.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2000. 
Paulo Piau 
Justificação: A Constituição de 1988 incentiva, em vários de seus 

dispositivos, o cooperativismo como forma de promoção do 
desenvolvimento econômico e da solidariedade social. No inciso XVIII 
do art. 5° da Lei Maior - inserida, portanto, no capítulo "Direitos e 
Garantias Fundamentais" - está a norma que assegura a livre 
possibilidade de criação de cooperativas, independente de autorização e 

~ vedada a interferência estatal em seu funcionamento. No capítulo < 
~ "Ordem Econômica e Financeira", no § 2° do art. 174, determina-se que i "a lei apoiará e incentivará o cooperativismo e outras formas de 
~ 
f 
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associativismo". 

Apesar do entendimento de que a participação das cooperativas nos 
processos licitatórios não deve sofrer nenhum obstáculo, a legislação 
estadual não faz referência expressa a essa modalidade de pessoa 
jurídica. Por outro lado, a Lei n° 9.444, de 25/11187, que regulamenta 
as licitações e os contratos da administração estadual, apresenta alguns 
aspectos que merecem ser aprimorados, dada a mudança no 
ordenamento constitucional e a vigência da norma geral representada 
pela Lei Federal n° 8.666, de 1993. 

Assim, propomos a alteração do art.l 0 da Lei n° 9.444, de 1987, para 
que seja a norma adequada aos preceitos gerais ora vigentes. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, ele o art. I 02, do Regimento Interno. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI No 978/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em epígrafe, do Governador do Estado, altera o art. 11 
da Lei no 13.458, de 12/1/2000. 

Publicado em 29/4/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, 
para receber parecer quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais 
e legais. 

Fundamentação 
A Lei n° 13.458, de 12/112000, que se pretende alterar, dispõe sobre a 

distribuição da quota estadual do salário-educação entre os municípios 
e prevê, no art. 11, sua vigência para o exercício financeiro subseqüente 
ao de sua publicação. Segundo consta na fundamentação do projeto, 
esse dispositivo foi inserido no texto da lei com o escopo de resguardar 
os compromissos assumidos pela Secretaria de Estado da Educação, 
particularmente quanto ao cumprimento dos convênios assinados com 
os municípios para a construção, a ampliação e a reforma de escolas. 
Entretanto, todos os compromissos dessa Secretaria de Estado, 
mediante convênios que prevêem a realização de obras, deverão ser 
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cumpridos até o mês de junho prox1mo, o que justifica a 
antecipação da vigência da Lei n° 13.458. 
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A matéria deve ser apreciada por esta Casa Legislativa por inserir-se 
entre aquelas arroladas no art. 61 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais. 

Vislumbramos, no entanto, pequenos vicios de ordem constitucional e 
legal que deverão ser corrigidos mediante a apresentação das Emendas 
n°S I e 2, que integram este parecer. 

Observa-se que o art. 2° da proposição apenas autoriza a abertura de 
Crédito Adicional Especial para atendimento ao disposto na lei, não 
estabelecendo o montante a ser utilizado a esse título, o que viola o 
preceito constante no art. 167, IV, da Carta da República, que proíbe a 
concessão ou a utilização de créditos ilimitados. Essa vedação 
encontra-se também insculpida na Lei n° 4.320, de 17/3/64, cujo art. 7° 
faculta a previsão, na lei orçamentária, de autorização ao Poder 
Executivo para abrir créditos suplementares "até determinada 
importância". 

J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, autores da obra 
intitulada "A Lei 4.320 Comentada" (Del Rey, 1997, 283 ed., p. 94), 
assim se manifestaram acerca do citado dispositivo: "O que o 
Executivo não pode pedir nem o Legislativo conceder são créditos 
ilimitados, porque, para tanto, estão incluídos na vedação do inciso VII 
do art. 167 da Constituição, segundo o qual é vedada a concessão de 
crédito ilimitado, isto é, aquele para o qual não se estabelece um teto 
certo e fixo em moeda ou em percentual". 

Por outro lado, deixou de constar no projeto a cláusula de vigência 
que deverá ser inserida mediante a aprovação da Emenda n° 2, com o 
objetivo de corrigir vício de natureza material. 

Essas adequações, em nosso entender, ajustam a proposta aos 
preceitos de ordem constitucional e legal que regem a matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 978/2000 
com as Emendas n°s 1 e 2. 



EMENDAN° I 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
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"Art. 2° - Fica o Governo do Estado autorizado a abrir, no orçamento 
da Secretaria de Estado da Educação, Crédito Adicional Especial de 
R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) para o atendimento do 
disposto no inciso II do art. I 0 da Lei n° 13.458, de 12 de janeiro de 
2000, utilizando-se de recursos do orçamento e do excesso de 
arrecadação de receita da Quota Estadual do Salário-Educação.". 

EMENDAN"2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.". 
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

João Paulo. 
PARECER PARA O l 0 TURNO DAS EMENDAS N°S I, 2, 3 E4 AO 

PROJETO DE LEI N° 596/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, dos Deputados Anderson Adauto, 

Sargento Rodrigues e Cabo Morais, visa autorizar o Poder Executivo a 
doar o imóvel que especifica à Ação Feminina de Assistência Social do 
4° Batalhão da Polícia Militar- AF AS 4° BPM. 

Publicada em 8/10/99, foi a proposição distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que perdeu o prazo para emitir seu parecer. 

Após ser analisada pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, cujo parecer concluiu por sua aprovação, a matéria foi 
incluída em ordem do dia, para discussão e votação em Plenário, 
oportunidade em que foram apresentadas ao projeto as Emendas n°S I, 
do Deputado Cabo Morais, e 2, 3 e 4, do Deputado Anderson Adauto. 

Dessa forma, foram as emendas encaminhadas a esta Comissão para 
receber parecer, nos termos do art. 188, § 2°, c/c o art. I 02, VII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Emenda n° I objetiva autorizar o Poder Executivo a doar à Ação 
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Feminina de Assistência Social do I 0° Batalhão da Polícia Militar-
AFAS 10° BPM - os terrenos que especifica, estendendo para os 
servidores militares de Montes Claros os mesmos beneficios a serem 
concedidos aos de Uberaba e de Bom Despacho, qual seja a construção 
e o financiamento de moradias. Os valores auferidos na venda dessas 
casas serão usados na construção e reforma de benfeitorias nos 
aquartelamentos da Guarnição do I 0° BPM de Montes Claros. 

Infere-se, assim, que a proposição inspira-se no propósito de 
beneficiar o setor social, não apenas proporcionando moradia a preço 
acessível, como também implementando a segurança local ao melhorar 
as bases fisicas do I oo BPM. 

As demais emendas, do Deputado Anderson Adauto, sobre as quais 
passamos a tecer nossas apreciações, pretendem a supressão de artigos 
do Substitutivo n° I ao Projeto de Lei n° 596/99. 

O art. 4° do Substitutivo n° I determina que o agente financeiro no 
negócio jurídico a ser realizado com as casas seja a Caixa Econômica 
Federal ou construtora por ela credenciada. Pretende a Emenda n° 2 a 
supressão desse comando legal a fim de viabilizar o financiamento da 
obra, já que o agenciamento pela Caixa Econômica Federal poderá 
significar empecilho ao andamento do projeto. 

A Emenda n° 3 pretende que o art. 5° do Substitutivo n° I seja 
suprimido, tendo em vista que o estabelecimento de prioridades a serem 
atendidas na realização das obras não condiz com a perfeita consecução 
do projeto. Seria mais conveniente deixar que a Comissão escolha a 
ordem em que as benfeitorias serão realizadas. 

Finalmente, pretende a Emenda n° 4 a supressão do art. 6°, que se 
torna desnecessário frente ao nosso ordenamento jurídico, uma vez que 
é sabido ser o descumprimento da doação com encargo causa 
necessária de reversão do bem doado. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas n°s I, 2, 3 

e 4 na forma em que foram apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei 
n° 596/99. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 



Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, . relator - Mauro 
Lobo - Olinto Godinho. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: 1• Fase 
(Expediente): Ata- Correspondência: Oficios, telegramas e cartões - 2• 
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de 
Emenda à Constituição n° 40/2000 - Projetos de Lei n°s 1.038 a 
1.05112000 - Requerimentos n°s 1.390 a 1.407/2000 - Requerimentos 
da Comissão Especial do Rio São Francisco e dos Deputados João 
Leite, Maria Olívia, Maria José Haueisen e Dinis Pinheiro -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração 
Pública, de Política Agropecuária, de Transporte, de Direitos Humanos, 
de Fiscalização Financeira, de Turismo, de Saúde e de Educação e dos 
Deputados Carlos Pimenta, Elaine Matozinhos, Wanderley Ávila (2) e 
Paulo Piau - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo 
Rezende, Gil Pereira, Álvaro Antônio, Carlos Pimenta e Pastor George 
- 2• Parte (Ordem do Dia): I • Fase: Abertura de Inscrições- Registro de 
Presença - Acordo de Lideranças; decisão da Presidência - Acordo de 
Lideranças; decisão da Presidência - Acordo de Lideranças; decisão da 
Presidência - Acordo de Lideranças; decisão da Presidência - Acordo 
de Lideranças; decisão da Presidência - Acordo de Lideranças; decisão 
da Presidência - Acordo de Lideranças; decisão da Presidência -
Designação de Comissões: Comissão Especial para emitir parecer sobre 
a indicação do titular do DER-MG - Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000 -
Leitura de Comunicações Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos da Deputada Maria Olívia e do Deputado Dinis 
Pinheiro; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da 

.] Comissão Especial do Rio São Francisco e dos Deputados João Leite e 
-E Maria José Haueisen; aprovação- 2• Fase: Chamada para verificação de i "quorum"; existência de "quorum" qualificado para a votação de 
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propostas de emenda à Constituição; questão de ordem; suspensão 
e reabertura da reunião; questão de ordem - Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado Durval Ângelo; aprovação; 
acordo de Líderes; decisão da Presidência - Votação, em I o turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição no 1/99; discursos dos Deputados 
Sebastião Navarro Vieira, Sávio Souza Cruz, Antônio Carlos Andrada, 
Rogério Correia, Hely Tarqüínio, Luiz Tadeu Leite, Miguel Martini, 
Durval Ângelo, Márcio Cunha e Alencar da Silveira Júnior; 
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira; votação do 
requerimento; verificação de votação; rejeição do requerimento; 
votação nominal do Substitutivo n° I; aprovação - Votação, em I 0 

turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 3/99; discurso do 
Deputado João Paulo; aprovação- Votação, em ! 0 turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 12/99; aprovação na forma do 
Substitutivo n° I - Votação, em I o turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 22/99; aprovação na forma do Substitutivo n° I -
Votação, em ! 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 24/99; 
aprovação - Votação, em ! 0 turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 26/99; votação nominal da proposta, salvo emenda; 
aprovação; questão de ordem; leitura da Emenda no I; votação nominal 
da Emenda n° I; aprovação - Discussão, em 2° turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 38/2000; aprovação na forma do vencido em 
I o turno; declarações de voto - Questão de ordem; inexistência de 
"quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à 
Constituição- Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar 
n° 11199; requerimento do Deputado Durval Ângelo; aprovação do 
requerimento - Votação, em I o turno, do Projeto de Lei n° 85/99; 
requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; aprovação do requerimento 
- Votação, em ! 0 turno, do Projeto de Lei n° 402/99; discurso do 
Deputado Pastor George; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; 
votação das Emendas n°s I a 3; aprovação; declaração de voto -
Votação, em ! 0 turno, do Projeto de Lei n° 587/99; aprovação com a 
Emenda n° I - Votação, em I o turno, do Projeto de Lei n° 696/99; 
aprovação com a Emenda n° 2; prejudicialidade da Emenda n° I -
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 771/99; aprovação 
com as Emendas n°S I e 2 - Discussão, em I o turno, do Projeto de Lei 
n° 915/2000; aprovação com as Emendas n°s I e 2 - 3a Parte: Leitura de 
Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Pereira - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade 
- Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio - Irani Barbosa- Ivair Nogueira-
Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro -Jorge Eduardo de Oliveira- Luiz Fernando Faria- Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres 
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Na varro Vieira - Wanderley Á vila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Ás 14hl3min, a lista 

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

I a Parte 
I a Fase (Expediente) 

Ata 



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

Correspondência 
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- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, I 0 -Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado (3), 

agradecendo o convite para o lançamento da pedra fundamental da 
segunda unidade da usina de açúcar e álcool, em Campo Florido; para a 
reunião da CIPE - Rio Doce e para a abertura conjunta do II Encontro 
Anual da Rede URB-AL "A Democracia na Cidade", do IV Encontro 
do Corpo Consular de Belo Horizonte, da II Feira de Intercâmbio 
Cultural de Belo Horizonte e do XXIV Congresso da Sociedade de 
Zoológicos do Brasil - SZB. 

Do Sr. Romel Anízio Jorge, Deputado Federal, comunicando, em 
atenção a requerimento do Deputado Gil Pereira, que acompanhará com 
atenção a tramitação da Medida Provisória n° 1.988-16. (- Anexe-se ao 
Requerimento n° 1.179/2000.) 

Do Sr. Santos José Gouvêa, Superintendente em exercício da Agência 
Nacional de Telecomunicações- ANATEL -,informando, em atenção a 
requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, que ainda não se 
dispõe da capacidade tecnológica necessária para fazer constar, nos 
documentos de cobrança de serviços telefônicos, os dados relativos a 
cada ligação efetuada.(- Anexe-se ao Requerimento n° 586/99.) 

Do Sr. Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, acusando o recebimento de requerimento da Comissão de 
Direitos Humanos.(- Anexe-se ao Requerimento n° 1.257/2000.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, consultando 
sobre a necessidade de realização de nova audiência pública 
relacionada ao processo de federalização do entreposto CEASA-MG e 
da CASEMG (de que trata o Requerimento no 1.099/2000, do Deputado 
Carlos Pimenta), uma vez que o Estado já tomou todas as providências 
ao seu alcance. 

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transporte, 
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encaminhando, em resposta ao Requerimento n° 56/99, da 
Comissão Especial para a Indicação dos Titulares do DEOP e do DER-
MO, a relação dos pagamentos efetuados pelo DER-MG no período de 
julho a dezembro de 1998. 

Dos Srs. Murílio de Avellar Hingel, Raul Belém e Maurício Guedes 
de Mello, respectivamente, Secretários da Educação, de Agricultura e 
de Transporte; José Maria Couto Moreira, Diretor-Geral da Imprensa 
Oficial, e Weliton Eustáquio de Jesus, Presidente da UTRAMIG, 
encaminhando, em atenção a pedido da CPI das Licitações, a relação 
dos processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação realizados 
nesses órgãos, de janeiro de 1995 a abril de 2000. (- À CPI das 
Licitações.) 

Dos Srs. Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente; Wellington 
Gaia, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais, e Juarez 
Távora Veado, agradecendo o convite para participar da reunião 
especial em homenagem aos 30 anos de existência da Fundação João 
Pinheiro. 

Do Sr. Iano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara Municipal de 
Araçuaí, solicitando a construção da Barragem de !rapé no rio 
Jequitinhonha.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Iano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara Municipal de 
Araçuaí, solicitando a liberação de recursos para a conclusão das obras 
da cadeia pública de Araçuaí. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. !ano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara Municipal de 
Araçuaí, solicitando o asfaltamento dos 80km da Rodovia Araçuaí -
Coronel Murta- Rubelita e a encampação, pelo DER-MG, dos 3km da 
estrada vicinal que liga a Vila de !tira à rodovia supramencionada. (- À 
Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Waldemar Antônio Lemes Filho, Presidente da Câmara 
Municipal de Poços de Caldas, solicitando a recuperação da BR-459. (-
À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Wilton Braga de Oliveira, Diretor-Geral do IPEM-MG, 
encaminhando os contratos celebrados por esse órgão nos últimos cinco 
anos.(- À CPI das Licitações.) 
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Da Sra. Maria Caiafa, Coordenadora de Direitos Humanos da 

Prefeitura de Belo Horizonte e Presidente do Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos Humanos, comentando nota divulgada pelo Sr. 
Cássio Salomé, Juiz da Vara de Execuções Criminais da Comarca de 
Belo Horizonte.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal, comunicando a prorrogação da vigência dos 
contratos que menciona. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário Adjunto da Segurança 
Pública, encaminhando a folha de antecedentes funcionais do Detetive 
Cezarino Miguel Andrade Ituassu. (-À CPI do Narcotráfico.) 

Do Sr. Alberto Deodato Maia Barreto Neto, Juiz de Direito da 9• Vara 
Criminal da Comarca de Belo Horizonte, solicitando o envio do 
relatório final da CPI do V AF. 

Do Sr. Luciano Teodoro de Souza, Procurador da Fazenda Estadual, 
sugerindo sejam feitas mudanças na Proposta de Emenda à 
Constituição n° 35/2000. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 35/2000.) 

Do Sr. Ronaldo Wilson Santos, Presidente da Comissão Especial de 
Investigação n° 04/99, encaminhando o relatório final da Comissão. (-
À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Denilson Martins, Vereador à Câmara Municipal de Santa 
Luzia, comunicando a criação da Comissão Parlamentar Permanente de 
Defesa dos Direitos do Consumidor, destinada a investigar as ações da 
TELEMAR no município, e solicitando desta Casa providências para 
solucionar problemas advindos do serviço dessa empresa. (- À 
Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. Celso Castilho de Souza, Chefe de Gabinete do Secretário de 
Indústria e Comércio, agradecendo, em nome do titular da Pasta, 
convite para o Ciclo de Debates Minas Gerais e os Transgênicos. 

Do Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor da Polícia do 
Estado, em atenção ao Requerimento no 1.227/2000, da Comissão de 
Direitos Humanos, encaminhando cópia do relatório da sindicância 
instaurada pela Corregedoria-Geral do Estado para apurar as denúncias 
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que menciona. 

Do Sr. Marcelo Soares Cardoso Naves, Diretor Administrativo 
Financeiro e Atividades Correcionais da Corregedoria-Geral do 
Município de Belo Horizonte, em atenção a requerimento da Comissão 
de Direitos Humanos encaminhado pelo Oficio n° 877/2000/DLE, 
encaminhando cópia das informações remetidas ao Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Fernando José Miglio Abrantes, Chefe de Gabinete do 
Auditor-Geral do Estado, agradecendo convite para reunião da 
Comissão Especial da Loteria do Estado. (- À Comissão Especial da 
Loteria do Estado.) 

Do Sr. Luiz A. C. Souza, Diretor do Centro de Conservação e 
Restauração de Bens Culturais - CECOR -, manifestando sua posição 
contrária à rejeição da indicação do nome do Sr. Hérzio Geraldo Bottrel 
Mansur para o cargo de Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto 
- FAOP. (-À Comissão de Educação.) 

Da Associação Sindical dos Servidores da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos - ASSEJDH-MG -, cobrando o 
cumprimento da Lei n° 11.717, de 1994, e solicitando a realização de 
mudanças na Lei Delegada n° 38, de 1997. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, solicitando o 
empenho desta Casa na solução de problemas relacionados aos 
agricultores instalados ao longo da bacia hidrográfica do rio Riachão, 
no Norte de Minas. (- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Da Sra. Marilia Melillo Ribeiro Alvarenga, Coordenadora Geral 
interina do Sistema FIEMG, agradecendo o convite para a reunião 
especial em que se homenageou o Grupo Teatral Ponto de Partida. 

Da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, prestando informações 
sobre chamadas recebidas pelo serviço Disque Direitos Humanos. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Lafayette Andrada, da Comissão Executiva Municipal do 
Partido Social Liberal de Juiz de Fora, manifestando repúdio pelo fato 



de o Ministério Público ter apresentado denúncia contra o 
Deputado Alberto Bejani. 
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Da Sra. Belinda Pereira da Cunha, Assessora da Coordenação 
Executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, 
agradecendo convite para participar de evento a ser realizado nesta 
Casa. 

Do Sr. Maury Louzada Abreu, encaminhando cópia de oficios que 
enviou à Promotora de Justiça da Comarca de Igarapé e ao Presidente 
da Câmara Municipal desse município, bem como de exemplar de obra 
de sua autoria. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Arlindo Porto, Senador, agradecendo o convite para o 

lançamento da pedra fundamental da 2• unidade da usina de açúcar e 
álcool no Município de Campo Florido. 

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, agradecendo o 
convite para participar de reunião da CIPE -Rio Doce. 

Dos Srs. Romeu Queiroz e Nárcio Rodrigues, Deputados Federais; 
Henrique Hargreaves e Adelmo Carneiro Leão, respectivamente, 
Secretários da Casa Civil e da Saúde; e Stefan Bogdan Salej, Presidente 
da FIEMG, agradecendo o convite para a reunião especial destinada à 
entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao 
Sr. Hortz-Heinz. 

Dos Srs. Nárcio Rodrigues, Deputado Federal; Adelmo Carneiro 
Leão, Secretário da Saúde; Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG; 
Mozart de Oliveira Júnior, Secretário Adjunto de Saúde, agradecendo o 
convite para a reunião especial em que se homenageou a Fundação 
João Pinheiro. 

Do Sr. Gil Antônio Diniz, Presidente da Câmara Municipal de 
Contagem, agradecendo o convite para a assinatura do convênio 
celebrado entre esta Casa e a Rádio Altaneira Ltda. 

Do Sr. Marcello Siqueira, Presidente da COP ASA, agradecendo 
convite para a reunião especial em que se homenageou o Grupo Teatral 
Ponto de Partida. 

CARTÕES 
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Do Gen.-de-Divisão Rômulo Bini Pereira, Comandante da 4a RM 

e da 4a DE, agradecendo o convite para a abertura conjunta do II 
Encontro Anual da Rede URB-AL A Democracia na Cidade, do IV 
Encontro do Corpo Consular, da II Feira de Intercâmbio Cultural de 
Belo Horizonte, do V Encontro Internacional de Zoológicos e do XXIV 
Congresso da Sociedade de Zoológicos do Brasil. 

Dos Srs. Gen.-de-Divisão Rômulo Bini Pereira, Comandante da 43 

RM e da 4a DE; Mauricio Guedes de Mello, Secretário de Transportes e 
Obras Públicas; César Masci, Presidente da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte; e Cel.PM Marco Antônio Nazareth, Chefe do Gabinete 
Militar do Governador, agradecendo o convite para a reunião especial 
em que se homenageou o Sr. Hortz-Heinz Biller. 

Do Sr. César Masci, Presidente da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, agradecendo o convite para participar de reunião da CIPE -
Rio Doce. 

Dos Srs. César Masci, Presidente da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte; Ubiratan Soares de Sá, Subsecretário de Assuntos 
Municipais; Márcio Amaral, Presidente da EPAMIG; e Ana Lúcia 
Almeida Gazzola, Vice-Reitora da UFMG, agradecendo o convite para 
a reunião especial em que se homenageou a Fundação João Pinheiro. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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" 40/2000 
Acrescenta o art. I 03 ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado. 
Art. I o - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição do Estado fica acrescido do seguinte art. 103: 
"Art. I 03 - Aplica-se ao servidor a que se refere o art. 4° da Lei n.0 

I 0.254, de 20 de julho de 1990, o disposto nos arts. 31 e 36 desta 
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Constituição. 

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

Sala das Reuniões, de de 2000. 
Mauro Lobo - Ermano Batista - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa -

Alberto Bejani - Paulo Piau - Ambrósio Pinto - Rêmolo Aloise - Bilac 
Pinto - Maria Olívia - Elbe Brandão - Mauri Torres - Marco Régis -
Djalma Dinis - Agostinho Silveira - Amilcar Martins - José Braga -
Aílton Vilela - Fávio A velar - Olinto Godinho - Doutor Viana - Jorge 
Eduardo de Oliveira- João Leite- João Batista de Oliveira- Agostinho 
Patrús -Ronaldo Canabrava- Wanderley Ávila- João Pinto Ribeiro-
Antônio Genaro- Dimas Rodrigues- Luiz Fernando Faria. 

Justificação: Na administração pública, o que se vê, hoje, é a 
existência de quatro categorias de servidores: os servidores 
concursados ocupantes de cargos públicos, com garantias de 
efetividade e estabilidade, após cumprido o estágio probatório; os 
servidores ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e 
exoneração, de provimento discricionário por parte da administração; 
os servidores contratados por prazo determinado para situações de 
excepcional interesse público, através de contratos administrativos; os 
servidores detentores de função pública abrangidos pela Lei n.0 10.254, 
de 1990, que instituiu o Regime Jurídico Único, estatutário, no Estado 
de Minas Gerais. 

O art. 31 da Constituição, inciso I, afirma, que a atividade 
administrativa permanente do Estado é exercida, também, em qualquer 
dos Poderes do Estado, nas autarquias e nas fundações públicas por 
servidor de função pública. 

A Lei n." I 0.254, que instituiu o Regime Jurídico Único no Estado de 
Minas Gerais, estabeleceu uma distinção entre servidores: alguns 
detentores de cargo e outros de função pública, exercendo ambos 
atividade permanente. Ocorre que os direitos assegurados, por lei, ao 
ocupante de cargo efetivo são mais abrangentes, abrangendo 
aposentadoria, apostilamento, planos de carreira, dentre outros. É certo 
que, por determinação da Constituição Federal, o único direito que não 
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é possível assegurar aos detentores de função pública é a 
efetividade. Entretanto, na medida em que a atividade permanente do 
Estado está sendo exercida por servidores ocupantes de cargo público e 
de função pública, nada mais justo que assegurar um tratamento mais 
isonômico que o atual. Verifica-se que, em nível federal, através da Lei 
n.0 8.111, de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civís da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais, em seu art. 243, § 1°, todos os empregos ocupados pelos 
servidores públicos foram transformados em cargos, na data de sua 
publicação. Pode-se dizer que o art. 243 foi realístico e bastante 
operacional. Em absoluta consonância com a melhor doutrina e com o 
legislador federal, os Estados de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, do 
Río Grande do Norte, do Espírito Santo, dentre outros, tratam a 
inserção de seus servidores no regime jurídico único de maneira 
bastante tranqüila e pacificadora: transformaram-se todos os empregos 
em cargos, excluindo apenas os servidores temporários e os de 
recrutamento amplo, em geral, deixando a expressão função pública 
para estes últimos. Tal exemplo constitui urna referência importante 
para o legislador mineiro. Fazendo com que Minas Gerais se atrele ao 
conceito de que função pública, aplica-se aos que têm com o poder 
público um vínculo provisório, transitório, delimitado no tempo. Para 
minimizar esse quadro, que alcança um contingente significativo de 
servidores públicos em Minas Gerais que exercem atividade 
permanente, apresento a presente proposta de emenda à Constituição, 
para a qual espero obter desta egrégia Casa urna acolhida favorável, em 
razão dos anseios que já foram percebidos quando da realização de 
audiência pública para discutirmos os termos da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 35, cuja retirada de tramitação foi pedida pelo 
Governador do Estado. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.038/2000 
~ Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária de produtos 
~ :\ industrializados de fogos de artificio . 
• :§ 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas .Gerais decreta: 
Art. 1°- o art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa 

a vigorar acrescido do § 16 com a seguinte redação: 
"Art. 12- ........................................................................ . 
§ l 7 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária a até 
12% (doze por cento) do ICMS incidente nas operações internas com 
produtos industrializados de fogos de artificio.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos no exercício imediatamente subseqüente ao de sua publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2000. 
Maria Olívia 
Justificação: Nos termos do art. 155, VI, da Constituição Federal, o 

Estado poderá reduzir a alíquota interna do ICMS até o limite máximo 
da alíquota interestadual, que é de 12% para as regiões Sul e Sudeste, 
conforme a Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal. 

A proposição em tela se coaduna com o citado preceito 
constitucional, autorizando o Poder Executivo a reduzir dos atuais 18% 
para 12% a carga tributária incidente nas operações internas com fogos 
de artificio. 

O projeto é altamente oportuno, e para sua aprovação conto com o 
apoio integral de meus ilustres pares. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.039/2000 
Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio 

de Fogos de Artificio e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A implementação do Pólo de Desenvolvimento do Setor da 

Indústria e Comércio de Fogos de Artificio visa a desenvolver a 
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produção, em todas as fases, a circulação e a comercialização de 
produtos nos municípios da região do Pólo Oeste do Estado de Minas 
Gerais, promovendo investimentos em tecnologia, despertando o 
interesse das empresas e produtores e a conseqüente geração de 
emprego e renda. 

Art. 2° - As empresas que venham a se instalar na região do Pólo 
Oeste terão direito aos incentivos destinados a estimular o 
desenvolvimento econômico e social da região. 

Parágrafo único - A região do Pólo Oeste compreende os Municípios 
de Araújos, Arcos, Itapeceríca, Japaraíba, Lagoa da Prata, Moema, 
Pedra do Indaiá, Santo Antônio do Monte e São Sebastião do Oeste. 

Art. 3° - Os incentivos a que se refere o artigo anterior poderão ser 
fiscais e materiais, nas formas a seguir enumeradas: 

I - materíais: 
a) elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual 

competente; 
b) serviços e obras de infra-estrutura a serem executados pelos órgãos 

da administração pública direta e indireta; 
II - fiscais: 
a) redução de 50% (cinqüenta por cento) no Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
- na aquisição de maquinário e equipamentos próprios para todas as 
fases de produção e industrialização de fogos de artificio; 

b) isenção do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação 
incidente sobre quaisquer bens ou direitos, transmitidos a qualquer 
título, que se destinem à implantação de projeto industrial na região; 

c) concessão de um período de carência de dois anos após o início das 
atividades industriais para o recolhimento do ICMS, findo o qual a 
empresa pagará o imposto correspondente ao período, em doze parcelas 
mensais consecutivas, sem encargos, devendo, a partir do terceiro ano, 
recolher o tributo nos prazos e condições normais; 

d) mediante convênio do Estado com a União, poderão ser 
concedidos incentivos fiscais em tributos de competência federal; 



1204 
e) os municípios da região do Pólo Oeste, a seu critério, poderão 

conceder beneficios fiscais que se destinem à implantação de projeto 
industrial em seu território. 

§ I o - Os beneficios previstos nesta lei serão concedidos aos 
empreendimentos que declararem atividade permanente por, no 
mínimo, cinco anos. 

§ 2° - Na falta da declaração referida no parágrafo anterior, na 
suspensão ou na inatividade do empreendimento por periodo superior a 
sessenta dias, o contribuinte ou responsável ficará obrigado a proceder 
ao ressarcimento pelos incentivos concedidos. 

§ 3°- A elaboração de projetos compreende os seguintes estudos: 
a) de solo; 
b) de terraplanagem; 
c) de rede de energia elétrica; 
d) de rede de água e esgoto e de drenagem; 
e) de rede de telecomunicações. 
§ 4 o - Os serviços e obras de infra-estrutura compreendem a 

execução: 
a) de terraplanagem e acesso; 
b) de rede de energia elétrica; 
c) de rede de água e esgoto e de drenagem; 
d) de rede de telecomunicações. 
Art. 4° - As indústrias já estabelecidas no Estado, desde que venham 

expandir suas atividades na região, poderão obter, em face dessa 
expansão, os mesmos incentivos enumerados no artigo anterior. 

Art. 5° - O Estado de Minas Gerais oferecerá linhas de crédito para as 
ações, projetos e iniciativas ligadas à produção de fogos de artificio da 
região do Pólo Oeste. 

Art. 6° - Cabe ao Poder Executivo Estadual enviar à Assembléia 
Legislativa do Estado, semestralmente, todos os dados estatísticos 
relacionados ao programa instituído por esta lei. 

Art. 7° - As empresas industriais beneficiadas com a concessão dos 
incentivos a que alude esta lei obrigam-se a remeter ao Governo do 
Estado e à Assembléia Legislativa, anualmente, seu balanço geral. 
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Art. 8°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2000. 
Maria Olívia 
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Justificação: As cidades que compõem o Pólo Oeste vivem quase que 
exclusivamente da industrialização e comercialização de fogos de 
artificio, com maior ênfase para a cidade de Santo Antônio do Monte, 
que tem quase a totalidade de sua renda oriunda desse setor, que tem 
proliferado por toda a região próxima a ela. 

O que quer a autora é simplesmente que esta Casa reconheça a 
importância desse pólo, onde são gerados emprego e renda, e que ele 
possa ser aumentado. Esse é, sem dúvida, um importante passo a ser 
dado pelo Estado, pois o desemprego é hoje o maior fantasma do povo 
brasileiro - em qualquer estatística, vê-se logo que ele está muito à 
frente dos demais quesitos -, e será urna forma de amenizar parte dos 
custos sociais que o Estado tem com a região. 

A criação desse pólo viria beneficiar sobremaneira não apenas os 
empresários que ali instalariam suas empresas, mas também os que ali 
estão e que pensam em ampliar as suas, pois, além de contar com 
alguns beneficios fiscais, contarão com linhas de crédito para resolver o 
seu problema de expansão. A concessão de incentivos fiscais, aliada a 
financiamentos e investimentos em tecnologia no setor, será um 
atrativo que despertará o interesse pela instalação de empresas na 
região do Pólo Oeste. 

Hoje, esse pólo movimenta anualmente cerca de R$50.000.000,00, 
com uma produção artesanal de 32.400.000 dúzias de fogos estampidos 
e 2 milhões de peças pirotécnicas de coloração e efeitos especiais, o 
que certamente seria mudado com a aprovação das medidas propostas 
em nosso projeto, urna vez que o número de empresas aumentaria, 
aumentando com isso o número de empregos, o faturamento e a 
arrecadação de impostos. 

O projeto de lei que apresentamos atende aos anseios de urna 
importante região do Estado de Minas Gerais, e para sua aprovação 
conto com o apoio integral de meus pares nesta Casa. 
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- 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° 1.040/2000 
Declara de utilidade pública o Projeto Vida Resgatando Vidas, com 

sede no Município de Moeda. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Vida 

Resgatando Vidas, com sede no Município de Moeda. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2000. 
Durval Ângelo 
Justificação: O Projeto Vida Resgatando Vidas é uma sociedade civil 

sem fins lucrativos que vem se destacando em Moeda pelo trabalho 
praticado. 

Orientado pelo cristianismo, o Projeto tem como objetivo 
desenvolver, dentro de suas possibilidades e recursos, atividades de 
caráter social visando à recuperação de viciados em drogas ou álcool. 

Além disso, é seu objetivo a inclusão de mendigos na sociedade, para 
que se tomem cidadãos conscientes de seus deveres e direitos. 

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. I 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 1.041/2000 
Declara de utilidade pública a Comunidade Kolping São José 

Operário, com sede no Município de Boa Esperança. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Kolping 

São José Operário, com sede no Município de Boa Esperança. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2000. 
Durval Ângelo 
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Justificação: A Comunidade Kolping São José Operário é uma 
sociedade civil sem fins lucrativos que funciona desde 1991 e vem 
realizando trabalho de grande interesse público. Ela tem por finalidade 
a promoção integral do homem, principalmente do trabalhador, 
mediante ação e formação nos campos religioso, profissional, social, 
familiar, recreativo e cultural, visando a sua melhor participação na 
família, no trabalho e na sociedade. 

Além de não ter nenhuma vinculação político-partidária, a 
Comunidade ajuda o próximo sem discriminação de raça, credo, cor, 
sexo, nacionalidade ou condição social. 

A 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. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Wl.042/2000 
Dá a denominação de Escola Estadual Luiz Orozimbo à Escola 

Estadual São José, com sede no Município de São José do Mantimento. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Passa a denominar-se Escola Estadual Luiz Orozimbo a 

Escola Estadual São José, com sede no Município de São José do 
Mantimento. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2000. 
Durval Ângelo 
Justificação: O nosso projeto traduz os anseios do Poder Legislativo 

j do Município de São José do Mantimento e de expressiva parcela da 
i comunidade. A denominação Escola Estadual Luiz Orozimbo Gomes i de Morais seria uma homenagem a esse grande homem, de conduta 
e 
I 
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exemplar, diligente na luta pelos interesses da cidade, entusiasta 
quanto ao desenvolvimento da Educação, sendo, inclusive, doador da 
área onde foi construída a referida escola. 

Devido ao descuido das administrações municipais passadas, o Sr. 
Luiz Orozimbo não recebeu nenhum tipo de homenagem, a despeito de 
todos os relevantes serviços que prestou ao município. 

A denominação atual da escola homenageia São José; porém, como a 
denominação do próprio município já faz essa homenagem, nada mais 
justo do que fazer essa alteração, para que o exemplo de vida do Sr. 
Luiz Orozimbo seja sempre lembrado e seguido pelos mais jovens. 

Pelas razões expostas e pela oportunidade do projeto, contamos com 
o apoio dos nobres pares à sua aprovação. 

- 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. I 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 1.043/2000 
Atualiza a pensão de ex-Deputados cassados e concede indenização. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - A pensão especial de que trata a Lei n. o 11.732, de 30 de 

dezembro de 1994, concedida aos Deputados Clodesmidt Riani, José 
Gomes Pimenta e Sinval de Oliveira Bambirra passa a equivaler ao 
subsídio mensal dos Deputados Estaduais. 

Art. 2° - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
concederá aos ex-Deputados a que se refere o art. 1 o indenização 
equivalente ao subsídio atual dos Deputados Estaduais, multiplicado 
pelo número de meses compreendidos entre a data da cassação do 
mandato desses e o término daquela legislatura. 

Art. 3°- As despesas decorrentes da execução desta lei serão previstas 
na dotação orçamentária própria. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente 
ao de sua publicação. 

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Saia das Reuniões, de maio de 2000. 
Durval Ângelo 
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Justificação: Por meio da Resolução n.0 5.144, de 23/6/94, a 

Assembléia declarou a reabilitação dos ex-Deputados Clodsmidt Riani, 
José Gomes Pimenta e Sinval Bambirra, cassados pela Resolução n° 
580, de 9/4/64. Em 30/12/94, foi sancionada a Lei n° 11.732, 
concedendo-lhes pensão especial, correspondente à remuneração 
atribuída ao símbolo S-0 1 do quadro de pessoal da administração direta 
do Poder Executivo. Com tais medidas, reconheceu, de forma clara e 
cristalina, que a cassação do mandato desses teve motivação 
exclusivamente política e que não houve quebra de decoro parlamentar, 
conforme noticia a documentação arquivada nesta Casa, no ano de 
1964. Em 8 de abril daquele ano, o Plenário aprovou o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça que acolhia uma representação 
pedindo a cassação do mandato desses Deputados por quebra de decoro 
parlamentar. 

O processo, surpreendentemente ágil, é óbvio, não permitiu a 
apuração dos fatos, sequer abriu prazo razoável para a defesa. A 
"sentença" já estava pronta para ser aplicada, no mais curto prazo. Para 
esses parlamentares, nenhuma norma, nenhuma indenização, nenhuma 
pensão vitalícia irá alterar os fatos e as arbitrariedades a que foram 
submetidos. 

Contudo, um mínimo pode e deve ser feito. Com esta proposição, 
pretendemos contribuir para que sua imagem seja resgatada e seu valor 
como homens públicos comprometidos com a defesa das riquezas 
nacionais, com a atuação no meio social, com a elevação da 
consciência da classe trabalhadora no cenário político sejam 
reconhecidos como legítimos, ainda que não sejam unãnimes estes 
ideais. Afinal, o parlamento é composto por valores e ideais 
divergentes, e isto faz parte da democracia. 

Pela relevãncia da matéria, contamos com o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto. 

- 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 1.044/2000 
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- O Projeto de Lei n° 1.044/2000 foi publicado na edição anterior. 

PROJETO DE LEI No 1.045/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Odontologia -

Regional de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira 

de Odontologia - Regional de Uberlândia, com sede no Município de 
Uberlândia. 

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. 
Paulo Piau 
Justificação: A Associação Brasileira de Odontologia - Regional de 

Uberlândia é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 
7/3/50, com sede e foro na cidade de Uberlândia, reconhecida de 
utilidade pública pela Lei Municipal no 597, de I 0/9/56, alterada em 
30/11199 pela Lei n° 7 .416. 

A entidade foi reconhecida de utilidade pública estadual pela Lei n° 
1.649, de 26/9/57, como Associação dos Cirurgiões-Dentistas de 
Uberlândia. O projeto que apresentamos visa a adequar o título de 
utilidade pública à nova denominação da entidade. 

A instituição tem como finalidade pugnar pelo interesse coletivo dos 
cirurgiões-dentistas, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento cultural e 
científico; cooperar para o estreitamento de intercàmbio de 
conhecimentos e idéias entre os profissionais da área; manter uma 
escola de aperfeiçoamento profissional e, na sua sede, uma biblioteca 
científico-cultural, além de vários trabalhos e serviços de cunho social. 

Em vista de apresentar todos os requisitos exigidos pela Lei n° 
12.972, de 27/7/98, e pelos relevantes serviços sociais prestados em 
prol da comunidade de Uberlândia, esperamos o apoio dos nobres pares 
à aprovação do projeto apresentado. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o 
art. I 03, inciso I, do Regimento Interno. 



z 
G . 
" 
~ 

E 
õ 
:ê 
o . 
E 
~ 
;;; 
o 
~ 

• o 
.<( 

1211 
PROJETO DE LEI No 1.046/2000 

Institui o programa de serviços Disque-Denúncia no Estado de Minas 
Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o programa de serviços Disque-Denúncia no 

Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único - O programa instituído no "caput" deste artigo visa a 

possibilitar aos cidadãos fazer denúncias referentes a violência e abuso 
contra crianças, contra idosos e contra deficientes, bem como as 
relacionadas com o narcotráfico. 

Art. 2° - O Estado poderá celebrar convênios com os muructpws, 
visando à instituição de uma política conjunta de apuração das 
denúncias formuladas e ao encaminhamento destas aos órgãos 
competentes. 

Art. 3° - O Estado deverá adquirir linhas telefônicas (0800) 
específicas para cada tipo de denúncia e deverá promover ampla 
divulgação dos números dos telefones para contato direto da população 
com os órgãos competentes. 

Art. 4° - Fica assegurado o sigilo absoluto da identidade do 
denunciante. 

Art. 5° - O Poder Executivo deverá afixar cartazes do Disque-
Denúncia em todos os órgãos públicos e próximo a todos os telefones 
públicos do Estado, devendo neles constar que será preservado o sigilo 
do denunciante. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2000. 
Aílton Vilela 
Justificação: É importante que a população tenha condições de 

participar do processo de fiscalização e possa fazer denúncias, 
contribuindo para as ações dos policiais e dos órgãos afins. Muitas 
vezes, o cidadão fica impossibilitado de denunciar por desconhecer a 
quem recorrer com segurança. 

O projeto visa assegurar mecanismos ágeis para recebimento das 



informações e garantir sigilo total aos denunciantes. Propõe ainda 
parceria do Estado com os municípios. 
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Em face do exposto, contamos com o apoio de nossos pares à 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI W 1.047/2000 
Declara de utilidade pública a Fraternidade Espírita Grande Coração, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade Espírita 

Grande Coração, 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, 8 de maio de 2000. 
Chico Rafael 
Justificação: A Fraternidade Espírita Grande Coração é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos e tem seu estatuto registrado no 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo. Horizonte. 
Tem por finalidade a prática filantrópica, educacional e espírita. 

Conforme atestado do Dr. Mauricio Cerqueira Monducci, Delegado 
de Polícia, adido à 2• Subcorregedoria de Polícia, a Fraternidade tem 
sua Diretoria composta de pessoas idôneas e que nenhuma remuneração 
recebem pelo exercício dos respectivos cargos. Em caso de dissolução 
da sociedade, seu patrimônio reverterá em beneficio de outra entidade 
sem fins lucrativos, a ser designada pela Assembléia Geral. 

A Fraternidade já teve declarada, por meio do Decreto Municipal no 
9.926, de 5/5/2000, sua utilidade pública municipal. 

Assim, por se evidenciar o caráter de utilidade pública de que se 
reveste a entidade, esperamos ver, com o apoio dos colegas desta Casa, 
aprovado o presente projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 1.048/2000 
Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres de Galena, 

com sede no Município de Presidente Olegário. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Associação das 

Mulheres de Galena, com sede no Município de Presidente Olegário. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2000. 
Hely Tarqüínio 
Justificação: A Associação das Mulheres de Galena, fundada em 

1991, tem por finalidades precípuas zelar pela saúde da comunidade, 
desenvolver programas agrícolas, promover atividades técnicas ligadas 
ao manuseio de diversas culturas, bem como eventos sociais e 
recreativos, visando ao bem-estar da comunidade onde está situada. 

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres 
colegas ao título declaratório proposto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c 
o art. I 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.049/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Vida Natural de Timóteo -

Instituto Vita, com sede no Município de Timóteo. 
~ A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
§ Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Vida 
! Natural de Timóteo - Instituto Vita, com sede no Município de 

Timóteo . . 
' • .. ;;; 
• ~ 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2000. 
Ivo José 
Justificação: A Associação Vida Natural de Timóteo- Instituto Vita, 
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fundada em 2119/92, é uma entidade civil de caráter assistencial e 
filantrópico, que tem como objetivos primordiais desenvolver 
trabalhos, mediante a colaboração mútua com a comunidade e 
entidades, visando à prática da medicina alternativa. Desenvolve 
atividades ligadas à promoção da saúde, dando ênfase à alimentação 
natural como meio eficiente de prevenir doenças. 

Diante disso, julgamos procedente que esta Casa acolha a justa 
reivindicação da Associação e lhe conceda o título declaratório de 
utilidade pública. 

- 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. I 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 1.050/2000 
Cria o Programa de Incentivo à Produção de Mel e Derivados do 

Estado de Minas Gerais- PRO MEL- e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica criado, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o 

Programa de Incentivo à Apicultura. 
Art. 2° - Ficam declarados de interessse público a abelha, um inseto 

útil e imprescindível à conservação e preservação das matas e florestas, 
e sua flora melífera. 

Art. 3° - A abelha e a flora melífera, como riqueza natural, serão 
objetos de proteção e preservação no Estado, que deverá impor medidas 
preventivas para evitar a sua destruição. 

Art. 4° - Competem ao Poder Executivo, na gerência e administração 
do Programa: 

I - identificar e mapear as áreas de produção melífera do Estado; 
li - criar um cadastro de apicultores do Estado, por meio da 

EMA TER e em conjunto com as associações de apicultores 
devidamente constituídas e registradas no Programa; 

III - viabilizar pesquisas da cadeia produtiva dos produtos apícolas no 
Estado; 

IV - registrar e fiscalizar, por meio das associações de apicultores e 
da EMA TER, as unidades de beneficiamento de mel e de outros 
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produtos apícolas; 

V - incentivar a apicultura por meio de associações devidamente 
constituídas, registradas e em dia com suas obrigações estatutárias; 

VI - promover, por meio dessas associações e entidades afins, cursos, 
seminários, palestras e intercâmbio tecnológico, com o objetivo de 
profissionalizar os produtores; 

VII - desenvolver pesquisas direcionadas para as atividades apícolas, 
com o objetivo de melhorar a produção, a produtividade e a qualidade 
dos produtos; 

VIII - incentivar e apoiar a exportação dos produtos apícolas; 
IX - desenvolver campanhas incentivando o consumo de produtos 

apícolas em escolas e instituições públicas, contendo informações sobre 
os beneficios de seu uso freqüente; 

X - divulgar o uso do mel como alimento; 
XI - celebrar convênios de assessoramento ou de assistência técnica, 

visando ao desenvolvimento da atividade apícola no Estado; 
XII - buscar incentivos creditícios e fiscais que estimulem o 

desenvolvimento da atividade, dotando os agentes financeiros de linha 
de crédito específica para a atividade apícola; 

XIII - regulamentar e normatizar a atividade apícola no Estado, 
incluindo o transporte de abelhas e a distância entre os apiários, junto 
com as associações de produtores apícolas, a EMATER e os órgãos 
públicos diretamente ligados à apicultura; 

XIV - fiscalizar a utilização de agrotóxicos ou similares em áreas de 
produção melífera, prevenindo-se o risco de contaminação dos 
produtos; 

XV - fiscalizar a entrada de produtos apícolas de outros Estados ou 
países, verificando a contaminação por produtos químicos e patógenos, 
parasitas, pragas de abelhas e doenças; 

XVI - integrar a atividade apícola aos programas de recuperação de 
áreas degradadas no Estado; 

XVII - instituir incentivo fiscal junto às empresas de reflorestamento 
e áreas de preservação permanente do Estado para o desenvolvimento 
da atividade apícola em parceria com as associações de apicultores. 
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Art. 5° - Define-se corno órgão coordenador do Programa de 

Incentivo à Apicultura a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, por meio da EMA TER, que contará, para sua execução, 
com a contribuição dos órgãos de pesquisa e fomento. 

Parágrafo único - Para a implementação do Programa, a Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento criará um Comitê 
Permanente de Assessoramento Apícola, do qual participarão as 
entidades de classe dos apicultores, as cooperativas de apicultores, a 
EMA TER e entidades públicas de pesquisa e fomento. 

Art. 7° - Será criado um selo específico para os produtos rnelíferos, 
para identificar os apicultores que estejam participando do Programa, 
contendo expressões que estimulem o seu consumo. 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado 
o disposto no art. 161, I, da Constituição do Estado. 

Art. I O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2000. 
Ivo José 
Justificação: A atividade apícola é a única inteiramente compatível 

com a preservação e conservação da flora, da fauna, dos rios e das 
nascentes, principalmente porque esses elementos são essenciais para a 
produtividade e a qualidade de seus produtos. A polinização, corno 
comprovam as pesquisas, é importante fator de produtividade agrícola, 
e a sua ausência pode comprometer a produção de vários alimentos. 
Pela sua própria natureza preservacionista e pela qualidade e eficiência 
de seus produtos, a atividade apícola tem crescido em todo o Estado, 
mas seu desenvolvimento hoje esbarra na falta de um programa que 
estimule e normatize a produção, criando condições para a 
comercialização do produto de qualidade. 

A concorrência predatória com outros países tem prejudicado a 
atividade em Minas, e é necessário que o poder público implemente 
esse Programa, garantindo para os apicultores e, por consequência, para 
os consumidores o acesso a produtos com todas as especificações 
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técnicas de qualidade. Além disso, já se produzem no Estado mel e 
própolis com condição de obtenção do Certificado Internacional de 
Produtos Orgânicos, ou seja, totalmente produzidos em condições 
naturais, sem utilização de produtos químicos, antibióticos ou outros 
quimioterápicos. Esses produtos têm hoje mercado garantido no Pais e 
no exterior, inclusive com preços acima da cotação internacional. No 
entanto, corre-se o risco de não se ter mais esse tipo de produto, caso 
seja contaminado por doenças e parasitas de outros países. Destacamos, 
ainda, que a própolis, um antibiótico natural, atóxico, de ação imediata, 
sem efeitos colaterais, é um produto que tem intensa procura 
internacional e já vem recebendo divisas para o Estado de Minas 
Gerais, como demonstram pesquisas no Brasil, na Europa e no Japão. 

Infelizmente, ainda não existe, em nivel nacional, nenhum programa 
de divulgação popular dos beneficios dos produtos das abelhas. 

O Programa de Incentivo da Produção de Mel e Derivados é 
imprescindível para organizar a produção no Estado, estimular o seu 
desenvolvimento e torná-la atrativa para o mercado consumidor. É este 
o papel que hoje cabe ao Governo do Estado, estimulando uma 
atividade que respeite o consumidor, promova a saúde pública e 
contribua para a promoção do Estado de Minas Gerais pela excelência 
de seus produtos. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política 
Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, ele o art. I 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.05112000 
Estabelece a obrigatoriedade da adoção de plano de gerenciamento 

dos resíduos de serviços de saúde nos casos que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde ficam 

obrigados a adotar plano de gerenciamento de resíduos, de acordo com 
os princípios fixados nesta lei e nas demais diretrizes estabelecidas 
pelos órgãos de saúde e meio ambiente. 

§ I o - Para efeitos desta lei, consideram-se prestadores de serviços de 
saúde os prestadores de assistência médica, odontológica, laboratorial, 



farmacêutica e radiológica, as instituições de ensino e de pesquisas 
médicas relacionadas com a população humana e a área veterinária. 
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§ 2° - Os resíduos gerados pelos estabelecimentos discriminados no 
"caput" deste artigo compreendem aqueles com potencial de risco 
capaz de causar infecção, os produtos químicos perigosos, os objetos 
perfurocortantes efetiva ou potencialmente contaminados e os rejeitas 
radioativos. 

§ 3°- Os resíduos de que trata esta lei, classificam-se em: 
I - resíduos infectantes, que compreendem todos os resíduos gerados 

em áreas de assistência ao paciente, materiais de pacientes portadores 
de doenças infecto-contagiosas, tecidos humanos infectados ou não, 
restos de alimentos provenientes de área de isolamento, arumats 
utilizados em experimentos laboratoriais e outros resíduos; 

II - resíduos especiais, que compreendem: 
a) rejeitas radioativos: qualquer material resultante de laboratórios de 

análises clínicas, unidades de medicina nuclear e radioterapia que 
contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 
isenção estabelecidas em lei: 

b) resíduos farmacêuticos: medicamentos vencidos, contaminados, 
interditados ou não utilizados; 

c) resíduos químicos perigosos: resíduos tóxicos, corrosivos, 
inflamáveis, explosivos, reativos, genotóx.icos ou mutagênicos; 

III - resíduos comuns, que compreendem todos os resíduos que não se 
enquadrem nos tipos anteriores, os quais, por sua semelhança aos 
resíduos domésticos, não ofereçam risco adicional à saúde pública. 

Art. 2° - Caberá aos estabelecimentos referidos no § 1 o do art. 1 o o 
gerenciamento de seus resíduos, desde a geração até a disposição final, 
de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública. 

§ 1 o - A administração desses estabelecimentos, em operação ou a 
serem implantados, deverá apresentar o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos a ser submetido à aprovação dos órgãos do meio ambiente e 
da saúde, dentro de suas respectivas esferas de competência, de acordo 
com a legislação vigente. 

§ 2° - Na elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos, devem 
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ser considerados princípios que conduzam à reciclagem, bem como 
a soluções integradas ou consorciadas, para os sistemas de tratamento e 
disposição final, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos 
do meio ambiente e da saúde competentes. 

§ 3° - Os estabelecimentos prestadores de serviços públicos terão um 
responsável técnico, devidamente registrado em conselho profissional, 
para o correto gerenciamento dos resíduos gerados em decorrência de 
suas ativídades. 

Art. 3°- A geração, o manuseio, a segregação, o acondicionamento, a 
coleta, os armazenamentos interno e externo e o transporte interno dos 
resíduos dos serviços de saúde observarão as disposições da Resolução 
n° 5, de 5 de agosto de 1993, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
consubstanciada nas normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 

Art. 4° - Aos órgãos de controle ambiental e de saúde incumbe a 
aplicação desta lei, cabendo-lhes a fiscalização, bem como a imposição 
das penalidades prevístas na legislação pertinente, inclusive a medida 
de interdição de atividades. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados de sua publicação. 

Art. 6°- Esta lei entra em vígor na data de sua publicação. 
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2000. 
Marco Régis 
Justificação: A proposição que ora trazemos ao conhecimento desta 

Casa tem o condão de instituir medida de largo alcance nas áreas da 
saúde e do meio ambiente. Trata-se do gerenciamento dos resíduos 
produzidos pelos servíços de saúde. Nesse sentido, discriminamos, no 
bojo do texto legal, a caracterização dos estabelecimentos, a 
identificação dos serviços potencialmente atingidos pela iniciativa, 
além de estabelecermos a classificação dos resíduos, consoante 
definição do Conselho Nacional do Meio Ambiente e da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas . 

Este projeto de lei vem corroborar todos os diplomas legais vigentes 
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acerca do assunto. Não obstante a aplicabilidade desses 
disciplinamentos, inexistente no arcabouço legiferante do Estado, é 
necessário um instrumento específico, coercitivo, com o poder de 
polícia, no controle da geração, do manuseio, da segregação, do 
acondicionamento, da coleta, armazenamento interno dos resíduos dos 
serviços de saúde. 

Uma vez editado o diploma e regulamentada a sua execução pelo 
Poder Executivo, implantar-se-á em nosso Estado um efetivo controle e 
fiscalização dos resíduos dos serviços de saúde com repercussão 
positiva na qualidade ambiental de nosso Estado. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 
Meio Ambiente para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. I 02, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.390/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 

encaminhada à Secretaria Adjunta de Recursos Humanos, para 
providências legais cabíveis, correspondência em que detento denuncia 
ameaça sofrida no estabelecimento penal onde se encontra. 

N° 1.391/2000, da Corníssão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Ouvidoria da Polícia, para providências legais cabíveis, 
correspondência do Sr. Welinton José dos Santos, com denúncia de 
abuso de autoridade por parte de policiais civis militares. 

N° 1.392/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, para 
providências legais cabíveis, pedido do detento V aldeci Pereira Viana, 
de cumprimento de pena em regime semi-aberto. 

N° 1.393/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Diretor Regional da Empresa de Correios e Telégrafos 
- ECT - cópia do projeto Postal Braille, de autoria do Sr. Mário Alves 
de Oliveira, para verificação da possibilidade de sua implantação. (-
Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 1.394/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo à bancada mineira na Câmara Federal com vistas a que 
elabore projeto de lei que estabeleça a obrigatoriedade de instalação, na 
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atendimento a deficientes visuais.(- À Comissão do Trabalho.) 
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N° 1.395/2000, do Deputado João Leite, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Polícia Militar, pelo trabalho realizado na 
desocupação do terreno situado no Bairro Serra Verde. (-À Comissão 
de Direitos Humanos.) 

N° 1.396/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a diretoria do Sindicato dos Inventores do 
Estado de Minas Gerais.(- À Comissão de Educação.) 

N° 1.397/2000, do Deputado Chico Rafael, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Lions Clube de Paraisópolis, pelo 38° 
aniversário de sua fundação.(- À Comissão do Trabalho.) 

N° 1.398/2000, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário de Administração pedido de informações 
relativas a gastos públicos. (- À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.399/2000, do Deputado Doutor Viana, solicitando seJa 
formulado voto de congratulações com a Drogaria Araújo, pela 
realização da li Semana da Saúde Araújo. 

N° 1.400/2000, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Governador do Estado, o Presidente do IPSEMG, o Superintendente de 
lnteriorização e os Agentes Regionais de Montes Claros, Teófilo Otôni, 
Contagem, Divinópolis, Juiz de Fora e Cataguases pela implantação do 
Programa IPSEMG- Família.(- Distribuídos à Comissão de Saúde.) 

N° 1.401/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso à Rede Globo de 
Televisão pela implantação do sistema "dose captation", que permite a 
legendagem de programas informativos, assegurando o acesso dos 
portadores de deficiência auditiva aos conteúdos veiculados. (- À 
Comissão do Trabalho.) ;;; 

;;; 
N° 1.402/2000, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja 

j consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a nova 
~ diretoria da Associação Diamantinense das empresas Ligadas ao i Turismo, eleita para o biênio 2000-2002. (-À Comissão de Turismo.) 
e 
I 
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N° 1.403/2000, da Comissão de Saúde, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Alcino 
Lázaro da Silva por seu ingresso na Academia Brasileira de Medicina. 
(-À Comissão de Saúde.) 

N° 1.404/2000, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social, solicitando seja formulado apelo ao Superintendente do INSS 
para que examine a reclamação da Sra. Edualva Alves Paiva contra o 
não-atendimento de seu pedido de pagamento de pensão. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

1.405/2000, da Comissão do Trabalho, solicitando seja encaminhado 
ao Secretário da Segurança Pública pedido da Sra. Nelcy Carvalho 
Valença. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 1.406/2000, da Comissão Especial da Loteria Mineira, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente da Loteria do Estado com vistas a 
que envie à Comissão cópias dos documentos que menciona. (- À Mesa 
da Assembléia.) 

N° 1.407/2000, do Deputado Sávio Souza Cruz, pleiteando seja 
solicitado ao Governador do Estado que conceda o título de Cidadão 
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Alexandre Dupeyrat, 
Assessor Especial do Governador do Estado. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão 
Especial do Rio São Francisco e dos Deputados João Leite, Maria 
Olívia, Maria José Haueisen e Dinis Pinheiro. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Administração Pública, de Política Agropecuária, de Transporte, de 
Direitos Humanos, de Fiscalização Financeira, de Turismo, de Saúde e 
de Educação e dos Deputados Carlos Pimenta, Elaine Matozinhos, 
Wanderley Ávila (2) e Paulo Piau. 

Oradores Inseri tos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, nas páginas da história política brasileira, alguns fatores 
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marcaram definitivamente o povo brasileiro. O autoritarismo, a 
ineficácia governamental, de exclusão e injustiças sociais insuportáveis 
escreveram urna crônica que ainda está registrada em nossas mentes. 
Apesar disso, o despertar de um povo, em meio a enganos e decepções, 
aguçou o sentimento de busca de urna cidadania plena, com justiça 
social e desenvolvimento equilibrado e planejado para um gigante 
adormecido, chamado Brasil. 

Lembro-me com tristeza daquela época da didatura militar. 
Democracia não existia. Soberania nem pensar. Cidadania era palavra 
esquecida. Mas, naquele momento, surgia urna grande frente que 
combatia o autoritarismo e buscava a tão sonhada justiça social, o 
MDB - Movimento Democrático Brasileiro, que já naquele momento se 
consolidava definitivamente na história contemporânea da política 
brasileira. Esse partido, Srs. Deputados, com a ajuda de alguns que 
estão aqui, fez a história do Brasil e da democracia. 

É com emoção que me lembro do ano de 1966, exatamente o mês de 
maio, quando ingressei no MDB, na cidade de Goiânia. Naquele 
momento, tinha ali um compromisso partidário, com os ideais de um 
partido perseguido pelo regime militar. Um compromisso com a 
cidadania de um povo, para restabelecer a democracia e a vida social 
autônoma. É este o compromisso que sustento até hoje. Neste mês de 
maio completo 34 anos de MDB, hoje PMDB trinta e quatro anos 
caminhando lado a lado com os ideais do nosso povo. Repressão e 
perseguições não me calaram nestes 34 anos de vida partidária. Nunca 
troquei de partido. A minha fidelidade continua firme e já está 
registrada nas páginas do livro do meu partido, que abriga passagens 
marcantes de Tancredo Neves, Ulysses Guimarães e Teotônio Vilela. 

Voltando um pouco na história, lembro o ano de 1967. Ao retomar 
para Uberlândia, comecei a desempenhar um papel importante dentro 
do MDB. Fiz parte do movimento de conscientização política do MDB, 
urna tarefa das mais árduas na época. Peregrinávamos principalmente 
nas periferias e nas portas das fábricas, levando mensagens de 
otimismo político e de conscientização. A reorganização da sociedade 
era importante, e o MDB tinha aquele compromisso com a Nação 
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brasileira. 

De lá para cá, participei de diversas reuniões, organizando o MDB na 
região do Triângulo e em Minas. Com o grupo organizado participei de 
diversas campanhas eleitorais que marcaram a vida política da minha 
Uberlândia, do Triângulo, de Minas e do País. 

O PMDB, Sr. Presidente, já fazia história. Em 1976, através do nosso 
trabalho, da organização de base e da militância aguerrida, 
conseguimos eleger vários Vereadores e Prefeitos. Em 1982 - um 
marco para Minas Gerais -, pelo voto direto, pela primeira vez, após a 
ditadura militar, elegemos Tancredo Neves para Governador do Estado, 
Itamar Franco para o Senado, Ronan Tito, Deputado Federal, e Luiz 
Alberto Rodrigues para Deputado Estadual. Nessa eleição, 
conseguimos eleger Zaire Rezende para Prefeito de Uberlândia, 
derrubando todo um esquema de extrema direita. Essa mesma eleição 
marcou profundamente a minha vida. Fui eleito com 3.342 votos para 
representar o PMDB na Câmara Municipal de Uberlândia. 

Após o mandato de Vereador, vim para esta Casa em 1986. Fui eleito 
Deputado Estadual em 1986, o mais votado em Uberlândia e em mais 
quatro cidades do Triângulo Mineiro. Em 1990, 1994 e 1998, mais uma 
vez, sob a tutela do meu partido, sempre defendendo os interesses do 
povo mineiro, elegi-me, passando por lideranças e ocupando cargos na 
Mesa Diretora neste Legislativo. 

Recentemente, no início desta legislatura, o Governador Itamar 
Franco convidou-me para fazer parte do seu Governo, onde ocupei, por 
um ano e quatro meses, o cargo de Secretário de Estado de Indústria e 
Comércio. A honra e o compromisso com os mineiros fizeram-me um 
escravo em busca de contribuir, com eficácia, com o desenvolvimento 
de Minas Gerais. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao completar 34 anos de militância 
no PMDB, conclamo a todos para repensar o papel do partido político 
como instrumento básico, para consolidarmos a democracia plena no 
Brasil e o respeito à classe política. A fidelidade partidária é a úníca 
forma capaz de assegurar os detentores de mandatos eletivos perante os 
nossos eleitores, de forma transparente e ética. 
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Atualmente, o troca-troca de um partido por um outro é admitido 

livremente, mesmo no caso em que os ocupantes de mandatos tenham 
sido eleitos através dos votos conferidos à legenda. Esse troca-troca 
enfraquece a representatividade dos partidos, ao mesmo tempo em que 
se lesa o eleitor que votou diretamente na legenda partidária, ou que 
deu o seu voto de acordo com a análise que fez da nominata de 
candidatos apresentada pelo partido de sua preferência. 

Sugiro aos meus pares que repensem a questão da fidelidade 
partidária. A classe política certamente ganhará mais respeito, e o 
eleitor, a certeza de ter votado certo. A fidelidade está ligada à ética. Ao 
respeito ao cidadão. 

É por isso que a minha fidelidade partidária está atrelada aos meus 
ideais de consolidar uma sociedade justa e digna para o nosso povo. 
Meu partido, o PMDB, que é genuinamente brasileiro e popular; que 
foi o estuário da resistência democrática que retirou o Brasil da didatura 
e o colocou na democracia, continua hoje sendo veículo de mudanças. 
A esperança não se chama mais anistia nem Diretas Já, ou liberdade de 
expressão. O nome da esperança é desenvolvimento com justiça social, 
desenvolvimento com criação de empregos, salários dignos e 
multiplicação de empresas sólidas, direito à saude e à educação. Direito 
à habitação decente e à segurança da vida e do patrimônio. Do combate 
ao neoliberalismo e ao autoritarismo do capitalismo imposto pelo FMI 
e burocratas estrategistas dos países ricos. Esse é o PMDB em que eu 
acredito e que me faz, há 34 anos, fazer parte de suas fileiras em busca 
de uma justiça social para os brasileiros. 

Ao finalizar, Sr. Presidente, agradeço a militância do PMDB, 
principalmente do Triângulo Mineiro, aos Srs. Deputados e ao povo 
mineiro, que é a essência da força que me move diariamente, em busca 
da liberdade, igualdade, desenvolvimento e justiça social, sustentados 
no trabalho, na credibilidade e na esperança de dias melhores para o 
povo mineiro e para a Nação brasileira. Muito obrigado senhores, 
muito obrigado meu querido PMDB. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira. 
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto, 
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membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, pessoas presentes na 
galeria, membros da imprensa, minhas senhoras e meus senhores, peço 
licença, hoje, para deixar de lado assuntos de relevância política que 
nos têm ocupado no dia-a-dia desta Casa, para homenagear uma 
instituição carissima ao povo do Norte de Minas, pelo seu destacado 
papel no desenvolvimento da região: a UNIMONTES, que completa 
nesta data 38 anos de existência. 

Criada por iniciativa de projeto de lei do Deputado Cícero Dumont, 
em 24 de maio de 1962, sancionado pelo então Governador Magalhães 
Pinto, a UNIMONTES foi transformada em autarquia por força do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1989, 
tendo início a sua vitoriosa trajetória de instituição pública. 

E hoje, quando olhamos para o longo caminho percorrido pela 
UNIMONTES, vemos que assimilou o espírito sertanejo de sua gente e 
busca, como objetivo primordial, proporcionar ao povo Norte-mineiro a 
possibilidade do crescimento pessoal, a ascensão social, o progresso 
material e o desenvolvimento em todos os níveis. 

A região Norte-mineira, que compreende os vales do Jequitinhonha e 
Urucuia, Mucuri e Rio Doce, sempre sonhou em construir a sua 
cidadania através de uma instituição capaz de propiciar mudanças 
político-sociais e de se transformar em centro irradiador de 
conhecimento e cultura. 

Hoje, Montes Claros e toda a região Norte-mineira se orgulham dessa 
instituição, cuja área de influência extrapola os limites geográficos de 
sua sede, pois leva aos municípios de Januária, Janaúba e Pirapora 
unidades de ensino de acordo com a demanda vocacional, promovendo 
a interiorização e a democratização do ensino universitário público e 
gratuito. A instituição oferece 21 cursos de graduação e 29 cursos de 
pós-graduação. Conta 800 funcionários técnico-administrativos e 597 
professores entre mestres, mestrandos, doutores e doutorandos. 

A UNIMONTES constitui-se uma instituição de vocação regional, 
responsável pela formação de 90% de todos os profissionais de nível 
superior do Norte de Minas. Ao longo desses 38 anos, foram formados 
14.700 profissionais, que hoje se destacam na Medicina, no Direito, na 



z 

" 

• 

Administração e no Magistério, também fora do Estado, 
evidenciando o seu diferencial de formadora de recursos humanos. 

1227 

Sua clientela regional leva a UNIMONTES a adequar seus cursos à 
demanda da região, preparando a formação de profissionais que ali 
permanecerão cuidando do seu desenvolvimento. 

A UNIMONTES foi uma das primeiras universidades públicas 
brasileiras a se preocupar com a ascensão social dos trabalhadores, 
criando cursos noturnos para a formação de professores, economistas, 
administradores, contadores, entre outros. 

Some-se a isso sua preocupação social com a comunidade carente, ao 
oferecer gratuitamente à população regional o atendimento do Hospital 
Universitário Clemente Faria, o Serviço de Assistência Judiciária, os 
Cursos Emergenciais de Licenciatura Plena para escolas da rede 
pública estadual e municipal, a Escola Técnica de Saúde e muitos 
outros beneficios. 

O Hospital Universitário Clemente Faria recebeu, há poucos dias, o 
título da UNICEF de "Hospital Amigo da Criança", título inédito e que 
evidencia o reconhecimento internacional à excelência do seu 
atendimento gratuito. Desde a primeira hora e a cada dia, a 
UNIMONTES tem como missão contribuir para o desenvolvimento 
econômico, social e cultural da região Norte-mineira, tomando-se fator 
de integração regional. 

Com mais de 5 mil alunos em todos os seus cursos de graduação, pós-
graduação e ensino médio, por meio da Escola Técnica de Saúde, a 
UNIMONTES investe num arrojado programa de qualificação, 
atendendo às mais diversas áreas do conhecimento. Somente em 1999, 
qualificou 366 profissionais em Montes Claros e em cursos ministrados 
em Janaúba, Salinas, Taiobeiras e Serro . 

~ Quero ressaltar o destacado lugar que a UNIMONTES ocupa, hoje, 
~ · no cenário da educação do Estado e parabenizar todo o seu corpo 

docente, por meio do Reitor, Prof. José Geraldo de Freitas Drummond, 
que vem conduzindo os destinos da instituição com inquestionável 
competência, cuidando para que continue sua trajetória de universidade 
pública, democrática e centro de excelência e referência do Norte de 

o 

" 
• õ 
~ 



1228 
Minas. 

O Deputado José Braga (em aparte)* - Deputado Gil Pereira, o 
pronunciamento de V. Exa. coloca em relevo a gloriosa trajetória da 
Universidade de Montes Claros- UNIMONTES. Sabemos que V. Exa. 
celebra, hoje, uma realidade que já foi sonho no coração de muitos 
norte-mineiros. Associo-me ao júbilo de V. Exa. e transmito-lhe 
parabéns e meu desejo de que essa universidade continue a sua 
trajetória gloriosa, sempre colocando em relevo e engrandecendo o 
Norte de Minas, por meio do apoio que dá à cultura e ao 
desenvolvimento integrado daquela região. 

Quero deixar expressos meus parabéns por sua iniciativa, que não é 
novidade, já que sabemos que é inteiramente comprometido com os 
interesses e o desenvolvimento daquela região. Queremos também 
deixar incorporados ao pronunciamento de V. Exa. nossa admiração e 
nosso respeito por todos aqueles que fazem essa gloriosa história e por 
todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para essa realidade 
que V. Exa. celebra hoje, na Casa que representa os sentimentos de 
todos os mineiros e, portanto, voltada para nossa região, para nosso 
sofrido - porém esperançoso - Norte de Minas, que deposita suas 
esperanças nessa entidade, que tem sido a alavanca do seu 
desenvolvimento e, certamente, continuará sendo. Obrigado. 

O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao Deputado José Braga e 
concedo aparte ao Deputado Carlos Pímenta. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Quero também 
cumprimentá-lo pelo pronunciamento, que, na verdade, traduz o 
pensamento de todos os Deputados do Norte de Minas e do V ale do 
Jequitinhonha com relação à UNIMONTES. É, sem dúvida, a maior e 
mais importante instituição daquela região, fator de desequilíbrio entre 
um passado sem muita perspectiva e um presente, uma realidade que 
nos engrandece e nos faz sentir muito orgulho. Portanto, o 
pronunciamento de V. Exa., suas palavras em favor da UNIMONTES 
estão traduzindo o sentimento de todos nós. 

Queria dizer, ainda, Deputado Gil Pereira, que hoje temos uma 
oportunidade ímpar de fortalecer a UNIMONTES. Está em tramitação, 
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em I o turno, urna proposta de emenda à Constituição estabelecendo 
um percentual do orçamento do Estado para a UNIMONTES e para a 
UEMG, I% das arrecadações do Estado. Posso notar que há 
predisposição da Casa em aprovar essa proposta. 

Quero cumprimentá-lo por seu pronunciamento, fazendo suas as 
minhas palavras, porque a UNIMONTES é motivo de muito orgulho 
para nós. Parabéns. 

O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta e 
concedo aparte à Deputada Maria José Haueisen. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Queremos 
cumprimentá-lo pelo pronunciamento, reconhecendo a irnportãncia da 
UNIMONTES, orgulho do Norte de Minas e de todo o Estado. Urna 
universidade nova nasceu com a Constituição mineira. Sabemos do 
trabalho exemplar que tem prestado a toda a Região Norte de Minas, 
dispondo-se a atender as regiões mais pobres e carentes no setor 
cultural. O Reitor, Prof. José Geraldo Drurnond, tem sido pessoa 
importante, sobretudo atendendo ao pedido de regiões mais pobres, que 
necessitam do seu apoio. Conseguimos, por meio do Reitor, Prof 
Drurnond, que houvesse extensão da UNIMONTES em Teófilo Otôni. 
Está sendo formalizado e encaminhado o pedido que atende a urna 
cooperativa de professores que lá estão tentando implantar o mestrado, 
o doutorado e a plenificação de diversos cursos. Corno na nossa região 
não há possibilidade para isso, professores da região do Mucuri eram 
obrigados a ir a São Paulo e ao Rio de Janeiro para conseguirem a 
plenificação. Graças à cooperação, ao entendimento e à boa vontade do 
Reitor Drurnond teremos, em breve, em Teófilo Otôni, urna extensão da 
UNIMONTES para levar os cursos de plenificação e mestrado. 

Cumprimentamos o Deputado e, de público, todos os professores que 
trabalham na UNIMONTES. Obrigado. 

O Deputado Gil Pereira - Agradeço à Deputada Maria José Haueisen 
e concedo aparte ao Deputado Wanderley A vila. 

O Deputado Wanderley Ávila (em aparte) - Meu estimado Gil 
Pereira, quero associar-me à sua grande sensibilidade de norte- mineiro 
e, acima de tudo, rnontes-clarense, atento a todos os problemas que 
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envolvem aquela comunidade. Associo-me a suas palavras para 
dizer que um dos maiores orgulhos que tenho é o fato de constar no 
meu "curriculum vitae" o curso de Direito que fiz na Faculdade do 
Norte de Minas. 

Associo-me às palavras do Deputado Carlos Pimenta e da Deputada 
Maria José Haueisen, cumprimentando V. Exa. 

O Deputado Gil Pereira - Sob sua administração, a Universidade 
investiu cerca de R$700.000,00 em projetos de pesquisa, todos voltados 
para a implementação de novas tecnologias para melhorar a qualidade 
de vida do homem norte-mineiro. 

Quero citar, ainda, ações de alcance nacional, como o Projeto de 
Alfabetização Solidária, que já beneficiou 3 mil jovens e adultos do 
Norte de Minas, Ceará e Amazonas. 

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA 
- é outro viés da UNIMONTES e atende 1.200 colonos, que moram em 
14 assentamentos em li municípios do Norte de Minas. 

Destaco, ainda, a implantação do Programa de Saúde do Trabalhador, 
em parceria com a Fundacentro, que beneficia milhares de 
trabalhadores em 85 municípios da região. 

Sem descuidar da nossa tradição e cultura popular, a UNIMONTES 
possui ainda os projetos culturais Musicampus, o Coral Universitário, a 
UNIMÚSICA e o programa "A Universidade e a Idade da Prata". 

A despeito de todas as dificuldades econômicas vividas no momento, 
a UNIMONTES vem lutando bravamente e investindo em novas obras 
a fim de oferecer melhores condições aos seus professores e alunos. A 
inauguração da sua nova Biblioteca Central, totalmente informatizada, 
está em sintonia com as exigências da globalização e do saber atual. 

Deixo registrado meu compromisso público de envidar todos os 
esforços para que a UNIMONTES siga seu destino rumo a um 
horizonte claro e infinito, integrando o Norte de Minas e tomando-o 
menos desigual e mais solidário, mais justo e mais desenvolvido. 
Parabéns à UNIMONTES nos seus 38 anos. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Álvaro Antônio. 
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O Deputado Álvaro Antônio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, imprensa, senhores convidados, o assunto que me traz 
a esta tribuna é o relatório referente ao acidente ferroviário que houve 
nas proximidades de General Carneiro, mais precisamente na chamada 
curva do cachorro morto, quando, de uma composição de 80 vagões da 
Ferrovia Centro-Atlântico, tombaram 11 vagões, entre óleo diesel e 
gasolina, provocando, sem dúvida alguma, alguns estragos, analisados 
principalmente pelos ecologistas mineiros. 

F oi feito um relatório sobre esse acidente, encaminhado à Comissão 
de Transporte, que fez um relatório, por solicitação do Deputado 
Màrcio Cunha, fazendo considerações sobre o relatório feito pelo 
Ministério dos Transportes sobre esse mesmo acidente. Pelo que 
pudemos verificar, por intermédio do relatório do Ministério dos 
Transportes, está tudo conforme os parâmetros técnicos e a 
normalidade, não tendo havido erro do maquinista nem da ferrovia, 
nem mesmo deterioração do equipamento ferroviário. Segundo o 
relatório, a culpa cabe a um desses surfistas de trens, que teria fechado 
a torneira que conduz o ar até os freios dos vagões, e, por isso, a 
locomotiva teria adquirido velocidade muito além do normal, e, na 
curva, 11 vagões capotaram e incendiaram, trazendo certo risco para a 
população que vive naquelas imediações. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, por meio desse relatório, tivemos 
informações de uma entidade independente com o nome de 
Trabalhadores sobre Trilhos, a qual, categoricamente, afirma que, após 
a privatização da Rede Ferroviária Federal, naquele trecho, entregando 
essa privatização à Ferrovia Centro-Atlântico, houve um aumento de 
880% de acidentes em máquinas operadas por essa ferrovia. Vemos que 
não está havendo uma fiscalização adequada daquelas empresas que 
são privatizadas em nosso País, que são feitas a toque de caixa, 
entregando as nossas riquezas para o capital estrangeiro, sem a mínima 
preocupação com a seqüência de operação dessas empresas, depois de 
privatizadas. 

O mais lamentável é que um relatório feito pelos representantes da 
Rede Ferroviária Federal diz que não encontrou nada de anormal, 
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jogando essa culpa para um surfista de trem ferroviário que abriu 
uma torneira no 40° vagão do comboio, provocando aquele acidente. 
Isso nos leva a uma conclusão. Por que aconteceu isso, se essa ferrovia 
teve um aumento de 880% de acidentes em 3 anos de operação? Por 
que esse acidente ocorrido nas imediações de General Carneiro não 
teve nenhuma consideração nesse relatório, que não menciona nada 
com relação à dimensão daquele comboio que transportava 5.099t, e 
não faz uma relação com o raio de curvatura da chamada curva do 
cachorro magro, onde já havia acontecido vários acidentes, até com 
mortes, naquela ferrovia operada pela Atlântico Sul? Cabe a nós, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, fazer essas considerações e encaminhá-las 
ao Ministério dos Transportes, ao autor do requerimento, Deputado 
Márcio Cunha, à Secretaria dos Transportes e Obras Públicas, ao DER-
MG e a todas as autoridades às quais o assunto interessa. Portanto, 
temos de aceitar esse resultado, porque não temos condições de exercer 
uma perícia ali. Esses resultados deixam-nos desconfiados de que a 
operação, os equipamentos e tudo o que envolve o sistema ferroviário 
do nosso País não é tão certo. 

Outro assunto traz-me a esta tríbuna. No dia 5, o próprio "Estado de 
Minas" trouxe a informação de que houve 402 mortes em 8 mil 
acidentes nas rodovias mineiras. Esse assunto tem chamado a atenção 
dos Srs. Deputados, que, com as suas preocupações, estão aqui, 
alertando e cobrando resultados, principalmente, do Ministério dos 
Transportes, do DER-MG e de todas as entidades responsáveis pelas 
nossas estradas. 

Ainda agora, Sr. Presidente, estão sinalizando o Anel Rodoviário, que 
é um dos locais onde há mais acidentes com mortes neste País. Estão 
colocando sinalizadores eletrônicos para coibir altas velocidades, mas 
esses sinais de advertência estão muito próximos aos sinais eletrônicos, 
o que não dá aos carros de maior porte tempo de frear. Eles vêm a 120, 
130km/h e, de repente, ao verem a placa com a velocidade máxima de 
60km!h, freiam abruptamente, e o veículo que vem atrás acaba 
passando por cima, ceifando mais vidas. 

Portanto, estamos solicitando aos responsáveis pela sinalização do 
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Anel Rodoviário medidas enérgicas no sentido de modificar essa 
sinalização, caso contrário, a emenda ficará pior do que o soneto. Muito 
obrigado. 

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

senhoras e senhores, imprensa, galerias, povo de Minas Gerais, gostaria 
de iniciar a minha rápida exposição dando continuidade ao 
pronunciamento do Deputado Álvaro Antônio, que, com muita 
propriedade e com muito conhecimento, teceu alguns comentários 
acerca desse grave problema no nosso Estado, decorrente de acidentes 
nas nossas estradas e de uma falta de planejamento e sensibilidade das 
autoridades com relação ao trânsito urbano. 

Tenho, em mãos, o "Estado de Minas" do dia 21 de maio, domingo, 
mostrando, numa reportagem muito bem feita, a extensão desse 
problema no nosso Estado. O título é: "402 mortos. Uma carnificina no 
asfalto". Essa reportagem mostra a fragilidade do tratamento das nossas 
autoridades com relação ao trânsito em Minas Gerais. Ela nos dá a 
dimensão exata, dá-nos uma idéia da situação precária das nossas 
estradas. São 402 mortes em pouco mais de quatro meses. São mais de 
I 00 mortes por mês, em 7.900 acidentes. 

Várias famílias, hoje, estão em verdadeiro desespero por causa desse 
problema nas nossas estradas. E a maioria das mortes estão ocorrendo 
nas rodovias cuja responsabilidade é do Governo Federal e do Governo 
do Estado. São rodovias por onde passam milhares e milhares· de carros 
diariamente; são rodovias que possuem trechos perigosos, onde os 
acidentes sucedem-se há muitos anos, e quase nada tem sido feito para 
barrar essa calamidade. 

O Deputado Álvaro Antônio (em aparte)*- Deputado Carlos Pimenta, 
oportunamente, V. Exa. está discutindo, como eu já havia feito, a 
preocupação dos Deputados com o trânsito em nosso Pais. A situação é 
dificil, e coloco-me no rol dos que estão sofrendo pela perda dos entes 
queridos, pois, há pouco mais de um mês e meio, perdi um irmão de 42 
anos e sua esposa, de 41 anos, em um acidente, em uma rodovia 
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federal, chegando ao Espírito Santo. É uma rodovia mal sinalizada, 
suja, cheia de capim nas margens, enfim, entregue a um desleixo total. 

Quando, na Assembléia Legislativa, começamos a reclamar, em coro, 
de algo, realmente, Deputado Carlos Pimenta, o assunto está atingindo 
as raias do mal-estar social. O pior é que estamos vendo, na Rede 
Ferroviária Federal, concessões feitas a empresas particulares, sem 
qualquer fiscalização ou acompanhamento. Isso acontecerá também nas 
concessões rodoviárias, pois já querem acabar com o Ministério dos 
Transportes antes mesmo de verificar o desempenho das rodovias 
privatizadas. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - A situação toma-se mais grave se 
observarmos um anúncio do Governo Federal com relação a cortes no 
orçamento, além daqueles na área social. Isso está deixando a Cãmara 
dos Deputados em uma situação complicada, pois há compromissos já 
firmados. Já tivemos o anúncio de cortes em rodovias federais. 

Estive em Manga, no final de semana. O Deputado Mauro Lobo 
também já esteve na cidade, e gostaria de citar como exemplo a BR-
135, que margeia o rio São Francisco, cujo asfaltamento já começou. 
Ela interliga quase todo o Sudeste brasileiro com o Nordeste, mas, 
atualmente, está totalmente paralisada. Estamos observando os 
acontecimentos e ficamos desgostosos. Quando somos abordados pelas 
lideranças ou pela população, não temos explicação a dar, pois não 
sabemos o que está acontecendo. 

Recentemente, esta Casa votou o projeto do FUNTRANS, e demos 
carta branca ao Governador do Estado para promover as modificações 
que julgasse necessárias. A Oposição contribuiu com emendas, 
presença em Plenário e a sua votação. Infelizmente, já decorridos seis 
meses da votação do projeto, não temos nenhuma informação a respeito 
do plano rodoviário do Governo de Minas e dos avanços que devem 
ocorrer no Estado. Enquanto isso, observamos a sucessão de acidentes. 
As pessoas, quando não morrem, ficam praticamente incapacitadas para 
uma vida normal, trazendo problemas profissionais, para a Previdência 
Social e a família. 

Por outro lado, observamos um crescimento muito grande dos meios 



o 

• E o • o; 
o 
~ 

• o ..; 

1235 
de fiscalização. Para se fiscalizar o motorista, não há limites. 
Nossas rodovias estão abarrotadas de policiais rodoviários federais, que 
se escondem, estrategicamente, para poder acusar o excesso de 
velocidade. Em Belo Horizonte, a população está absolutamente 
insatisfeita com o comportamento do Governo Municipal. Montaram 
barracas estratégicas em rodovias que deveriam permitir um fluxo mais 
rápido ao trânsito de Belo Horizonte, para, com seus radares 
escondidos, multarem as pessoas que vêm do serviço e querem chegar 
um pouco mais rápido. O que é mais engraçado é o fato de já estarem 
prevendo, no orçamento da Prefeitura da cidade, uma receita de mais de 
R$20.000.000,00, neste ano, decorrente das multas por infração nas 
rodovias, que deveriam permitir melhor fluxo. 

Sobre isso, ninguém fala. O Sr. Prefeito cala-se, e a população, na 
grande maioria das vezes, é prejudicada, tendo de pagar multas caras, 
de R$526,00, e muitas vezes perdendo o direito de cidadão de poder 
dirigir. E está acontecendo exatamente isso. 

Entendemos que a legislação de trânsito tem de existir para ser 
cumprida. Ninguém está questionando isso, mas os artifícios que 
fazem, as maldades que fazem para pegar o motorista são 
inadmissíveis. E tanto que estão prevendo, já para o ano 2000, um 
orçamento de R$20.000.000,00, decorrentes de infrações dos 
motoristas de Belo Horizonte. 

Gostaria, imensamente, nobre Deputado Álvaro Antônio, que V. Exa., 
Presidente da Comissão de Transporte, fizesse um levantamento, 
iniciasse um trabalho urgente na sua Comissão, em parceria com as 
Câmaras Municipais das principais cidades, e de Belo Horizonte 
principalmente, para tentar obter esclarecimentos, informações 
importantes por parte do DNER, do DER, a respeito dessas estradas 
que estão matando, que estão tirando a vida de nossos companheiros, 
amigos, concidadãos, porque não temos nenhuma informação a dar a 
quem quer que seja. Concedo aparte ao Deputado Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, 
sou solidário com a sua preocupação com os problemas ligados às 
nossas estradas, mas solicitaria a sua permissão para tocar em outro 
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Gostaria de fazer um relato, porque, quando Secretário de Ciência e 
Tecnologia no Governo passado, pude acompanhar o trabalho 
executado pela UNIMONTES, e, sem dúvida nenhuma, ela não é 
apenas um grande posto avançado do desenvolvimento do Norte de 
Minas, mas de toda a Minas Gerais. 

Quando ocupava a Secretaria, graças ao trabalho da UNIMONTES, 
sugerimos-lhe que tivesse o seu representante junto ao CONECIT, ao 
Conselho de Ciência e Tecnologia, de que não fazia parte, e também ao 
Conselho Curador da FAPEMIG, exatamente para ter uma 
representação mais atuante, acompanhando não só as políticas de 
ciência e tecnologia do Estado, mas também com relação à FAPEMIG, 
os projetos que eram discutidos, levados e aprovados. E a 
UNIMONTES conquistou isso por sua competência. Portanto, 
Deputado Carlos Pimenta, V. Exa., que é o lídimo representante do 
Norte de Minas, aceite os meus cumprimentos. E cumprimento a 
UNIMONTES pelo grande trabalho que vem fazendo em prol do 
progresso de Minas Gerais. 

O Deputado Carlos Pimenta- Agradeço o aparte de V. Exa., pois já 
tive oportunidade de me expressar a respeito da UNIMONTES. 

Mas quero, ao encerrar a minha fala, antes de passar a palavra ao 
Deputado Márcio Kangussu, dizer que não estamos defendendo a 
impunidade. Quando o motorista erra, quando é o causador de um 
acidente, tem de ser punido, não pode desrespeitar a lei de trânsito, 
embora essas punições venham ocorrendo em excesso. O que queremos 
é que os órgãos oficiais assumam também sua responsabilidade, 
entendendo que as estradas esburacadas são de competência dos órgãos 
do Governo, que as estradas mal-sinalizadas são também de 
competência do Governo. Entendendo que o Governo não pode usar de 
subterfugios para prejudicar o motorista, saindo impune, por cima, sem 
dar satisfação ao cidadão e a quem quer que seja. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Sr. Presidente, 
comunico com muito pesar o falecimento da Sra. Ilda de Almeida 
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Lima, mãe do Líder do PPS, nosso colega Deputado Marco Régis. 
Gostaria que a Presidência enviasse um voto de pesar à família do 
Deputado. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Márcio 
Kangussu que formalize o seu requerimento. 

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

visitantes, telespectadores da TV Assembléia, pessoas das galerias e da 
imprensa, que a Assembléia Legislativa é uma das mais atuantes e 
dispõe de uma das melhores equipes de técnicos administrativos do 
País, todos já sabemos. Aliás, é uma feliz e orgulhosa realidade a 
importância que o Poder Legislativo tem em Minas Gerais. 

Quero destacar o trabalho seriíssimo que a Assembléia Legislativa 
vem realizando através do PROCON, desde fevereiro de 1997, quando 
foi criado, desempenhando importante trabalho na defesa do interesse 
do consumidor. Costumo dizer que mais que o consumidor são os seus 
direitos que precisam ser defendidos. 

Gostaria de elogiar o trabalho, inclusive as pesquisas, não só de José 
Arnaldo, Diretor de Pesquisas do PROCON Assembléia, mas de toda a 
equipe, que detectou, através de levantamentos, a cartelização dos 
postos de gasolina em Belo Horizonte. 

Aquele fato nos envergonhou, quando percebemos que o oligopólio 
foi criado, aviltando e atingindo fortemente o nosso consumidor, já tão 
sofrido pelos baixos salários. Com dificuldade consegue adquirir o seu 
carro. Nestes últimos dias, quando fomos apanhados de surpresa por 
essa cartelização, o PROCON realizou uma pesquisa nos postos, e ela 
está, na íntegra, no site da Assembléia Legislativa. O telespectador em 
casa pode acessar dados sobre essa pesquisa nos postos de gasolina. De 
40 estabelecimentos, 26 operaram com o mesmo preço, ou seja, 65% 
do universo pesquisado. Sem dúvida um percentual elevado. Mas temos 
conhecimento de que 72% dos postos de gasolina mantinham o mesmo 
preço. Em contrapartida, o PROCON conseguiu identificar postos que 
vendiam o combustível por preço bem menor, sem que o produto 
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tivesse nenhum tipo de irregularidade, sendo o combustível 
verificado pelo pessoal que tem responsabilidade de inspecionar a sua 
qualidade. 

Ouvimos sempre que uma das características do capitalismo moderno 
é justamente a economia de mercado. Naturalmente, a prática de 
cartelização pode amenizar a competitividade, a concorrência, e levar, 
naturalmente, a uma dúvida em relação ao sucesso do tão falado e 
propagado plano de estabilização econômica, que, dizem, trouxe 
avanço e visibilidade para a economia brasileira. 

Sr. Presidente, temos notícias de que existem postos que estão 
adquirindo produto de distríbuidores sérios ao preço de R$1, 1 O, 
repassando ao cliente na bomba por R$1 ,21. Isso baseado na pesquisa e 
em dados que o PROCON Assembléia levantou. Foi comprovado que o 
combustível tinha qualidade e nota fiscal, além dos certificados de 
praxe, que são emitidos tanto pelo CEFET como pelo próprio CNP. É 
de se perguntar: será que esses empresários que estavam vendendo o 
combustível com o preço menor são caridosos? Será que esses 
empresários não têm visão empresarial? Será que são pessoas que não 
sabem gerir, que não têm a visão de lucro? Sabemos que essa seria uma 
questão incompreensível. 

Entretanto, tal fato levou a Câmara Municipal de Belo Horizonte a 
criar uma CPI a fim de investigar as denúncias sobre a cartelização dos 
postos de gasolina. O que me causou espanto foi que, ao ler uma 
reportagem no jornal "Hoje em Dia", no último dia 16, a celeuma 
criada já tinha mudado de feição. Agora não se questionava mais a 
cartelização, mas sim que os postos que praticavam preços menores o 
faziam porque os produtos eram de má qualidade e não tinham notas 
fiscais nem certificado. Ora, o cerne da discussão é o aumento dos 
preços, em alguns casos, abusivos, como foi concluído pela pesquisa. O 
descalabro é tão grande que, segundo essa mesma pesquisa, há postos 
de gasolina que reajustaram os combustíveis em até 19%, numa 
economia que dizem estar estabilizada. 

O Deputado João Paulo (em aparte) - Deputado Pastor George, 
historicamente venho fazendo apartes em todas as falas que V. Exa. 
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produz nessa tribuna e percebo que, quando vem à tribuna falar 
dessa matéria, mais uma vez não poderia deixar de aparteá-lo. Gostaria 
de cumprimentar V. Exa. pela felicidade do tema abordado, pela 
atualidade do tema e também agregar mais informações. Quando V. 
Exa. faz citação lisonjeira ao PROCON Assembléia, que recentemente 
se converteu em Agência PROCON, que conta hoje com a Promotoria 
de Justiça, a Procuradoria de Defesa do Consumidor e mais a Secretaria 
da Segurança Pública, o que dá mais agilidade, abrangência, maior 
respeitabilidade e eficácia ao trabalho da Agência do que anteriormente 
apenas ao PROCON Assembléia, temos a grande felicidade e a grave 
responsabilidade de por ele responder. Isso reforça minha obrigação de 
fazer esse aparte. Hoje, pela manhã, realizamos uma audiência pública 
para tratar exatamente dessa questão na Comissão de Defesa do 
Consumidor, da qual participaram a Dra. Nadja Kely, em cuja 
companhia estive no Ministério da Justiça, na Secretaria de Direito 
Econômico, conversando com o Secretário, que, muito preocupado 
diante das informações que lhe passamos, ficou de tomar providências 
urgentes e enérgicas. 

O Ministério da Justiça é, no Pais, a instância maior de defesa do 
consumidor. O Secretário de Direito Econômico tem todos os 
instrumentos para fazer recuar esse preço abusivo praticado no 
combustível em Belo Horizonte, que resulta de cartel flagrado e 
confessado por gravação feita e veiculada através de grande emissora 
de televisão que esteve presente - de maneira que não se sabe ainda -
numa assembléia da categoria. Documentou o Presidente até fazendo 
ameaças de novos reajustes - e de maneira debochada - dizendo que não 
seria reajuste, seria diminuição do desconto. Assim, a população teria 
que amargar e reconhecer que o preço deveria se elevar. Esse material 
em que se confessa a existência do cartel se encontra nas mãos do 
Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que tomará 
providências em breve . 

Ao abrirmos os jornais de hoje, podemos perceber que o cartel 
recuou. Estão fazendo recuos paulatinos, retornando, se não aos preços 
praticados anteriormente, a preços mais acessíveis e razoáveis. 
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Certamente essa situação não permanecerá como se encontra, 
porque as pessoas, dispondo dos veículos de informação e dos 
instrumentos de cidadania, como consumidores conscientes que agora 
são - e a cada dia essa consciência aumenta -, não permitirão que esse 
abuso continue. O recuo terá de vir obrigatoriamente. 

No evento que realizamos hoje, participou um proprietário de posto 
de combustível que disse: "Estou vendendo a gasolina a R$1, 17 e não é 
falsificada nem adulterada. É uma gasolina pura, legítima e autorizada a 
ser vendida pelo Governo, pela ANP, que já a analisou "n" vezes. E o 
meu posto é mais fiscalizado". E o aumento das vendas dele é uma 
realidade. Os lucros de seu posto se elevaram diante da dimensão do 
preço. Houve em grande escala um ganho inteligente que está 
realizando em seu posto. 

Sabemos que o cartel e o sindicato estão pressionando os 
proprietários de postos que estão praticando preços menores. Tenho 
absoluta certeza de que, a partir de hoje, essa pressão começa a deixar 
de existir. Os estabelecimentos que estejam praticando preços menores 
terão a nós outros do PROCON, da Polícia, do Ministério, a ANP e a 
tantas outras portas para bater e dizer que estão sendo pressionados e 
que querem manter um preço justo, eqüitativo e continuar servindo à 
população com lucro razoável, mas respeitando o ordenamento juridico 
que rege essa atividade. V. Exa., Deputado Pastor George, está de 
parabéns porque está em sintonia com as aspirações e anseios do povo 
mineiro. O tema que V. Exa. debate na Casa é atual e pertinente. Muito 
obrigado. 

O Deputado Pastor George - Obrigado, nobre Deputado. Hoje, o 
consumidor é o grande regulador da economia - e deve ser. A sociedade 
precisa se unir, rejeitando e não adquirindo produtos supostamente 
inseridos dentro de qualquer cartelização, para que funcione realmente 
como um órgão que regule isso. Entendemos que é um absurdo o que 
aconteceu no Estado. A participação do Ministério Público, do 
PROCON Assembléia e de toda a sociedade pode mudar a situação. 

Só tenho a lamentar a notícia, veiculada pelos jornais, de que os 
Vereadores concluíram que não existe cartelização, quando as provas, 
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as pesquisas foram realmente bem lúcidas quanto à sua existência. 

Para concluir, Sr. Presidente, quero manifestar meu apreço pelo 
trabalho realizado pelo PROCON-Assembléia e dizer que estaremos 
atentos a essa questão. Parabenizo a Ora. Nádia, muito atuante quando 
esteve em Brasília, levando ao Ministério da Justiça essa questão da 
cartelização, e o Dr. José Arnaldo, Diretor de Pesquisa do PROCON-
Assembléia, pelo seu trabalho. 

Quero pedir também o apoio dos nobres pares desta Casa para a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 3, esperando que seja apreciada 
ainda hoje, pois ela vai permitir à comunidade cristã, à comunidade 
religiosa, dentro dos direitos que já lhe são garantidos pela 
Constituição, a liberdade de culto. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
I a Fase 

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

oradores inscritos, a Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a I • 
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 

z Deputada Federal Maria Elvira. 
" -Vem à Mesa: . 
~ ACORDO DE LIDERANÇAS 
g Os Líderes dos partidos com representação nesta Assembléia 
~ Legislativa, visando agilizar a tramitação do Projeto de Lei 
~ Complementar n° 17/99, que trata da organização e da divisão 
~ judiciárias, acordam em desenvolver ações junto às suas bancadas com 
'" .g a finalidade de: 
j a) apresentar e protocolar propostas de emendas nas Comissões, 
>: abrindo-se um prazo para esse fim; i b) não votar as seguintes matérias, consideradas polêmicas: 
e 
I 
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eleições diretas para Desembargador e Juiz do Tribunal de 

Alçada; 
criação dos Tribunais de Alçada regionais; 
unificação dos Tribunais de Justiça e de Alçada; 
c) criar 24 cargos de Juiz do Tribunal de Alçada; 
d) acatar as emendas que criem varas e comarcas. A implantação das 

varas e comarcas criadas dependerá de análise do tribunal, que 
verificará a necessidade e a disponibilidade financeira. 

Belo Horizonte, 23 de maio de 2000. 
Paulo Pettersen, Líder do PMDB - Ivo José, Líder do PT - Antônio 

Andrade, Líder da Maioria - Marcelo Gonçalves, Líder do PDT - Luiz 
Fernando Faria, Líder do PPB; José Milton, Líder do PL - Djalma 
Diniz, Líder do PSD - Marco Régis, Líder do PPS - João Pinto Ribeiro, 
Líder do PTB. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 23 de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 
-Vem à Mesa: 

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja convocada reunião 
especial para o dia 25/5/2000, conforme requerimento do Deputado 
Anderson Adauto e outros, deferido em Plenário (homenagem à 
AMAS, à ASSPROM, ao CEPEP e à FUNDAMAR). 

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Líder do PDT - Djalma Diniz, Líder do PSD -

Ivo José, Líder do PT - João Pinto Ribeiro, Líder do PTB - Sargento 
Rodrigues, Líder do PL - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Antônio 
Andrade, Líder da Maioria - Carlos Pimenta, Líder da Minoria. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
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Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos 
membros do Colégio de Líderes, deliberam seja convocada reunião 
especial para o dia 2/6/2000, conforme requerimento do Deputado 
Fábio Avelar e outros, deferido em Plenário (comemoração do Dia 
Mundial do Meio Ambiente). 

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Líder do PDT - Djalma Diniz, Líder do PSD -

Ivo José, Líder do PT - João Pinto Ribeiro, Líder do PTB - Sargento 
Rodrigues, Líder do PL- Luiz Fernando Faria, Líder do PPB- Antônio 
Andrade, Líder da Maioria - Carlos Pimenta, Líder da Minoria. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 23 de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 
-Vem à Mesa: 

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja convocada reunião 
especial para o dia 5 de junho do corrente ano, conforme requerimento 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, deferido em Plenário, para 
homenagem à Fundação Clóvis Salgado pelo transcurso de seu 30° 
aniversário. 

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Líder do PDT - Djalma Diniz, Líder do PSD -

Ivo José, Líder do PT - João Pinto Ribeiro, Líder do PTB - Sargento 
Rodrigues, Líder do PL- Luiz Fernando Faria, Líder do PPB -Antônio 



Andrade, Líder da Maioria - Carlos Pimenta, Líder da Minoria. 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 23 de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 
-Vem à Mesa: 

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

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos 
membros do Colégio de Líderes, deliberam seja convocada reunião 
especial para o dia 26 de junho do corrente ano, conforme requerimento 
do Deputado Márcio Cunha e outros, deferido em Plenário, para 
homenagem ao Centro Universitário Newton Paiva- UNI CENTRO. 

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Líder do PDT- Djalma Diniz, Líder do PSD -

Ivo José, Líder do PT - João Pinto Ribeiro, Líder do PTB - Sargento 
Rodrigues, Líder do PL - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Antônio 
Andrade, Líder da Maioria - Carlos Pimenta, Líder da Minoria. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 23 de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 
-Vem à Mesa: 

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja convocada reunião 
especial para o dia I O de agosto do corrente ano, conforme 
requerimento do Deputado Anderson Adauto e outros, deferido em 
Plenário, para comemoração do centenário de nascimento do Senador 
Gustavo Capanema. 

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2000. 
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Marcelo Gonçalves, Líder do PDT - Djalma Diniz, Líder do PSD 

- Ivo José, Líder do PT - João Pinto Ribeiro, Líder do PTB - Sargento 
Rodrigues, Líder do PL- Luiz Fernando Faria, Líder do PPB- Antônio 
Andrade, Líder da Maioria - Carlos Pimenta, Líder da Minoria. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 23 de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 
-Vem à Mesa: 

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja convocada reunião 
especial para o dia 16/8/2000, conforme requerimento do Deputado 
Anderson Adauto e outros, deferido em Plenário (comemoração pelo 
centenário de nascimento do Governador Milton Campos). 

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Líder do PDT - Djalma Diniz, Líder do PSD -

Ivo José, Líder do PT - João Pinto Ribeiro, Líder do PTB - Sargento 
Rodrigues, Líder do PL- Luiz Fernando Faria, Líder do PPB- Antônio 
Andrade, Líder da Maioria - Carlos Pimenta, Líder da Minoria. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 23 de maio de 2000 . 
Anderson Adauto, Presidente. 

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

Emitir Parecer sobre a Indicação do Sr. Flávio Borges Menicucci para o 
Cargo de Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem -
DER- de Minas Gerais (Mensagem n° 115/2000). Pelo PMDB: efetivo 
- Deputado Paulo Pettersen; suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo 
PSDB: efetivo- Deputado Hely Tarqüínio; suplente- Deputado Mauro 
Lobo; pelo PSD: efetivo- Deputado Djalma Diniz; suplente- Deputado 
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Dinis Pinheiro; pelo PL: efetivo - Deputado Agostinho Silveira; 
suplente- Deputado Pastor George; pelo PPB: efetivo- Deputado Luiz 
Fernando Faria; suplente - Deputado Márcio Kangussu. Designo. À 
Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000 do Deputado 
Antônio Júlio e outros. Pelo PMDB: efetivo- Deputado Antônio Júlio; 
suplente- Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo- Deputado 
Antônio Carlos Andrada; suplente - Deputado Hely Tarqüínio; pelo 
PDT: efetivo - Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado Álvaro 
Antônio; pelo PSD: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente -
Antônio Genaro; pelo PTB: efetivo - Deputado Cristiano Canêdo; 
suplente - Deputado Olinto Godinho. Designo. À Área de Apoio às 
Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública -
aprovação, na 37• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.369 e 
1.370/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Direitos Humanos -
aprovação, na 43• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°S 1.358, 
1.359, 1.378, 1.379, 1.380 e 1.381/2000, dessa Comissão, e 1.382/2000, 
da Deputada Elaine Matozinhos; de Educação - aprovação, na 36• 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 639/99, do Deputado Fábio 
Avelar, 730/99, da Deputada Elaine Matozinhos, 839/2000, do 
Governador do Estado, 848/2000, do Deputado Anderson Adauto, e 
895/2000, do Deputado Luiz Fernando Faria, e dos Requerimentos n°S 
1.293, 1.294, 1.306 e 1.35112000, dessa Comissão, 1.307 e 1.32112000, 
da Deputada Maria Olívia; 1.309,1.310, 1.335, 1.366 e 1.377/2000, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.347/00, do Deputado Luiz Menezes; 
e 1.350/00, do Deputado Márcio Cunha; de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 34• Reunião Extraordinária, do Requerimento n° 
1.36712000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Política 
Agropecuária aprovação, na 37• Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.360, 1.363 e 1.368/2000, dessa Comissão, 
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1.365/2000, do Deputado Paulo Piau, e 1.372/2000, do Deputado 
Doutor Viana; de Saúde - aprovação, na 39" Reunião Ordinária, do 
Requerimento n° 1.374/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de 
Transporte - aprovação, na 39• Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
n°s 1.356/2000, do Deputado Chico Rafael, e 1.352/2000, da Comissão 
de Educação; e de Turismo - aprovação, na 33• Reunião Ordinária, do 
Requerimento no 1.364/2000, do Deputado Rêmolo Aloise (Ciente. 
Publique-se.). 

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 da 
Deputada Maria Olívia em que solicita o desarquivamento do Projeto 
de Lei n° 1.251/97; e, nos termos do inciso XXII do art. 232 do 
Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra oportunidade, 
requerimento do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita a destinação 
da I • Parte de uma reunião ordinária para homenagear o Padre José 
Campos Taitson, pela passagem de seu 90° aniversário. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Requerimento da 

Comissão Especial do Rio São Francisco em que solicita, nos termos 
regimentais, a prorrogação de seu prazo de funcionamento por 30 dias. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado João Leite em que solicita seja 
distribuído à Comissão de Direitos Humanos o Projeto de Lei 
Complementar n° 21/99, do Governador do Estado, que dispõe sobre a 
concessão de beneficio securitário aos policiais civis e militares do 
Corpo de Bombeiros e aos agentes penitenciários do Estado de Minas 
Gerais. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen em que solicita seja 
o Projeto de Lei n° 932/2000, que institui o percentual para a tarifa de 
esgoto a ser cobrada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COP ASA-MG -, distribuído à Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
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Naturais. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

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

Presidência passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. A Presidência, tendo em vista a 
exigência de "quorum" qualificado para a apreciação das proposta de 
emenda à Constituição, solicita à Sra. Secretária que proceda à 
chamada dos Deputados, para verificação do número regimental. 

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olívia) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados, que, 

somados aos 11 em comissões, perfazem o total de 52 Deputados 
presentes. Há, portanto, "quorum" qualificado para a votação das 
propostas de emendas à Constituição. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Solicito a suspensão da reunião para 

que este Deputado possa tentar um acordo de Líderes com todos os 
Deputados, a fim de que haja a inversão da pauta para que a proposta 
de emenda à Constituição possa ser votada em primeiro lugar. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender por 5 minutos a 

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

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, estamos apresentando 

um requerimento, com o aval de todos os Líderes partidários, 
invertendo a ordem de votação dos projetos. Seria a seguinte a 
seqüência: Propostas de Emenda à Constituição n°s 1, 3, 4, 12, 22, 24, 
26/99, 38/2000, 28, 30 e 31/99 e Projeto de Lei Complementar n° 
11/99. Estamos também apresentando outro requerimento de retirada da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 4/99, o que nos permitirá agilizar 
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a votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 38/2000. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - V em à Mesa requerimento do Deputado Durval 

Ângelo, apoiado pela totalidade dos Líderes com assento nesta Casa, 
em que solicitam a inversão da pauta desta reunião, de modo que sejam 
apreciadas nesta ordem, em primeiro lugar, as Propostas de Emenda à 
Constituição n°S I, 3, 12, 22, 24 e 26/99, 38/2000, 28, 30 e 31199 e o 
Projeto de Lei Complementar n° 11199. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

- V em à Mesa: 
ACORDO DE LIDERANÇAS 

A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa, acordam em que 
seja retirada da pauta desta reunião o Proposta de Emenda à 
Constituição no 4/99, do Deputado Gil Pereira. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 23 de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 
O Sr. Presidente - Votação, em I o turno, da Proposta de Emenda á 

Constituição no 1199, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dá 
nova redação ao art. 69 da Constituição do Estado. A Comissão 
Especial opinou pela aprovação da proposta. Emendada em Plenário, 
voltou a proposta à Comissão Especial, que opina pela aprovação do 
Substitutivo n° I. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro 
Vieira. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, o substitutivo 
retira da apreciação do Plenário os pedidos de urgência. A proposta 
original submete ao Plenário os pedidos de urgência. Portanto, quero 
encaminhar de acordo com o que foi combinado com as Lideranças dos 
partidos hoje: que o substitutivo seja rejeitado, e a proposta aprovada. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz. 
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O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, infelizmente, o 

Governo não participou da reunião em que foi feito esse acordo 
mencionado pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira, por não ter sido 
convidado para ela. Pelo contrário, tentou participar, mas não teve êxito 
na presença do Vice-Líder Rogério Correia. Em função disso, o 
Governo não tem compromisso em aprovar essa proposta de emenda à 
Constituição nos termos originais, e sim nos termos do substitutivo. Até 
porque, se o Governo envia um projeto para a Casa em periodo de 
recesso, há que se esperar terminar o recesso para que a Assembléia 
reúna-se para saber se a matéria é urgente ou não. Isso é contrariar o 
significado da palavra urgência. Urgência faz jus ao nome, é matéria 
urgente. Em razão disso, o substitutivo aperfeiçoa a iniciativa do 
Deputado Sebastião N avarro Vieira, que é louvável, de trazer mais 
atribuições para o Poder Legislativo. 

Era preciso ser aperfeiçoada, porque não é possível que, até nos 
periodos de recesso, haja necessidade de se aguardar o fim do recesso 
para que o Plenário decida se alguma coisa é urgente ou não. É mais ou 
menos como dizer o seguinte: "Para o Corpo de Bombeiros ter uma 
ação urgente, primeiro é necessário uma reunião com o Comando". 
Então, instalado um foco de incêndio, convoca-se a reunião. Se estiver 
em férias, espera-se acabar as férias, para reunir as pessoas e deliberar 
se o incêndio é urgente ou não. Aí, não dá. Muito obrigado. 

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

Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, hoje houve um 

acordo na reunião das Lideranças. Nesse acordo, estabeleceu-se uma 
pauta com diversas propostas de emenda à Constituição, para serem 
aprovadas dentro de um consenso, para que a Proposta de Emenda à 
Constituição n• 38, tão aguardada pelos servidores, seja votada com 
rapidez. A posição do Líder do Governo na Casa mostra que, na 
verdade, o Governo não quer que a reunião ande. Logo no primeiro 
projeto, a Liderança do Governo já começou a criar caso. Quer 
inviabilizar esta reunião e as votações, para que Proposta de Emenda à 
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Constituição no 38, que está tramitando com rapidez, não seja 
votada com a rapidez que a Casa deseja. O Governo começa a ficar 
assustado. Porque, se a Casa votar hoje, a bola volta para o 
Governador, e ele terá que honrar o compromisso que assumiu. 

Acho que a Liderança do Governo está tentando inviabilizar o acordo 
feito hoje pelo Colégio de Líderes. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, falarei em meu nome 

e em nome do Líder do Governo, Deputado Sávio Souza Cruz. 
Preferimos, se for esse também o entendimento do PSDB, do PFL e 

dos demais partidos, acatar a sugestão inicial do Deputado Durval 
Ângelo e votar, em primeiro lugar, a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 38, demonstrando a nossa vontade de aprová-la 
imediatamente. Fica essa posição da Liderança do Governo. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio* - Sr. Presidente, não estou reiterando as 

palavras do Deputado Antônio Carlos Andrada, mas penso que esse 
outro projeto não deve ser colocado em primeiro lugar, porque existem 
outras propostas de emenda à Constituição dos Deputados que não 
estão em segundo lugar. 

Dessa maneira, o PSDB não concorda que seja votada em primeiro 
lugar a proposta de emenda à Constituição do Governo. Não estamos 
atrasando. Queremos dizer que vamos votá-la, agilizá-la, mas temos 
compromissos com o todo, e não apenas com uma parte. Quero dizer ao 
Líder do Governo e aos representantes dos partidos que o apóiam nesta 
Casa, por exemplo, o PT, que precisamos agilizar, sim, mas também 
temos que obedecer a pauta mínima acordada pelo Colégio de Líderes. 
Não pode, de repente, o projeto do Governo ter prioridade. Precisam ter 
consciência disso. Não estamos aqui para fazer política, no bom 
sentido, apenas para uma parte, mas sim para o todo. 

O Sr. Presidente - A Presidência entende que essa matéria já está 
esgotada, em função do Acordo de Lidranças recebido pela Presidência 
e votado por meio do requerimento do Deputado Durval Ângelo. 
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* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Estou acompanhando os debates até 

agora, mas não estou compreendendo, Sr. Presidente. Essa pauta foi 
feita aqui, há poucos minutos. 

Essa proposta de emenda, da maneira como foi colocada na pauta -
por isso preciso falar sobre a pauta -, veio para empacar os trabalhos e 
dificultar a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 38. Foi 
colocada de tal maneira que contraria os interesses do Governo. Foi 
proposta em primeiro lugar, quando foi combinado que seria colocada a 
de n° 38 primeiramente, no início. 

Se querem enfrentar a questão salarial do Governo, vamos aprovar a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 38 e, depois, apreciar esse 
projeto, que é polêmico e divide a Casa. Há Deputados a favor e 
Deputados contra. 

Essa emenda que o Deputado está colocando tira poderes do 
Executivo em outros assuntos, não em relação à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 38. Então, como o Governo vai concordar com a 
aprovação do projeto principal? O Governo é a favor do substitutivo, 
como disse o Líder Sávio Souza Cruz. Na verdade, quando se coloca 
em primeiro lugar essa pauta, quer-se colocar uma cunha para hoje não 
se votar, para que fique nas costas do Governo a não-aprovação desse 
projeto. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queremos dizer que, há 

poucos dias, o próprio Líder do Governo disse, através dos jornais, 
elogiando Itamar Franco, que o Governador quer uma nova relação 
com o Poder Legislativo e que essa relação nada tem que ver com 
subserviência, pois quer a independência do Legislativo, da mesma 
forma que reivindica a autonomia do Poder Executivo. É exatamente 
nessa direção que se encontra essa proposta de emenda à Constituição. 
Nosso Regimento Interno é muito claro: está em discussão, pode ser 
votada, aprovada ou rejeitada, o que não obstrui a pauta. Nosso 
encaminhamento é claro. O autor aqui já fez o requerimento no sentido 
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de inverter, para que se vote o principal e o substitutivo, ou seja, de 
uma só vez resolvemos o problema. O que estamos identificando é que, 
enquanto o Governador faz um discurso, quer outra prática. O seu 
discurso quer um Poder Legislativo autônomo, mas, quando votamos 
matéria nesse sentido, quer voltar à prática antiga, de forma que o 
nosso encaminhamento é para a aprovação da proposta do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, da forma original, rejeitando o substitutivo, o 
que não vai emperrar a pauta porque a votação eletrônica é muito 
rápida. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, originariamente nossa proposta, em vista da dificuldade de 
mantermos presença por longo prazo em Plenário, era que votássemos a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 38. Houve entendimento de que 
iríamos votar com agilidade e não haveria encaminhamento das 

·propostas de emenda à Constituição anteriores, só o autor ponderaria, 
como o Deputado Sebastião Navarro Vieira, que fez intervenção de 
menos de I minuto. Como a votação é feita pelo processo eletrônico, 
isso não atrasaria. Quem tem posição contrária não precisa encaminhar, 
apenas votar, deixando que apenas o autor da proposta de emenda à 
Constituição fale. Retiramos também, nesse acordo de Lideranças, 
propostas de emenda à Constituição que poderiam ser mais polêmicas, 
o que não significa que haveria acordo para a votação das outras 
propostas, mas sim que haveria votação. 

Nossa questão de ordem, ao encaminhar a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 1, do Deputado Sebastião N avarro Vieira, que é a 
primeira, é que respeitemos o acordo de que a palavra seja dada 
somente ao Líder na hora do encaminhamento. Ninguém está sendo 
podado nem castrado no seu direito, mas acho que os Deputados, que 
têm suas propostas de emenda à Constituição há muitos meses na 
pauta, têm o direito de vê-las ser apreciadas. Que o Plenário se 
manifeste, a favor ou contra, pelo voto eletrônico, que é um processo 
rápido. Meu apelo, não querendo cassar a palavra dos Deputados que 
estão inscritos, é o de que respeitemos o acordo de Lideranças, pelo 
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qual somente o autor encaminhe proposta de emenda à 
Constituição, e de que manifestemos aos servidores públicos se 
queremos ou não que a Proposta de Emenda à Constituição n° 38 seja 
aprovada já. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, considerando o que o 

Deputado Durval Ângelo disse, gostaria de acrescentar que vamos 
cumprir o acordo, não há problema. Quero apenas lembrar - sei que é 
uma redundância, mas tenho que dizer - que a votação da proposta de 
emenda à Constituição do Deputado Sebastião está em I o turno. Então 
vamos votar e depois resolveremos. O importante é chegar à Proposta 
de Emenda à Constituição n° 38, que é a terceira, e não a sétima, como 
está na pauta. Era a sétima? Então, não é tão bom, mas vamos votar 
tudo para chegarmos à Proposta de Emenda à Constituição n° 38, 
porque a Oposição e o Governo querem votá-la. 

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

Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, já foi dito que 

esta Casa está parada há muito tempo. Acho que quem é contra deve 
votar contra e quem é a favor deve votar a favor, mas, se todo o mundo 
está querendo votar, vamos colocar em votação, e ninguém fala mais 
nada. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião 

Navarro Vieira, em que solicita, na forma regimental, que o texto 
original tenha preferência na votação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 1199. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) A Presidência, de 
oficio, vai proceder à verificação de votação. Para tanto, solicita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 26 Deputados. Votaram "não" 34 
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Deputados. Está rejeitado o requerimento. Em votação, o 
Substitutivo no 1, que recebeu parecer pela aprovação. A Presidência 
vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de 
conformidade com o art. 260, I, ele o art. 255, do Regimento Interno. 
Os Deputados que desejarem aprovar o substitutivo registrarão "sim", e 
os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A Presidência lembra ao 
Plenário que, nos termos do art. 201 do Regimento Interno, o 
substitutivo será aprovado se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. 
A Presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita aos 
Deputados ocupem seus lugares. Em votação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico. 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejaní - Alencar da 

Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônío Andrade - Antônío Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônío Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinís Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira- Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira 
- Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ríbeíro- Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga- Luiz Fernando 
Faria- Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha- Márcio 
Kangussu- Maria José Haueísen- Maria Olívia- Mauri Torres- Mauro 

~ " Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
g · Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
~ Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -. 
E 
o 
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Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila . 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 63 Deputados. Está aprovado o 

Substitutivo n° I. Está, portanto, aprovada, em 1 o turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 1/99 na forma do Substitutivo n° I. À 
Comissão Especial . 

Votação, em I 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 3/99, 
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do Deputado João Paulo e outros, que dá nova redação ao inciso V 
do art. 170 da Constituição Estadual. A Comissão Especial opina pela 
aprovação da proposta. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente e caros colegas 

parlamentares, venho à tribuna para agradecer e para dizer que o povo 
religioso veio aqui apenas para aplaudir a sensibilidade, o carinho e a 
boa receptividade apresentada a essa emenda depois das discussões 
exaustivas que tive com cada Deputado e com o colegiado de Líderes, 
que entendeu a necessidade da aprovação dessa emenda que, 
seguramente, é de interesse de um segmento religioso que, a cada dia, 
cresce mais neste Estado. Que Deus abençoe e abrilhante o caminho de 
cada parlamentar! Recebam, portanto, o carinho e o aplauso de nosso 
povo que está nas galerias. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, a proposta. A Presidência submeterá a 
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 
260, I, c/c o art. 255, do Regimento Interno. Em votação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico. 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Silveira- Aílton Vilela- Alberto Bejani - Álvaro Antônio -

Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais 
- Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz 
- Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto 
- Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair 
Nogueira- Ivo José - João Batista De Oliveira- João Leite - João Paulo 
- João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo De Oliveira - José Braga - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa- Wanderley 
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Ávila. 

-Votou "não" o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 59 Deputados; votou "não" I 

Deputado. Está, portanto, aprovada, em I o turno, a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 3/99. Á Comissão Especial. 

Votação, em I o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
12/99, do Deputado Antônio Andrade e outros, que modifica o "caput" 
do art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Estadual. A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o 
Substitutivo n° I, que recebeu parecer pela aprovação. Em votação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico. 
- Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 

Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Ángelo - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely 
Tarqüínio - Irani Barbosa- Ivair Nogueira- Ivo José -João Batista De 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo 
De Oliveira - José Braga- Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite-
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - 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 -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Na varro Vieira -
Wanderley Ávila . 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 61 Deputados. Está aprovado o 
Substitutivo n° I. Está, portanto, aprovada, em 1 o turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 12/99 na forma do Substitutivo n° I. À 
Comissão Especial. 
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Votação, em 1• turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 

22199, da Deputada Elbe Brandão, que altera a seção III do capítulo II 
do título IV da Constituição Estadual e acrescenta dispositivo ao art. 
242. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma 
do Substitutivo n• I, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n• I, 
que recebeu parecer pela aprovação. A Presidência vai submeter a 
matéria à votação pelo processo nomínal. Em votação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico. 
- Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 

Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende- Gil Pereira- Hely Tarqüínio- Irani Barbosa- Ivair Nogueira 
- Ivo José - João Batista De Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ríbeiro - Jorge Eduardo De Oliveira - José Braga - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - 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 - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 62 Deputados. Está aprovado o 
Substitutivo n• I. Está, portanto, aprovada, em I • turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição n• 22/99 na forma do Substitutivo n• 1. Á 
Comissão Especial. 

Votação, em J• turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 
24/99, do Deputado Paulo Piau, que acrescenta dispositivos ao art. 161 
e ao art. 199 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina 
pela aprovação da proposta. Não há oradores inscritos. Em votação. 
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- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico. 
- Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Silveira- Aílton Vilela- Alberto Bejani - Álvaro Antônio -

Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ángelo -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão- Elmo Braz- Fábio A velar- Geraldo Rezende- Gil Pereira-
Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João 
Batista De Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo De Oliveira- José Braga- Luiz Fernando Faria- Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha- Márcio Kangussu -
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 - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Na varro 
Vieira- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 62 Deputados. Está, portanto, 
aprovada, em 1° turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 24/99. 
Á Comissão Especial. 

Votação, em I 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
26199, do Deputado Rogério Correia e outros, que dá nova redação ao 
parágrafo único do art. 34 da Constituição do Estado. A Comissão 
Especial opina pela aprovação da proposta com a Emenda n° I, que 
apresenta. Em votação, a proposta, salvo emenda. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico. 
-Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 

Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael 
- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
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Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Ivair 
Nogueira- Ivo José - João Batista De Oliveira- João Leite - João Paulo 
- João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo De Oliveira - José Braga - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz 
-Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 60 Deputados. Está aprovada a 
proposta, salvo emenda. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaria que 

fosse lida a emenda. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 

Secretário que proceda à leitura da emenda. 
O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Lê:) "Emenda de redação: 

Emenda n° I. Substitua-se no art. I o a expressão "parágrafo único" por 
"§ I 0 ". Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999". 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° I. 
- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico. 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 

Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade 
- Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos- Elbe Brandão- Fábio A velar- Geraldo Rezende-
Gil Pereira- Hely Tarqüínio - Irani Barbosa- Ivair Nogueira- Ivo José 
- João Batista De Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro- Jorge Eduardo De Oliveira- José Braga- Luiz Fernando Faria 
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- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu- Maria José Haueisen- Maria Olívia- Mauri Torres- Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 58 Deputados. Está aprovada a 
Emenda n° I. Está, portanto, aprovada, em I o turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 26/99 com a Emenda n° I. Á Comissão 
Especial. 

Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
38/2000, do Governador do Estado, que altera a redação do § 3° do art. 
24, dos arts. 32 e 38, do § li do art. 39 e revoga o art. 273, todos da 
Constituição do Estado, e dá outras providências. A Comissão Especial 
opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em I o turno. Em 
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, a proposta. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico. 
-Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 

Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael 
- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José -
João Batista de Oliveira- João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga- Luiz Fernando Faria- Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -

~ Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo -< i Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen -i Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
e 
I 



Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

- Votou em branco o Deputado Antônio Júlio. 
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 63 Deputados; houve 1 voto em 
branco. Está, portanto, aprovada, em 2° turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 38/2000 na forma do vencido em 1° turno. Á Comissão 
de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao 

votar e aprovar essa emenda à Constituição, a Assembléia Legislativa, 
através de seus membros, demonstra, de forma inequívoca, que sabe 
seu real papel na sociedade e, principalmente, na vida do servidor 
público. 

Fizemos o trabalho num tempo recorde e com a agilidade que a 
matéria pedia, tanto a aprovação na Comissão Especial como a feita 
aqui, em Plenário. Demos todas as condições para que o Governo do 
Estado fizesse a reestruturação e as correções necessárias que o 
servidor precisa e merece. Resta agora ao Governo fazer a sua parte. A 
Assembléia Legislativa fez a sua. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Poder 
Legislativo está consciente de seu papel e de sua missão, está sensível 
às necessidades do servidor público; principalmente depois de constatar 
a quantidade excessiva de recursos que esta Casa repassou e ajudou o 
Governo a arrecadar desde o ano passado, continuando este ano. Só no 
ano passado a Assembléia Legislativa permitiu que o Governo 
arrecadasse R$1.000.000.000,00 a mais. A declaração do Líder do 
Governo - antes do aumento da energia elétrica - é de que havia um 
excesso de arrecadação em tomo de R$124.000.000,00 e, mais agora, 
com o aumento do combustível e da energia elétrica, certamente essa 
receita deve ter pulado para R$140.000.000,00 a mais. Segundo 
declaração do próprio Governo, não há escassez de recursos. Não há 
limitação legal porque o Sr. Governador teve o que nenhum 
Governador deste Estado teve até hoje: autonomia para proceder às 
correções das distorções salariais dos servidores públicos do Estado. 
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Agora, com esta votação, o Poder Legislativo diz claramente: 
Governador, fizemos a sua parte. Lembramos ainda muito bem o início 
desta legislatura, quando o Governador prometeu em campanha, e o 
Poder Legislativo é que teve que solucionar o problema da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros. Esta Casa resolveu um problema que 
era promessa do Governador, e agora, neste momento, este Poder 
cumpre mais uma vez o seu papel. 

Vou falar mais baixo, Sr. Presidente, porque devo controlar minha 
voz, mas, ao mesmo tempo, não vou deixar de expressar a alegria que 
temos de dizer: O Poder Legislativo cumpriu seu papel; agora, Sr. 
Governador, desça do palanque e cumpra sua promessa. 

O Deputado Sargento Rodrigues Sr. Presidente, também 
gostariamos de parabenizar os Deputados desta Casa pela sensibilidade 
com que vém conduzindo o clamor da sociedade. E a sociedade se faz 
presente nas galerias. Gostariamos também de agradecer imensamente 
a presença de todo o funcionalismo público, que, mobilizado, está mais 
forte e, com certeza, mais consciente para cobrar o que é justo e legal. 
Mais do que nunca, os Deputados deram uma demonstração de 
sensibilidade para com os servidores públicos. Estão de parabéns todos 
os Deputados e todos os servidores públicos presentes neste Plenário. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, o PMDB cumpriu com 
seu papel. Tenho conhecimento de que ainda hoje a comissão irá se 

z reunir. Gostaria de conclamar todos os Deputados para estarem aqui, 
5 • amanhã, a fim de que possamos aprovar a redação final antes do meio-
: dia, para que o Governador do Estado possa, o mais rápido possível, J solucionar esse problema do funcionalismo. Muito obrigado, Sr. 
• Presidente. 
~ O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, o PDT fez a 
~ sua parte, cumpriu o oficio que nos foi delegado pelo povo mineiro. O 
" .g refrão da galeria é certo. Temos que colocá-lo aqui porque o 
j Governador Itamar Franco deve estar acompanhando as transmissões 
i desta Casa. O refrão é: "Aumento já, agora é com Itamar". i O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero também fazer 

" :t 
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coro com os pronunciamentos dos Deputados que me antecederam 
e dizer que a Casa cumpre seu papel. Quero também, aproveitando a 
presença dos sindicalistas neste Plenário, dizer que, superado esse 
obstáculo, temos um prazo, até o final do ano, para promover uma 
reestruturação dos funcionários. A missão é do Governador, mas quero 
dizer que a Casa, as Oposições, a Liderança da Minoria se coloca à 
disposição dos sindicalistas para que possamos fazer uma reunião com 
as diversas categorias que compõem o funcionalismo do Estado. 
Entendo que a justiça só poderá ser feita por inteiro, quando cada 
categoria apresentar sua proposta, seu piso salarial, para que o 
Governador possa promover as modificações segundo sua capacidade, 
seu limite. Quero cumprimentar os Deputados e o funcionalismo pela 
presença e pela pressão que fizeram não só em relação ao Poder 
Legislativo, mas também em relação ao Poder Executivo, para que esta 
vitória se concretizasse. A partir de agora, é necessário haver muito 
diálogo, para que cada categoria do funcionalismo possa ter o seu piso 
acatado e respeitado pelo Poder Executivo, pelo Governador. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
funcionalismo público e demais segmentos presentes, gostaria de 
cumprimentar, de uma forma especial e carinhosa, a Polícia Civil e a 
Polícia Militar; quero dizer que estamos há meia década sem aumento e 
em estado de penúria. Ouvimos, com muita alegria, o funcionalismo 
dizer que precisa e deseja um aumento já. Tenho certeza de que esta 
Casa cumpriu o seu papel e o Governador do Estado, sem sombra de 
dúvida, irá minimizar a penúria em que vivem hoje os funcionários 
públicos, fazendo justiça a esse segmento tão injustiçado ao longo 
desses anos. Quero parabenizar a todo o funcionalismo. Por meio de 
nossa união, poderemos conseguir vitórias tão importantes como as que 
conseguimos na Casa, nos últimos dias. Muito obrigada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, não há dúvida: 
da mesma forma que os demais Deputados se pronunciaram, esta Casa 
marcou um tento muito importante, pela agilidade, visão, maneira e 
presteza com que tratou a matéria que tanto preocupava o 
funcionalismo de Minas Gerais. O Governador havia colocado como 
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Mas o assunto não se encerra aí. O que votamos - e é preciso que 
fique claro - não foi uma homologação entre servidores e Governo. 
Estamos fazendo uma emenda à Constituição. Acho que esse projeto, 
pela maneira rápida corno tramitou, diante das circunstâncias - e até 
compreendemos a necessidade dessa rapidez -, precisa de reparos. 
Trata-se de uma emenda à Constituição que dá condições ao 
Governador de dar aumento diferenciado para as diversas carreiras do 
Estado, mas não assegura o mínimo. 

O Governador pode dar I% para um setor, nada para outro e 1 0% 
para outro. Não há um mínimo garantido. Era preciso que se garantisse, 
no texto do projeto, pelo menos, a correção da inflação para todas as 
carreiras. A partir daí, havendo sobra de caixa, o Governador poderia 
dar aumento diferenciado para as outras carreiras, se quisesse. 
Infelizmente, o projeto andou da forma que estava, segundo urna 
sistemática, urna condução política que era apropriada no momento. 

Mas, graças a Deus, já tramita na Casa uma proposta de emenda à 
Constituição introduzida e liderada pelo Deputado Antônio Júlio, que 
quer aprofundar essa matéria. A Presidência, hoje mesmo, anunciou os 
nomes que integrarão a Comissão Especial que tratará da matéria. 
Precisamos tratar também de uma maneira profunda a questão da 
função pública. São cerca de 180 mil funcionários que trabalham para o 
Estado, e não têm direito à aposentadoria. Isso é escravidão, coisa do 
século passado. Mas estamos vivendo essa situação em Minas. 
Servidores que trabalham, mas não têm direito a quinqüênios, a férias, 
nem a aposentadoria. Mas essas questões não foram tratadas. Apenas o 
aumento foi analisado. 

Não sabemos que aumento será concedido. Não há índice. O 
Governador pode dar o aumento que quiser ou simplesmente não dar 
aumento. É preciso aprofundar o debate da questão do funcionalismo . 
Essa proposta resolve, em parte, a questão do aumento, mas está longe 
de resolver os grandes problemas do funcionalismo mineiro. Muito 
obrigado. 
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, caros colegas, 

esta Assembléia Legislativa prestou hoje uma homenagem ao 
funcionalismo mineiro. Acredito que hoje estamos iniciando o primeiro 
passo para restabelecer o que realmente o funcionalismo mineiro 
merece. Sem dúvida alguma, por meio dessa votação, encaminhamos 
os legítimos interesses da classe e temos certeza absoluta de que iremos 
procurar meios e soluções para acabar com o sofrimento do 
funcionalismo público. Tenho certeza, ainda, de que o Governador, 
com a sua sensibilidade, imediatamente irá atender o desejo do 
funcionalismo mineiro. Parabéns a todos os funcionários de Minas 
Gerais. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
acabamos de votar a Proposta de Emenda à Constituição n° 38/2000. 
Queremos fazer a nossa declaração de voto, mas também gostaríamos 
de chamar a atenção para o fato de que fala que veda a equiparação e a 
isonomia salarial no serviço público, permite a concessão de reajustes 
diferenciados aos servidores do Estado e dá outras providências. 

O Governador condicionou a aprovação dessa proposta de emenda à 
Constituição à lei delegada. A Assembléia Legislativa, as Oposições e 
o PSDB tentaram agilizá-la ao máximo. Procuramos os servidores 
públicos, os sindicatos, a coordenação sindical, mas os funcionários 
optaram por tratar essa questão diretamente com o Governador, ou seja, 
de acordo com essa proposta de emenda à Constituição, vão fazer a 
negociação em regime de urgência. 

No entanto, gostaríamos de fazer uma observação: o Governador fala 
que está tudo errado com relação ao plano federal, à quebra de 
isonomia, a reajustes diferenciados. Com essa proposta de emenda, 
pode muito bem fazer um plano justo, equiparar salários e dar mais ou 
menos aumentos para cada categoria. 

Neste momento, a Assembléia lava as mãos, porque cumpriu o seu 
papel. O PSDB cumpriu o seu papel, votando favoravelmente à 
agilização do processo. Contudo, não podemos dizer se realmente o 
Governador vai dar um aumento justo, diferenciado para cada categoria 
e não vai cumprir com a isonomia. Não estamos acreditando quando 
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fala que vai fazer justiça, mas cumprimos o nosso papel como 
Oposição, ao intermediar a vontade dos servidores públicos que 
conosco negociaram e pediram a agilização da sua aprovação. 

Portanto, ficaram não só nosso voto favorável, mas também nossa 
preocupação quanto ao futuro. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, é grande o número de 

Deputados em reuniões de comissões, mas, mesmo assim, podemos 
verificar que não existe número regimental para votação das outras 
propostas de emenda à Constituição. Sendo assim, solicitamos a V. 
Exa. que passe à votação dos projetos de lei complementar e dos 
projetos de lei, para conclusão da pauta. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há 
"quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à 
Constituição, mas há número regimental para a apreciação das demais 
matérias constantes na pauta. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 11/99, do 
Deputado Mauro Lobo. V em à Mesa requerimento do Deputado Durval 
Ângelo, solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei 
Complementar no 11/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 85/99, do Deputado Hely 
Tarqüínio. Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, 
solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei n° 85/99. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em I o turno, do Projeto de Lei n° 402/99, do Deputado 
Pastor George, que estabelece condições para empresas de transporte 
coletivo intermunicipal. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°S I e 2, que 
apresenta. A Comissão de Transporte opina pela rejeição do projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pastor George. 
O Deputado Pastor George - Sabemos da dificuldade que é transitar 

pelas rodovias estaduais e federais devido ao alto índice de acidentes e, 
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também, com relação à segurança, já que os assaltos a ônibus são 
constantes. Daí a necessidade de existir, nesses ônibus, uma 
aparelhagem que possa viabilizar um atendimento mais rápido, por 
parte das autoridades das Polícias Rodoviárias Estadual e Federal, o 
que trará segurança para os passageiros, que saberão que serão 
atendidos pelas empresas e pelas autoridades que fiscalizam as 
rodovias, durante o percurso da viagem. Solicito a aprovação desse 
projeto, de grande interesse para a população, garantindo a segurança e 
a tranqüilidade durante as viagens. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 3, que receberam parecer 
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1°turno, 
o Projeto de Lei n° 402/99 com as Emendas n°s 1 a 3. À Comissão de 
Transporte. 

Declaração de Voto 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, parabenizo o 

projeto do Deputado Pastor George, mas digo que colocamos uma 
emenda no orçamento, que se refere a uma verba para a Polícia Militar, 
a fim de que se coloquem câmaras eletrônicas na região central de Belo 
Horizonte. Assim como acontece violência nas estradas, na região 
central de Belo Horizonte acontece o mesmo, sendo que o aumento é 
crescente. Solicito paciência ao Deputado Durval Ângelo e peço-lhe 
que diga ao Governador que está na hora de trabalhar em prol da 
segurança. Gostaria de ressaltar essa emenda, que propõe a 
monitorização do centro da cidade, o que já foi feito em outros países, a 
fim de minimizar o problema de assaltos na região central. Hoje a 
violência encontra-se no centro, amanhã estará no Palácio das 
Mangabeiras, no Palácio da Liberdade, terá gente batendo carteira até 
mesmo de Governador. Obrigado. 

O Sr. Presidente- Votação, em l 0 turno, do Projeto de Lei n° 587/99, 
do Deputado Eduardo Hermeto, que altera dispositivos da Lei n° 
12.733, de 30/12/97, e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
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conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de 
Educação e de Fiscalização Financeira opinaram por sua aprovação. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Educação, que 
opina pela aprovação da Emenda no I. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° I, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 587/99 com a Emenda n° 1. 
À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 696/99, dos Deputados 
Chico Rafael, Edson Rezende e Elaine Matozinhos, que proíbe a 
instalação de catracas eletrônicas em ônibus que realize viagens 
municipais ou intermunicipais no Estado. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Transporte perdeu prazo para emitir parecer. 
Foi recebida em Plenário, antecipadamente, a Emenda n° 2. Designado 
relator, o Deputado Antônio Andrade opinou pela aprovação do projeto 
com a Emenda n° 2 e pela rejeição da Emenda n° 1. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 2, 
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a 
aprovação da Emenda n° 2, fica prejudicada a Emenda n° 1. Está, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 696/99 com a 
Emenda n° 2. À Comissão de Transporte. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 771/99, do Deputado 
Wanderley Á vila, que dispõe sobre dispensa de certidão negativa de 
débito do INSS aos municípios que possuam fundo de previdência 
próprio. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°S 1 e 2, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
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projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 
1 e 2, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Está, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 771199 com as 
Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 915/2000, do Deputado 
Durval Ângelo, que dispõe sobre o pagamento de militares e servidores 
públicos ativos e inativos e pensionistas do Estado. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, 
que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, e 
2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, e 2, da 
Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, 
que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 915/2000 com as Emendas 
n°s 1 e 2. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

3a Parte 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualificado para a 

votação de propostas de emenda à Constituição, a Presidência passa à 
3• Parte da reunião, destinada a comunicações e a oradores inscritos. 

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

apresentadas pelos Deputados Deputado Paulo Piau - falecimento do 
Sr. Joaquim Prata dos Santos, ocorrido em 10/5/2000, em Uberaba; 
Carlos Pimenta - falecimento da Sra. Gerolina Pereira Almeida, 
ocorrido em 17/5/2000, em Montes Claros; Elaine Matozinhos -
falecimento do Sr. José Carlos Pinto de Oliveira, ocorrido em 
16/5/2000, em Guanhães; e Wanderley Àvila (2) - falecimento do Sr. 
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Raimundo Pereira dos Anjos, ocorrido em 17/5/2000, em Várzea 
da Palma, e do Sr. Gustavo Machado, ocorrido em 21/5/2000, em Belo 
Horizonte (Ciente. Oficie-se.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas 

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 24, às 9 e às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma 
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 40• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR 

Às dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de maio de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Elaine 
Matozinhos e Geraldo Rezende, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da 
Deputada Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente acusa o recebimento de correspondência de 
Deputada Estadual do Rio de Janeiro, publicada no "Diário do 
Legislativo" de 29/4/2000. Em seguida, comunica que o Deputado 

z Geraldo Rezende é membro efetivo da Comissão, em substituição ao <; 
• Deputado Adelino de Carvalho, e realização de reunião especial para se 
~ eleger o Vice-Presidente da Comissão, em data a ser definida. A seguir, 
§ informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta 
! e passa à 2• Parte da Ordem do Dia, com a discussão e votação de 
~ parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da 
~ Assembléia. Por se tratar de matéria do Deputado João Paulo, este 
~ passa a presidência ao Deputado Geraldo Rezende, que indaga à 
j relatora, Deputada Elaine Matozinhos, se está em condições de emitir o 
.;: seu parecer, em I o turno, sobre o Projeto de Lei n° 82 J/2000. Esta, com i a palavra, emite parecer que conclui pela aprovação da matéria na 
e 
I 
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forma proposta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão. São aprovados dois requerimentos do Deputado João Paulo, 
em que solicita realização de reunião extraordinária para debater os 
recentes aumentos de combustíveis verificados nos postos de Belo 
Horizonte; e liberação de passagem aérea de ida e volta a Brasília, para 
tratar de assuntos de interesse do consumidor. O Deputado João Paulo 
informa que, em atendimento à Deliberação da Mesa n° 1.876, de 2000, 
cada membro da Comissão deverá indicar dois nomes para receber a 
Medalha Especial Brasil 500 anos, o que é aceito por todos. 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 maio de 2000. 
João Paulo, Presidente - Geraldo Rezende - Elaine Matozinhos - Bené 

Guedes. 
ATA DA 4• REUNIÃO ORDINÁRJA DA COMISSÃO DE CPI DAS 

CONSTRUTORAS 
Às quinze horas do dia dezesseis de maio de dois mil, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise, 
Doutor Viana, Eduardo Brandão e Amilcar Martins, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Luiz Fernando Faria, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa 
que a reunião se destina à discussão e à votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos do Deputado Luiz Fernando de Faria, solicitando seja 
enviado oficio ao Presidente da COPASA-MG para que informe à CPI 
quais foram as obras realizadas, com quais construtoras/empreiteiras e 
onde foram depositados os valores referentes a essas obras, no periodo 
de I 0/7/98 a 31/12/98, e seja enviado oficio às construtoras Somave e 
Almeida Neves para que informem se realizaram obras para o DEOP 
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ou o DER-MG, se receberam pagamento no periodo de 1°/7/98 a 
31112/98 e onde foram depositados esses recursos; e requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise solicitando seja enviado oficio ao Presidente 
do TRE-MG pedindo a relação das construtoras e consultorias que 
contribuíram financeiramente para candidatos às eleições de 1998. 
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 maio de 2000. 
Luiz Fernando Faria, Presidente- Rêrnolo Aloise- Eduardo Brandão 

- Amilcar Martins. 
A TA DA 32" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e dez minutos do dia vinte e três de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Mauro Lobo, Irani Barbosa, Rogério Correia e Ambrósio Pinto 
(substituindo este ao Deputado Olinto Godinho, por indicação da 
Liderança do PTB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Rogério Correia, 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, conforme foi acordado com os 
membros da Comissão presentes, está convocando reunião 
extraordinária para hoje, às 16 horas, com a finalidade de se apreciar a 
mesma matéria constante na pauta da reunião em curso. 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 maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho - Mauro Lobo - Eduardo 

Hermeto . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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Por intermédio do projeto de lei em epígrafe, o Deputado Arlen 
Santiago pretende seja declarada de utilidade a Associação Comunitária 
da Vila Boa Vista, com sede no Município de Várzea da Palma. 

Tendo sido a proposição considerada juridica, constitucional e legal 
pela Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou a Emenda n° 
I, vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de receber parecer, 
nos termos do art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
São os seguintes, dentre os outros, os objetivos da Associação 

Comunitária da Vila Boa Vista: conjugar esforços que visem à 
promoção do desenvolvimento da comunidade, através de realização de 
obras e obtenção de recursos, doação ou empréstimos necessários à 
concretização dos planos elaborados; estimular a melhoria de convívio 
entre os moradores da região; promover atividades assistenciais na 
comunidade, diretamente ou através de instituições filantrópicas; 
estabelecer medidas que visem ao aprimoramento cultural, fisico e 
moral dos membros da comunidade. 

É evidente, pois, que a entidade colabora decisivamente com o poder 
público no desempenho de sua função social. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

866/2000 com a Emenda n° I, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
906/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
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epígrafe objetiva seja declarada de utilidade pública a Augusta e 
Respeitável Loja Simbólica Umbral Sagrado n• 004, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Havendo a Comissão de Constituição e Justiça examinado 
preliminarmente o projeto, emitiu parecer considerando-o jurídico, 
constitucional e legal, oportunidade em que lhe apresentou a Emenda n• 
1. 

Dando prosseguimento aos trabalhos, compete agora a este órgão 
colegiado apreciar a matéria, nos termos do art. 102, XIV, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Augusta e Respeitável Loja Simbólica Umbral Sagrado n• 004 é 

uma sociedade civil de direito privado, apartidária, sem fins lucrativos 
e presta serviços de assistência social à coletividade, sem distinção, ao 
mesmo tempo em que estimula a prática da solidariedade e o 
desenvolvimento da consciência moral. 

Esses esclarecimentos, por si mesmos, nos fazem considerar a 
entidade merecedora do pleiteado título declaratório de utilidade 
pública estadual, pelo que a proposição se nos afigura apropriada. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

906/2000 com a Emenda n• 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 
912/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, da Deputada Elaine Matozinhos, tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Feminina do Bairro 
Morro da Mina e Adjacências, com sede no Município de Conselheiro 
Lafaiete . 

Considerada juridica, constitucional e legal pela Comissão de 
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Constituição e Justiça na forma original, a proposição vem agora a 
este órgão colegiado para receber parecer, conforme o disposto no art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Constituída na forma de sociedade civil sem fins lucrativos, a 

Associação Feminina do Bairro Morro da Mina e Adjacências tem 
como finalidade colaborar no planejamento de todas as obras de 
beneficência e assistência social, bem como desenvolver o máximo de 
esforço junto às autoridades competentes visando melhorar as 
condições de vida das pessoas, combater a fome e a pobreza, promover 
a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
proteção do meio ambiente. 

Por prestar importantes serviços à comunidade, é justo seu 
reconhecimento como entidade de utilidade pública. 

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

912/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
920/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Grupo Espírita 
Semente, com sede no Município de Juiz de Fora. 

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça considerado o projeto 
jurídico, constitucional e legal tal como apresentado, vem ele agora a 
este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 102, 
XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Considerando que o poder público não pode prescindir da 

colaboração da sociedade civil para desincumbir-se da função 
constitucional de garantir assistência à inf'ancia e à adolescência, 
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consideramos importantes as atividades desenvolvidas pelo Grupo 
Espírita Semente, com sede em Juiz de Fora. Com efeito, os trabalhos 
ali desenvolvidos já colaboraram para tirar da rua dezenas de menores 
carentes, e, dentro de suas dependências, foi-lhes oferecido apoio 
psíquico, educação, assistência médica e odontológica. 

Destarte, a proposição sob comento se nos apresenta oportuna. 
Conclusão 

Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
920/2000 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
925/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado João Batista de Oliveira é autor do projeto de lei em tela, 
que pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Assistencial Amigos do Amanhã, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Comissão de Constituição e Justiça considerou a proposição 
jurídica, constitucional e legal na forma apresentada. Cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Assistencial Amigos do Amanhã tem como objetivo 

precípuo integrar na sociedade pessoas necessitadas, após cumpridos os 
objetivos de prestar assistência médica e odontológica, apoio moral e 
auxílio educacional a crianças carentes, sem distinção. É importante 
ressaltar que essas crianças recebem assistência inteiramente gratuita . 

Em virtude disso, julgamos de grande relevância a outorga do título 
declaratório de utilidade pública à Associação Assistencial Amigos do 
Amanhã . 

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



925/2000 na forma original. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 
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PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 893/2000 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
A proposição em exame, do Deputado Gil Pereira, cria campanha de 

combate à violência nas instituições de ensino em funcionamento no 
Estado. 

Examinado na Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do 
Substitutivo n° I, que apresentou, vem o projeto a esta Comissão a fim 
de receber parecer para o I o turno, em cumprimento ao disposto no art. 
188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Manifestando-se sob diversas formas, o fenômeno da violência vem-

se tornando um dos mais graves problemas sociais que afligem, 
especialmente, os moradores das grandes cidades nos dias de hoje. 

O cidadão comum encontra-se exposto não apenas ao risco de tornar-
se vítima de ato contra sua integridade fisica ou contra seu patrimônio, 
mas também ao desgaste psicológico provocado pelas inúmeras 
notícias que lhe chegam diariamente de agressões, constrangimentos 
fisicos e morais e assaltos que ocorrem à sua volta. 

É crescente o sentimento geral de que o poder público já não é capaz 
de atuar de forma eficiente para proteger a sociedade, mostrando-se 
impotente para conter o problema nos limites suportáveis pela 
população. 

Sobre a questão vêm teorizando cientistas sociais, juristas, 
psicólogos, filósofos, educadores, sem que se tenha uma proposta 
concreta de ação prática que aponte para os resultados exigidos pela 
gravidade da situação. 

De tudo o que se tem dito, é consensual a idéia de que a educação é 
um fator fundamental para que venha a ocorrer a mudança dessa 
realidade que a todos atinge. 



z 

" c 
o 
.;; 
= 
~ 
• . c 
E • ;;; 
;; 
• ~ . • -< 
c 
õ 
~ 

1279 
Entretanto, também no espaço escolar o fenômeno da violência 

vem sendo observado, com freqüência e intensidade crescentes, 
conforme se constata pelas notícias veiculadas, a cada dia, na imprensa. 

Além da violência trazida para o interior da escola por elementos 
estranhos a ela, crescem também as ameaças de alunos, uns contra os 
outros, que começam muitas vezes corno simples brincadeiras 
inconseqüentes. Exemplo disso são as práticas violentas que costumam 
acontecer nos trotes, que ocorrem quando os alunos novatos são 
recebidos pelos mais antigos em algumas instituições de ensino e que 
vêm deixando graves seqüelas fisicas e emocionais entre os estudantes. 

É, portanto, bastante oportuna a iniciativa em exame, que visa a coibir 
esses comportamentos agressivos, buscando dar novo direcionamento 
ao trote, o que deve ser visto corno um momento de congraçamento 
entre os estudantes veteranos e os calouros e corno urna oportunidade 
para a realização de atividades sócio-educativas e culturais, e jamais, 
para o estímulo às condutas violentas e anti-sociais. 

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

893/2000 no I 0 turno, na forma do Substitutivo n° I, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio 

Carlos Andrada. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI W 958/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em epígrafe 
torna obrigatória a exibição de um filme publicitário esclarecendo as 
conseqüências do uso de drogas, antes das sessões principais, em todos 
os cinemas no âmbito do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 27/4/2000, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão de Constituição e Justiça, para receber 
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. I 02, III, "a", 
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do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por escopo tornar obrigatória a exibição 

de um filme publicitário esclarecendo as conseqüências do uso de 
drogas, antes das sessões principais, em todos os cinemas do Estado. 
Tal filme deverá ser elaborado sob a supervisão técnica de uma equipe 
multidisciplinar de servidores da Secretaria de Estado da Saúde e da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Deve-se ressaltar que o Estado detém competência para legislar sobre 
a matéria, visto que esta trata de aspectos referentes à cultura e à saúde, 
o que autoriza a atividade legiferante estadual pela via da legislação 
concorrente. Com efeito, dispõe o art. 24, em seus incisos IX e XII, o 
seguinte: 

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

IX - educação, cultura, ensino e desporto; 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;". 
De fato, é inegável o caráter cultural próprio da atividade 

cinematográfica. De outra parte, a veiculação de mensagens 
publicitárias de combate às drogas caracteriza-se como iniciativa 
voltada inequivocamente para a proteção da saúde. Ademais, é preciso 
ressaltar que os jovens, público-alvo predileto da ação de traficantes, 
são assíduos freqüentadores das salas de cinema, o que garantiria o 
alcance e a eficácia da medida legislativa preconizada pelo projeto, 
visto que o maior grau de conscientização acerca dos maleficios da 
droga certamente diminuiria a vulnerabilidade desses jovens ao uso de 
entorpecentes. 

Portanto, nos estritos limites do juízo de admissibilidade que compete 
a esta Comissão emitir, concluímos pela inexistência de óbices de 
ordem juridico-constitucional à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto concluímos pela juridicidade, pela 
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 
958/2000. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
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Ermano Batista, Presidente- Agostinho Silveira, relator- João Paulo -
Paulo Piau. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 38/2000 
Comissão de Redação 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 38/2000, do Governador do 
Estado, que altera a redação do § 3° do art. 24, dos arts. 32, 38 e do § 
11 do art. 39 e revoga o art. 273 da Constituição do Estado e dá outras 
providências, foi aprovada no 2° turno, na forma do vencido no I o 
turno. 

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

Esta Comissão propõe a supressão do termo "quaisquer" da redação 
dada ao § 3° do art. 24 da Constituição do Estado, já que sua função, 
meramente enfática, vai de encontro aos preceitos de concisão e 
precisão que regem a elaboração dos textos normativos. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 38/2000 
Altera os arts. 24, 32, 38 e 39 e revoga o art. 273 da Constituição do 

Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. I 0 

- O § 3° do art. 24 da Constituição do Estado passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 24- ······················································································· 
§ 3° - É vedado vincular ou equiparar espécies remuneratórias para 

efeito de remuneração de pessoal do serviço público.". 
Art. 2° - Ficam acrescidos ao art. 32 da Constituição do Estado os 

seguintes incisos I, II e III e § 3°, passando seu "caput" a vigorar com a 
redação que segue: 



"Art. 32 - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório observará: 
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I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos 
cargos que compõem cada carreira; 

II - os requisitos para a investidura nos cargos; 
III - as peculiaridades dos cargos. 

§ 3°- Observado o disposto no "caput" e nos incisos deste artigo, a lei 
disporá sobre reajustes diferenciados nas administrações direta, 
autárquica e fundacional dos três Poderes do Estado, visando à 
reestruturação do sistema remuneratório de funções, cargos e 
carreiras.". 

Art. 3° - O art. 38 passa a constituir a Subseção III da Seção V do 
Capítulo I do Título III da Constituição do Estado com a denominação 
"Dos Servidores Policiais Civis", com a seguinte redação: 

"Art. 38 - Assegurados, no que couber, os direitos, as garantias e as 
prerrogativas previstos nas Subseções I e II deste capítulo e observado 
o disposto no art. 32 desta Constituição, a lei disporá sobre os planos de 
carreira e o regime jurídico dos servidores policiais civis.". 

Art. 4° - A Subseção III da Seção V do Capítulo I do Título III da 
Constituição do Estado, integrada pelo art. 39, passa a vigorar como 
Seção VI, com a denominação "Dos Militares do Estado", passando as 
Seções VI, "Dos Serviços Públicos", e VII, "da Regionalização", a 
Seções VII e VIII, respectivamente. 

Art. 5° - O § 11 do art. 39 da Constituição do estado passa a vigorar 
com seguinte redação: 

"Art. 39- ............................................................................................ . 
§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos incisos I, II, III, IV, V e no 

parágrafo único do art. 31 e nos §§ 4°, 5°, 6° e 7° do art. 36 desta 
Constituição e nos incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7° 
da Constituição da República.". 

Art. 6°- Fica revogado o art. 273 da Constituição do Estado. 
Art. T - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora - Eduardo Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 40/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 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, foi aprovado no 2° turno, na forma 
do vencido no 1 o turno. 

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

Para conferir maior clareza ao § 4° do art. 1°, propomos nova redação 
para o dispositivo, na qual especificamos que os indices incidirão sobre 
valores, e não sobre o conteúdo da norma expressa no "caput", 
conforme a redação proposta originalmente. 

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

PROJETO DE LEI No 40/99 
Autoriza a negociação do valor das parcelas remuneratórias dos 

servidores a que se refere a Lei n° 10.470, de 15 de abril de 1991, que 
dispõe sobre a absorção de servidor da Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais - MINASCAIXA - no quadro de pessoal da 
administração direta do Poder Executivo e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica autorizado o cálculo do valor das parcelas 

remuneratórias pagas a título de vantagem pessoal e concedidas em 
decorrência da aplicação do art. ]0 da Lei n° 10.470, de 15 de abril de 
1991, segundo os critérios adotados até agosto de 1994, sendo deduzido 
do valor apurado o equivalente à majoração ocorrida no vencimento 
básico do servidor . 

§ I 0 
- Na hipótese de haver o servidor ingressado em juízo para 

reivindicar o recebimento da vantagem, o pagamento do valor devido 
ficará condicionado à renúncia da ação, mediante acordo nos autos. 

§ 2° - O disposto no "caput" deste artigo não será aplicado 



retroativamente, produzindo efeitos a partir da data da assinatura 
do acordo com o servidor. 
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§ 3° - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar 
remuneração superior à definida em lei para o cargo de Secretário 
Adjunto de Estado. 

§ 4° - Aplicam-se ao valor obtido nos termos do disposto no "caput" 
deste artigo os índices de reajuste concedidos a partir de setembro de 
1994. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora- Eduardo Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° I! 0/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° !I 0/99, do Deputado Gil Pereira, que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Fruta! o imóvel que especifica, 
foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° I ao vencido no I o turno. 

V em agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § I 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° 110/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fruta! o imóvel 

que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Fruta! o imóvel constituído pelos lotes n°s 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito) da 
quadra n° 360 (trezentos e sessenta), com a área total de 972m2 

(novecentos e setenta e dois metros quadrados), situado na Rua João 
Signorelli, no Município de Fruta!, registrado sob o n° 11.453, a fls. OI 
do livro n° 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Fruta!. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à 
construção de casas populares. 
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Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 

Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura 
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no 
artigo anterior. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Eduardo Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 111199 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 111199, do Deputado Álvaro Antônio, que dispõe 
sobre a implantação de sinalização indicativa e regulamentar nas 
rodovias vicinais rurais, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 111199 
Dispõe sobre a implantação de sinalização nas rodovias vicinais 

rurais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Nos municípios onde não houver órgão ou entidade 

executiva rodoviária municipal, a Prefeitura, com assessoramento 
-" :;; técnico da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, J implantará a sinalização indicativa, regulamentar ou de advertência nas 
o rodovias vicinais rurais de sua jurisdição. 
~ Art. 2° - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas 
~ poderá, mediante convênio com o município, executar o projeto e a 
'" .:;: implantação da sinalização a que se refere o art. 1°. 
j Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras 
~ Públicas poderá delegar ao Departamento de Estradas de Rodagem de i Minas Gerais - DER-MG - a implantação da sinalização de que trata 
~ 
I 

i e 
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esta lei. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Eduardo Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 415/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 415/99, do Deputado Chico Rafael, que obriga as 
empresas de transporte coletivo intermunicipal a afixar aviso de 
indenização a passageiros vitimas de acidentes, foi aprovado no 2° 
turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § I 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° 415/99 
Obriga as empresas de transporte rodoviário intermunicipal a 

informar os passageiros sobre o direito a indenização a que têm direito 
as vítimas de acidentes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - As empresas de transporte rodoviário intermunicipal de 

passageiros ficam obrigadas a imprimir, no verso dos bilhetes de 
passagem, informação sobre a indenização a que tem direito a vitima de 
acidente, nos seguintes termos: "A pessoa vítima de acidente de trânsito 
causado por veículo automotor de via terrestre, transportada ou não, 
será indenizada pelo seguro obrigatório a que se refere a Lei Federal n° 
6.194, de 19 de dezembro de 1974.". 

Art. 2° - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Eduardo Brandão. 
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O Projeto de Lei n° 461/99, do Deputado Rogério Correia, que dispõe 
sobre a inclusão de artigo na Lei no 12.971, de 27/7/98, foi aprovado no 
2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

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

Estamos propondo a incorporação da matéria aprovada à Lei n° 
12.971, de 27/7/98, na forma de parágrafo único de seus arts. ! 0 e 4°, 
com o intuito de evitar a renumeração de dispositivos no interior da 
norma. 

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

PROJETO DE LEI N° 461/99 
Acrescenta parágrafo aos arts. I 0 e 4° da Lei n° 12.971, de 27 de julho 

de 1998, que toma obrigatória a instalação de dispositivos de segurança 
nas agências e nos postos de serviços das instituições bancárias e 
financeiras. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. ! 0 da Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, fica 

acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 1°- ........................................................................... . 
Parágrafo único - O Poder Executivo, por meio do órgão competente, 

aplicará as seguintes penalidades às instituições que descumprirem o 
disposto no art. 2° desta lei: 

I -advertência, na primeira autuação; 
II - multa diária de 3.000 UFIRs (três mil Unidades Fiscais de 

Referência) por agência autuada, na segunda autuação." . 
Art. 2° - O art. 4° da Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, fica 

acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 4°- ........................................................................... . 
Parágrafo único - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

I 

~ 



de sessenta dias.". 
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Eduardo Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
817/2000 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 817/2000, de autoria do Deputado Ronaldo 
Canabrava, que declara de utilidade pública o Centro Social Desportivo 
de Núcleo João Pinheiro - CESDENJOP -, situado no Município de 
Funilândia, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 817/2000 
Declara de utilidade pública o Centro Social Desportivo de Núcleo 

João Pinheiro - CESDENJOP -, com sede no Município de Funilândia. 
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 Comissões, 17 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Djalma Diniz -

Marco Régis. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 14la REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 24/5/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Gil Pereira, Edson 

Rezende e Maria Olívia 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Oficio no 2/2000 (encaminha 
Projeto de Lei Complementar n° 28/2000), do Procurador-Geral de 
Justiça; Oficio n° 2/2000, da Comissão de Justiça; Oficios, telegramas e 
cartões - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: 
Projetos de Lei n°s 1.052 a 1.057/2000 - Requerimentos n°S 1.408 a 
1.429/2000 - Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta e outros, 
Paulo Piau e outros, João Batista de Oliveira, Sargento Rodrigues e 
outros e Elbe Brandão - Proposição Não Recebida: Requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada - Comunicações: Comunicações das 
Comissões do Trabalho e de Assuntos Municipais e dos Deputados 
Marcelo Gonçalves, Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Carlos Andrada, 
Chico Rafael, Márcio Kangussu e Maria Olívia - Comunicação Não 
Recebida: Comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Elbe Brandão, Dalmo Ribeiro 
Silva, Edson Rezende, Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Elaine 
Matozinhos- 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições-
Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados João Batista de 
Oliveira, Carlos Pimenta e outros, Paulo Piau e outros, e Sargento 
Rodrigues e outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 110, 111, 415 e 
461/99; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento da 
Deputada Elbe Brandão; aprovação Encerramento - Ordem do Dia . 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ángelo - Dilzon Melo - Gil 
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Pereira- Adelino de Carvalho - Agostinho Silveira- Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - Ivo José- João Leite -João Paulo 
- João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira- José Henrique - José 
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha- Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia 
- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêrnolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Costa- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Ás !4hl5min, 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 
I" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°- Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Glycon Terra Pinto, I 0 -Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

"OFÍCIO W 2/2000* 
Belo Horizonte, 23 de maio de 2000. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para análise e 
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deliberação desta augusta Casa Legislativa, o incluso projeto de lei 
complementar, que dispõe sobre a alteração dos dispositivos da Lei 
Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, além da respectiva 
exposição de motivos. 

O projeto de lei está embasado no disposto no § 2° do art. 66, c/c o 
"caput" e o inciso I do art. 122, da Constituição do Estado, e objetiva 
aprimorar a vigente Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais. 

Tendo em conta a importância da matéria para atender aos anseios da 
sociedade, permita-me solicitar que o projeto de lei complementar seja 
apreciado por essa egrégia Casa com a urgência regimental possível. 

No ensejo, apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. 

Márcio Decat de Moura, Procurador-Geral de Justiça. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 28/2000 

Altera dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 
1994, e dá outras providências. 

Art. [ 0
- Os arts. 4°, 8°, 18, 27, 57, 59, 60, 61, 67, 75, 76, 77, 88, 89, 

94, 116, 117, 119, 122, 123, 131, 177, 180, 192, 194, 195 e 268 da Lei 
Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, passam a vigorar com 
as seguintes alterações: 

''Art. 4°- ········································································· 
IV- auxiliares : 
a) as Coordenadorias Especializadas; 
b) os Centros de Apoio Operacional; 
c) a Comissão de Concurso; 
d) o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; 
e) os órgãos de apoio administrativo e de assessoramento; 
f) os estagiários." 
"Art. 8° - O Procurador-Geral de Justiça será substituído, 

automaticamente, em seus afastamentos, ausências e impedimentos 
temporários pelos Procuradores-Gerais de Justiça Adjuntos, observado 
o disposto no art. 89". 
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"Art.l8- ···································································· 
§ 1 o - As funções previstas nos incisos XI, XII, XVI, XVII, XXI, 

XXII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XLI, XLII, 
XLIII, XLIV, XL V, XL VI e LII deste artigo poderão ser delegadas. 

§ zo - Ato do Procurador-Gerai de Justiça disciplinará as eventuais 
compensações decorrentes das designações previstas no inciso XLIV." 

"Art. 27 - O Conselho Superior do Ministério Público será composto 
pelo Procurador-Geral de Justiça, que o presidirá, pelo Corregedor-
Geral do Ministério Público e por 9 (nove) Procuradores de Justiça 
eleitos por todos os integrantes da carreira, para mandato de um ano." 

"Art.57- .............................................................. . 
§ 1 o - As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou extra 

judiciais, especializadas, gerais ou cumulativas, locais ou regionais." 

§ 4° - A Promotoria de Justiça Regional é aquela com atribuição 
especializada e base territorial a serem definidas por proposta do 
Procurador-Geral de Justiça, aprovada pela Câmara de Procuradores de 
Justiça." 

"Art. 59- ............................................................ . 
III - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de Falências e 

Concordatas; 

V - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de Registros 
Públicos;" 

"Art. 60- ......................................................... .. 
III - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juizado Especial 

Criminal; 

VI - Promotoria de Justiça de Investigação Criminal". 
"Art. 61- As Promotorias de Justiça Especializadas, também 

denominadas Promotoria de Justiça do Cidadão, subdividem-se em: 
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I - Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor; 
li - Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do 

Patrimônio Histórico e Cultural; 
III - Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público; 
IV - Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio 

Comunitário; 
V - Promotoria de Justiça de Fiscalização da Atividade Policial; 
VI - Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde; 
VII - Promotoria de Justiça de Fiscalização dos Serviços Públicos; 
VIII - Promotoria de Justiça de Habitação, Urbanismo e Conflitos 

Agrários; 
IX - Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e 

Tributária; 
X - Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de 

Interesse Social; 
XI - Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado; 
XII - Promotoria de Defesa dos Direitos dos Deficientes e Idosos; 
XIII - Promotoria de Justiça da Infãncia e Juventude. 

§ 3° - As Promotorias de Justiça da Promotoria de Justiça do Cidadão 
e seus respectivos órgãos de execução poderão estabelecer formas de 
atuação conjunta em matérias de interesse comum." 

"Art. 67- ······························································ 
XIV - consultar qualquer banco de dados de caráter público ou 

relativo a serviço de relevância pública." 

"Art. 7 5 - As Coordenadorias Especializadas são órgãos auxiliares do 
Ministério Público, instituídas por ato do Procurador-Geral de Justiça, 
competindo-lhes coordenar e sistematizar as ações dos órgãos de 
execução, por intermédio das Promotorias Regionais, visando integrar e 
uniformizar suas atuações, além de outras funções compatíveis com sua 
finalidade . 

§ I 0 
- A direção das Coordenadorias Especializadas será exercida por 



Procurador de Justiça ou Promotor de Justiça da mais elevada 
entrância, escolhido livremente pelo Procurador-Geral de Justiça. 
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§ 2° - As Coordenadorias Especializadas poderão ser integradas por 
membros do Ministério Público e estagiários designados pelo 
Procurador-Geral de Justiça. 

§ 3° - Os membros do Ministério Público integrantes das 
Coordenadorias Especializadas poderão ser designados pelo 
Procurador-Geral de Justiça para que atuem em conjunto com órgão de 
execução da respectiva área de atividade, desde que solicitado por 
este." 

"Art. 7 6 - Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da 
atividade funcional do Ministério Público, instituídos por ato do 
Procurador-Geral de Justiça, competindo-lhes: 

I - estimular a integração e o intercãmbio entre órgãos de execução 
que atuem na mesma área de atividade e que tenham atribuições 
comuns; 

II - remeter informações técnico-juridicas aos órgãos ligados à sua 
atividade; 

III - estabelecer intercãmbio permanente com entidades ou órgãos 
públicos ou privados que atuem em áreas afins; 

IV - remeter, anualmente, ao Procurador-Geral de Justiça relatório 
das atividades do Ministério Público; 

V - exercer outras funções compatíveis com sua finalidade, vedado o 
exercício de atividade de órgão de execução e a expedição de atos 
normativos. 

§ I o - O diretor do Centro de Apoio Operacional será escolhido pelo 
Procurador-Geral de Justiça dentre os Promotores de Justiça em 
exercício há mais de dois anos e que tenham sido confirmados na 
carreira. 

§ 2° - Cada Promotoria de Justiça terá como representante junto ao 
Centro de Apoio Operacional o respectivo coordenador. 

§ 3° - O Promotor de Justiça Auxiliar de entrância especial e o 
Promotor de Justiça Substituto ficarão à disposição do Centro de Apoio 
Operacional da Capital para o exercício de suas funções perante as 
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"Art. 77 - A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza 
transitória, presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, será constituída 
de membros do Ministério Público e de representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, e a ela incumbe realizar 
a seleção de candidatos ao ingresso na carreira. 

Parágrafo único - Os integrantes da Comissão de Concurso serão 
eleitos pelo Conselho Superior do Ministério Público entre 
Procuradores e Promotores de Justiça de entrância especial, atendidos 
os seguintes requisitos: 

I - ser, preferencialmente, especializado em disciplina exigida no 
edital do concurso; 

II - não compor o Conselho Superior do Ministério Público; 
III - apresentar regularidade de serviço; 
IV - não estar respondendo a ação penal por infração apenada com 

reclusão ou cumprindo pena imposta; 
V - não estar afastado do exercício do cargo para desempenho de 

função junto à associação de classe; 
VI - não ter exercido o magistério em curso de preparação de 

candidato para concurso de carreira juridica, nos seis meses anteriores à 
abertura do edital; 

VII - não ser parente consangüíneo ou afim, até o quarto grau, 
inclusive, de candidato inscrito; 

VIII - não estar respondendo a processo disciplinar administrativo ou 
cumprindo penalidade imposta. 

"Art. 88 - São órgãos de assessoramento da Procuradoria-Geral de 
Justiça: 

I - Procurador-Geral de Justiça Adjunto; 
II - Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo; 
III - Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional; 
IV - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça; 
V - Secretaria-Geral; 
VI - Assessoria Especial." 



1296 
"Art. 89 - O Procurador-Geral de Justiça Adjunto, o Procurador-

Geral de Justiça Adjunto Admirustrativo e o Procurador-Geral de 
Justiça Adjunto Institucional serão de livre escolha do Procurador-
Geral de Justiça. 

§ 1 o - Ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto compete : 
I - substituir, na forma desta lei, o Procurador-Geral de Justiça; 
li - exercer, por delegação, a coordenação da Assessoria Especial do 

Procurador-Geral de Justiça; 
III - coordenar o recebimento e a distribuição dos processos oriundos 

dos Tribunais, entre os Procuradores de Justiça com atuação perante os 
respectivos colegiados, obedecida a respectiva classificação ou 
designação; 

IV - remeter, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Mirllstério 
Público relatório dos processos recebidos e dos pareceres emitidos 
pelos Procuradores de Justiça junto aos Tribunais; 

V - elaborar, anualmente, o relatório geral do movimento processual e 
dos trabalhos realizados pela Assessoria Especial, remetendo-os ao 
Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Mirustério 
Público; 

VI - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas. 
§ zo - Ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo 

compete: 
I - substituir o Procurador-Geral de Justiça, na falta do Procurador-

Geral de Justiça Adjunto; 
li - assistir o Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas 

funções administrativas e legislativas; 
III - aprovar a indicação ou designar servidores para responder pelo 

expediente das unidades subordinadas, em caráter permanente ou em 
substituição; 

IV - coordenar a elaboração da proposta orçamentária do Ministério 
Público e encaminhá-la ao Procurador-Geral de Justiça; 

V - supervisionar as atividades administrativas que envolvam 
membros do Mirustério Público; 

VI - coordenar a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério 
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Público; 

VII - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou 
delegadas. 

§ 3°- Ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional compete : 
I - substituir o Procurador-Geral de Justiça, na falta do Procurador-

Geral de Justiça Adjunto e do Procurador-Geral de Justiça Adjunto 
Administrativo, respectivamente; 

II - assistir o Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas 
funções; 

III - ressalvadas as atribuições da Corregedoria-Geral do Ministério 
Público, prestar assistência aos órgãos de execução e auxiliares do 
Ministério Público no planejamento e na execução de suas atividades 
de natureza funcional; 

IV - assistir o Procurador -Geral de Justiça na integração dos órgãos 
de execução do Ministério Público, visando estabelecer a ação 
institucional; 

V - promover a cooperação com entidades e órgãos envolvidos com a 
atividade penal e não penal; 

VI - fornecer ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral 
do Ministério Público o relatório anual de suas atividades; 

VII - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou 
delegadas. 

§ 4° - Na hipótese de vacância, impedimento, afastamento ou 
ausência do Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional, o 
Procurador-Geral de Justiça será substituído, temporariamente, pelo 
Procurador de Justiça mais antigo na instância." 

"Art. 94- ························································ 
§ 1 o - O Procurador-Geral de Justiça poderá conceder aos estagiários, 

a título de bolsa de estudo, auxílio não inferior a um salário mínimo 
legal." 

"Art. 116 - O valor do subsídio mensal do Procurador-Geral de 
Justiça e dos Procuradores de Justiça, para efeito dos arts. 39, § 4°, 127, 

"" § 2°, e 128, § 5°, da Constituição da República Federativa do Brasil não 

. o < 
~ poderá exceder a 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) 
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daquele estabelecido corno limite máximo no art. 3 7, inciso XI, da 
Constituição Federal". 

"Art. 117 - A revisão dos subsídios mensais dos membros do 
Ministério Público será feita nos termos do art. 127, § 2°, da 
Constituição Federal, observada a iniciativa de lei assegurada ao 
Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo único - Os proventos dos membros aposentados do 
Ministério Público e as pensões devidas a dependentes dos membros do 
Ministério Público serão fixados de acordo com o valor do subsídio 
respectivo e serão revistos sempre que se modificar o valor devido 
àqueles que estejam em atividade, na mesma data e em idêntico 
percentual" 

"Art. 119- ........................................................... .. 
li - auxílio-moradia; 
X - gratificação pelo efetivo exercício em comarca de difícil 

provimento, assim definida e indicada em ato do Procurador-Geral de 
Justiça, após aprovação da Câmara de Procuradores de Justiça. 

§ 5° - As vantagens previstas nos incisos li, X e XIV serão 
regulamentadas por ato do Procurador-Geral de Justiça." 

"Art. 122- ··························································· 
§ 5° - As férias excepcionalmente não gozadas, por necessidade de 

serviço, a critério do Procurador-Geral de Justiça, serão indenizadas." 
"Art. 123 - ................... ················· ...................... .. 
§ 2° - O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao Procurador-

Geral de Justiça, aos Procuradores-Gerais de Justiça Adjuntos, ao 
Corregedor-Geral do Ministério Público, aos ocupantes de cargos de 
confiança e membros da instituição que exerçam as funções previstas 
no art. 137, I." 

"Art. 131 - Ao membro do Ministério Público que, em virtude de 
promoção, passar a residir em outra comarca, será concedida ajuda de 
custo até o limite correspondente a um mês de vencimentos do cargo a 
ser exercido, observados critérios fixados pela Procuradoria-Geral de 
Justiça". 

"Art. 177 - ............ ········ .. ······················ ...... ·········· 
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§ 4° - Não implicará promoção ou rebaixamento do Promotor a 

alteração da classificação da comarca, podendo ele nela permanecer ou 
ser removido." 

"Art. 180 - O membro do Ministério Público promovido ou removido 
entrará em exercício no prazo máximo de quinze dias. 

§ 4°- O Promotor de Justiça promovido ou removido tomará posse na 
respectiva comarca, devendo lavrar o ato em livro próprio e remeter 
cópia para a Corregedoria-Geral do Ministério Público e a Secretaria-
Geral." 

"Art.l92 - A remoção voluntária para outra comarca, por antigüidade 
ou merecimento, somente será deferida após um ano de exercício na 
Promotoria de Justiça, salvo se não houver com tal requisito quem 
aceite o cargo, mediante indicação do Conselho Superior do Ministério 
Público. 

§ I o - A movimentação na carreira decorrente de remoção para outra 
comarca não impede a subseqüente promoção do membro do 
Ministério Público. 

§ 2° - A remoção voluntária na mesma comarca não impede a 
promoção subseqüente e será deferida mediante indicação do Conselho 
Superior do Ministério Público. 

§ 3° - Não se aplica o requisito temporal previsto no "caput" deste 
artigo à remoção voluntária ocorrida na mesma comarca." 

"Art. 194- A remoção voluntária para outra comarca não poderá ser 
renovada antes do decurso de um ano, salvo se não houver interessado 
no preenchimento da vaga." 

"Art. 195 - ································································· 
§ 1 o - A remoção por permuta, que pressupõe a regularidade de 

serviço, não confere direito à ajuda de custo e somente poderá ser 
renovada após o decurso de dois anos da remoção anterior, exceto na 
hipótese prevista no art. 53, § 2°. 

§ zo - A remoção por permuta, no caso de elevação da entrância da 
Promotoria de Justiça, somente será admitida entre Promotorias de 
mesma entrância." 

"Art. 268 - Em todo o Estado, servirão cento e noventa e cinco 

\. 
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Promotores de Justiça Substitutos, com sede na Capital e lotados na 
Procuradoria-Geral de Justiça, os quais exercerão as suas funções em 
qualquer Promotoria de Justiça do Estado, podendo tal número ser 
excedido se compensado com a quantidade de vagas existentes nas 
diversas categorias." 

Art. 2°- O Capítulo IV do Título II da Lei Complementar n° 34, de 12 
de setembró de 1994, passa a ter a seguinte subdivisão: "Seção I, Das 
Coordenadorias Especializadas", art. 7 5; "Seção II, Dos Centros de 
Apoio Operacional", art. 76; "Seção III, Da Comissão de Concurso", 
art. 77 ao 81; "Seção IV, Do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional", arts. 82 ao 85; "Seção V, Dos Órgãos de Apoio 
Administrativo", arts. 86 e 87; "Seção VI, Dos Órgãos de 
Assessoramento", arts. 88 ao 92; "Seção VII, Dos Estagiários", arts. 93 
ao 102. 

Art. 3° - Passa a denominar-se "Dos Procuradores-Gerais de Justiça 
Adjunto" a Subseção I da Seção VI, constante no Capítulo IV do Título 
II da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994. 

Art. 4° - O quadro de carreira dos membros do Minístério Público, 
previsto no art. 269 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 
1994, passa a ser o constante no anexo desta lei. 

Art. 5° - Os Promotores de Justiça classificados, na data de vigência 
desta lei, na entrância inicial e na entrância final serão, automática e 
respectivamente, classificados na primeira entrância e na segunda 
entrância, observada a ordem de antiguidade. 

Art. 6° - Os Promotores de Justiça classificados, na data de vigência 
desta lei, na entrância intermediária conservarão esta classificação até 
que sejam promovidos para a segunda entrância. 

Art. 7° - Os Promotores de Justiça classificados na entrância 
intermediária, na data de vigência desta lei, terão, para a promoção à 
segunda entrância, preferência em relação aos Promotores de Justiça 
integrantes da primeira entrância e aos Promotores de Justiça 
Substitutos. 

Art. 8° - O Promotor de Justiça titular de Promotoria de Justiça de 
comarca que, por força desta lei, tenha sido classificada em entrância 
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Art. 9° - Fica assegurada, nos casos de vacância, nas comarcas com 
Promotorias de Justiça de entrância especial, a remoção interna aos 
Promotores de Justiça integrantes da comarca que possuam a mesma 
classificação da Promotoria a ser preenchida. 

§ 1 o - Permanecendo a vacância, a Promotoria de Justiça será provida 
por remoção ou promoção. 

§ zo - Somente poderão concorrer à remoção os Promotores 
integrantes da mesma entrância. 

§ 3° - Igual procedimento será adotado para as comarcas com 
Promotorias de Justiça de primeira entrância e de segunda entrância. 

Art. 9° - O Promotor de Justiça classificado, na data de vigência desta 
lei, em entrância intermediária ou primeira entrância, cuja comarca 
tenha Promotoria de Justiça classificada na segunda entrância, somente 
poderá pleitear remoção por permuta com outro Promotor de Justiça 
que se encontre na mesma situação. 

Art. 1 O - O Promotor de Justiça classificado, na data de vigência desta 
lei, na segunda entrância, cuja comarca tenha Promotoria de Justiça 
classificada na entrância especial, somente poderá pleitear remoção por 
permuta com outro Promotor de Justiça que se encontre na mesma 
situação. 

Art. 11 - Os Promotores de Justiça de entrância especial, titulares e 
auxiliares da Promotoria de Justiça do Cidadão, têm assegurada, na 
data de vigência desta lei, a sua titularidade na Promotoria 
Especializada correspondente . 

Art. 12 - Os Promotores de Justiça auxiliares de entrância especial 
têm assegurado, na data de vigência desta lei, o exercício de suas 
funções junto às respectivas Promotorias de Justiça nas quais se 
encontram lotados. 

Art. 13 - As Promotorias de Justiça criadas por esta lei serão 
instaladas e providas, observando-se a conveniência do serviço . 

Art. 14 - A instalação das Promotorias de Justiça criadas por esta lei 
dar-se-á por ato do Procurador-Geral de Justiça, lavrado em livro 
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próprio do Ministério Público. 

Art. 15 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, 
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, no valor de 
R$ ...................... , observado o disposto no art. 43 da Lei Federal no 
4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 16 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário. 
* - O anexo que se refere ao Quadro dos membros do Ministério 

Público foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 26.05.00. 
- 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. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIO W 2/2000 
Belo Horizonte, 25 de maio de 2000. 
Excelentíssimo Senhor Presidente: 
Esta Comissão, em cumprimento do despacho de V. Exa. publicado 

em 27/4/2000, após proceder ao exame do projeto de lei da Bancada do 
PT, que define a composição do Conselho Estadual de Educação, 
estabelece a realização de Conferência Estadual de Educação e cria 
Ouvidoria Educacional, decidiu por seu desmembramento na forma das 
duas proposições específicas que encaminha anexas. 

Atenciosamente, 
Ermano Batista, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça. 
- Os projetos de lei resultantes do desmembramento determinado pela 

Comissão de Justiça foram publicados nesta edição e receberam os n°s 
1.056 e 1.057/2000. 

PARECER SOBRE DESMEMBRAMENTO DE PROJETO DE LEI 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Bancada do PT, o projeto de lei em análise define a 

composição do Conselho Estadual de Educação, estabelece a realização 
de Conferência Estadual de Educação e cria Ouvidoria Educacional. 
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O Presidente da Assembléia Legislativa, antes de receber a 

proposição, decidiu, conforme despacho publicado no dia 27/4/2000, 
encaminhá-la à Comissão de Constituição e Justiça para 
desmembramento, nos termos do §5° do art.l73 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame dispõe sobre o Conselho Estadual de 

Educação, seu objetivo, sua composição, determinando que aquele 
órgão, entre outras atribuições, organizará a Conferência Estadual de 
Educação. 

Conforme se depreende da justificação, a finalidade da proposição é 
democratizar o processo de tomada de decisões num órgão que integra 
o Sistema Estadual de Ensino. Ao dispor sobre a estrutura de um órgão 
que já existe no ordenamento jurídico, o projeto de lei altera a política 
estadual para a educação. 

Como um apêndice ao texto, o art. 6° do projeto em tela cria a 
Ouvidoria Educacional, órgão subordinado à Secretaria Estadual da 
Educação, que integrará também o Sistema Estadual de Educação. 

A criação da Ouvidoria é, entretanto, matéria que merece acolhida em 
projeto de lei específico. A definição de sua estrutura e organização, 
mesmo que em linhas gerais, exige disciplinamento autônomo, tendo 
em vista que se trata de órgão novo, do qual não se ocupa ainda a 
legislação vigente. 

A junção das duas matérias em um único diploma certamente daria ao 
ato de criação da Ouvidoria uma condição de artificialidade, 
incompatível com a completude que se exige para a norma que 
pretende fundar um instituto estadual. 

É importante observar que o Conselho Estadual de Educação, por sua 
vez, é órgão constitucional, singularmente destacado, devendo a sua 
competência, organização e as diretrizes para o seu funcionamento ser 
tratadas em lei específica (art. 206, parágrafo único, da Constituição 
Estadual). 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pelo desmembramento do projeto de 

lei em análise, na forma em anexo. 
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Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Agostinho Silveira - Paulo Piau 

- João Paulo. 
PROJETO DE LEI 

Define composição do Conselho Estadual de Educação, estabelece 
realização de Conferência Estadual de Educação e cria Ouvidoria 
Educacional 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, propõe: 
Art. 1° - O Conselho Estadual de Educação é órgão de caráter 

deliberativo, normativo e consultivo e tem por objetivo a definição das 
diretrizes da educação no âmbito do Estado. 

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação assegurará aos 
grupos representativos da comunidade o direito de participar da 
definição das diretrizes da educação. 

Art. 2° - O Conselho Estadual de Educação será composto por vinte e 
quatro membros assim discriminados: 

I - quatro representantes dos órgãos governamentais do Estado, 
indicados pelo Governador do Estado; 

II - um representante das instituições de ensino público superior; 
III - um representante do Conselho Estadual da Criança e do 

Adolescente; 
IV - um representante da Comissão de Educação da Assembléia 

Legislativa; 
V - um representante do Fórum Mineiro de Defesa da Educação; 
VI- um representante da UNDIME; 
VII -um representante do Conselho Nacional de Educação; 
VIII - um representante das instituições privadas de educação infantil; 
IX - dois representantes das instituições filantrópicas, comunitárias ou 

confessionais de ensino infantil; 
X- dois representantes dos estudantes das escolas estaduais; 
XI - dois representantes dos pais de alunos das escolas estaduais; 
XII - quatro representantes dos trabalhadores em educação das 

escolas estaduais; 
XIII - dois representantes dos professores das escolas particulares do 
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Estado; 

XIV - um representante dos trabalhadores em escolas filantrópicas, 
comunitárias, confessionais de ensino infantil. 

§ I o - Os membros do Conselho Estadual de Educação da comunidade 
educacional serão escolhidos em fóruns próprios, por meio de 
assembléias dos sindicatos, das associações de pais e mestres, pais de 
alunos, grêmios estudantis e colegiados escolares. 

§ 2° - Os membros do poder público serão indicados pelo Governador 
do Estado, e a indicação, encaminhada à Assembléia Legislativa, para 
aprovação. 

§ 3° - O membro do Poder Legislativo será indicado pelo Presidente 
da Assembléia entre os membros que compõem a Comissão de 
Educação da Casa. 

Art. 3° - O mandato dos membros do Conselho Estadual de Educação 
será de quatro anos, vedada a recondução imediata, cessando a cada 
dois anos o mandato da metade dos Conselheiros. 

Art. 4° - Para cada Conselheiro efetivo será escolhido um Conselheiro 
suplente, com os mesmos critérios de escolha, e todos deverão ter os 
nomes homologados pelo poder público. 

Art. 5° - O Conselho Estadual de Educação organizará Conferência 
Estadual de Educação a cada dois anos. 

§ I o - A Conferência será convocada pelo Poder Executivo e 
organizada pelo Conselho Estadual de Educação com a participação de 

~ representantes de todos os segmentos sociais para a sociabilização de 
experiências, avaliação da situação educacional e proposição de 
diretrizes para a educação no Estado. 

§ 2° - Por decisão do Conselho Estadual de Educação poderão ser 
o organizadas conferências extraordinárias. 
~ Art. 6° - Fica criada a Ouvidoria Educacional, no âmbito da Secretaria 
~ Estadual de Educação. 
in 

§ 1° - O Poder Executivo regulamentará a Ouvidoria Educacional, 
j ouvido o Conselho Estadual de Educação sobre proposição dos critérios 
"' de escolha, perfil do ouvidor e forma de manifestação da comunidade. i § 2° - O Ouvidor Educacional será nomeado pelo Governador de 

" ! 
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Estado, por meio de indicação em lista tríplice, organizada pelo 
Conselho Estadual de Educação. 

Art. 6° - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
a partir da data de sua promulgação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 29 de março de 2000. 
Bancada do PT 
Justificação: O Conselho Estadual de Educação é órgão integrante do 

Sistema Estadual de Ensino com uma enorme relevância na definição 
da política estadual para a educação. Entretanto, até hoje, todos os 
membros do Conselho têm sido escolhidos pelo Governador do Estado. 

Num momento de rediscussão dos espaços de atuação e proposição da 
comunidade educacional, iniciado pelo Seminário Legislativo 
Construindo a Política para a Educação de Minas Gerais e apoiada pelo 
Governo do Estado, nada mais justo do que assegurar aos grupos 
representativos da comunidade o direito de participar da definição das 
diretrizes da educação. 

Para tanto, defendemos um Conselho democrático, que possibilite a 
todos os segmentos da comunidade educacional do Estado a 
participação, a defesa dos interesses, a proposição de ações e a 
fiscalização sobre o Sistema de Educação. 

Consultamos as entidades de trabalhadores na educação, e foi 
unânime a avaliação positiva de que um conselho participativo tem 
melhores resultados. O Conselho Municipal de Educação de Belo 
Horizonte, órgão paritário do poder público e da sociedade tem tido 
uma participação decisiva nas diretrizes da educação municipal. 

Incluímos no texto do projeto a proposta apresentada no relatório 
final do Seminário Construindo a Política para a Educação de Minas 
Gerais de criação de uma Ouvídoria Educacional. Seria uma iniciativa 
complementar para uma inserção eficaz da comunidade na definição da 
política com uma avaliação e controle mais sistemáticos do processo 
educacional no âmbito de cada escola, de cada nivel. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Antônio Delfim Netto, Deputado Federal, agradecendo o 
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Dos Srs. José Alencar, Senador; Armando Dias, Procurador-Chefe da 
Defensoria Pública do Estado; Paulo Siloé de Carvalho, Vereador; e 
Manoel Pereira Bemardes, Presidente da CDL de Belo Horizonte, 
agradecendo o convite para participar da reunião especial em 
comemoração aos 20 anos da fundação do Grupo Teatral Ponto de 
Partida. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, informando, 
em atenção ao Requerimento n° 1.200/2000, que o assunto foi 
encaminhado à Secretaria do Trabalho, para exame. 

Do Sr. Manoel Costa, Secretário do Turismo, encaminhando 
informações sobre os contratos realizados pela Pasta com dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, em atenção ao Oficio n° 725/2000/DLE. (-
À CPI das Licitações.) 

Da Sra. Kátia Abreu, Presidente da Federação da Agricultura do 
Estado do Tocantins, encaminhando artigos publicados pela imprensa 
local, demonstrando como a agricultura do Estado poderá ser afetada 
caso seja alterado o projeto do Deputado Federal Moacir Micheletto, de 
acordo com a intenção do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Francisco Assis da Silveira, Deputado à Assembléia 
Legislativa de Roraima, solicitando cópia da Lei n° 11.741 e do Projeto 
de Lei n° 1.403/97. 

Do Cel. PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior da 
PMMG, comunicando, em atenção a requerimento do Deputado Paulo 
Piau, que está sendo examinada a solicitação de que seja aumentado o 
efetivo policial do destacamento de Iturama. (- Anexe-se ao 
Requerimento no 1.238/2000.) 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal em Minas Gerais, notificando a liberação de 
recursos financeiros destinados à COPASA-MG. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do 
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Estado (2), agradecendo o convite para o Ciclo de Debates Minas 
Gerais e os Transgênicos e para a reunião especial em homenagem à 
Fundação João Pinheiro. 

Do Sr. Joemilson Donizetti Lopes, Juiz de Direito da Comarca de 
Uberlândia, comunicando, em atenção a requerimento da Comissão de 
Direitos Humanos, encaminhado pelo Oficio n° 939/2000/DLE, que o 
documento enviado, relativo à prisão preventiva de membros do 
Movimento de Libertação dos Sem Terra - MLST -, constitui prova 
extra-autos e não pode ser examinada no processo em curso; e 
remetendo o referido documento. (- Anexe-se ao requerimento da 
Comissão de Direitos Humanos relativo ao assunto.) 

Do Sr. Júlio Carlos Gasparette, Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Juiz de Fora, solicitando sejam envidados esforços em favor da 
adoção de um modelo para o refinanciamento das dívidas de empresas 
privadas com o Tesouro Estadual.(- À Comissão de Turismo.) 

Da Sra. Wanda Barbosa Santos, Assessora Técnica do Gabinete do 
Secretário da Educação, encaminhando resposta a requerimento da 
Comissão de Educação, referente ao acesso da União Nacional de 
Grêmios Estudantis - UNGRES - a estabelecimentos escolares. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1.184/2000.) 

Da Sra. Maria Caiafa, Coordenadora de Direitos Humanos e 
Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte, encaminhando cópia de 
nota divulgada pelo Sr. Cássio Salomé, Juiz da Vara de Execuções 
Criminais da Comarca de Belo Horizonte, em que critica a atuação da 
Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo 
Horizonte, e apresentando sua defesa. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

Do Sr. João Athayde Torres Valadares, Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, encaminhando moção de 
repúdio à medida provisória do Governo Federal que estabeleceu o 
novo salário mínimo.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Ademir Lucas, Deputado Federal, prestando informações 

relativas a pedido contido no Requerimento n° 1.179/2000, do 
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Deputado Gil Pereira e outros. 

Dos Srs. Antônio do Valle, Deputado Federal; Henrique Hargreaves, 
Secretário da Casa Civil; Iara Souto, Secretária da Cultura; Marcello 
Siqueira, Presidente da COP ASA-MG; Marcelo de Araújo Rodrigues, 
Diretor dos Correios em Minas Gerais; Antônio Eugênio de Salles 
Coelho, Diretor-Geral da FACE, agradecendo o convite para a reunião 
especial em que se homenageou a Fundação João Pinheiro. 

Dos Srs. Adelmo Carneiro Leão, Secretário da Saúde; Stefan Bogdan 
Salej, Presidente da FIEMO; Marcelo Araújo Rodrigues, Diretor dos 
Correios em Minas Gerais, agradecendo o convite para a reunião 
especial em que se homenageou o Grupo Teatral Ponto de Partida. 

Do Sr. Marcelo Araújo Rodrigues, Diretor dos Correios em Minas 
Gerais, agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à 
ASSPROM, à AMAS, ao Centro Educacional Professor Estêvão Pinto 
e à Fundação 18 de Março. 

CARTÕES 
Do General-de-Divisão Rômulo Bini Pereira, Comandante da 4" 

Região Militar e da 4" Divisão de Exército, e do Sr. Axel Sorensen, 
Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas, agradecendo 
convite para a reunião especial em homenagem à Fundação João 
Pinheiro. 

Do Coronel-Aviador Francisco José da Silva Lobo, Comandante do 
CIAAR, agradecendo convite para comparecer ao Ciclo de Debates 
"Minas Gerais e os Transgênicos". 

Dos Srs. Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras 
Públicas, e José Luciano Pereira, Subsecretário da Casa Civil, 
agradecendo convite para a reunião especial em comemoração dos 20 
anos de fundação do Grupo Teatral Ponto de Partida. 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI No 1.052/2000 
Declara como Área de Proteção Ambiental a região situada nos 

Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, Ibirité, Itabirito, 
Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Sob a denominação de AP A SUL RMBH (Região 

Metropolitana de Belo Horizonte), fica declarada Área de Proteção 
Ambiental a região situada nos Municípios de Belo Horizonte, 
Brumadinho, Caeté, Ibirité, Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima 
e Santa Bárbara, com a delimitação geográfica constante no anexo 
desta lei. 

Art. 2° - A declaração de que trata o artigo anterior tem por objetivo 
proteger e conservar os sistemas naturais essenciais à biodiversidade, 
especialmente os recursos hídricos necessários ao abastecimento da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - e áreas adjacentes, 
visando à melhoria da qualidade de vida da população local, à proteção 
dos ecossistemas e ao desenvolvimento sustentado. 

Art. 3° - Para a implantação da AP A SUL RMBH, serão adotadas as 
seguintes providências: 

I - zoneamento ecológico e econômico, com o respectivo sistema de 
gestão colegiado, que deverá ser elaborado no prazo de seis meses, 
contados da data da publicação desta lei; 

II - divulgação das medidas previstas nesta lei, objetivando o 
esclarecimento da comunidade local sobre a AP A SUL RMBH e suas 
finalidades. 

Art. 4° - O zoneamento ecológico e econômico e o sistema de gestão 
da APA SUL RMBH ficarão a cargo da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que terá o prazo máximo de 
três meses após a aprovação, por decreto, do mencionado zoneamento 
para a implantação definitiva da Unidade de Conservação. 

§ 1 o - Na elaboração da proposta técnica do zoneamento ecológico e 
econômico e do sistema de gestão, será assegurada a participação 
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efetiva e permanente de autoridades públicas muniCipais e 
estaduais pertinentes, entidades ambientalistas não governamentais, 
empresas, entidades de classe, universidades, centros de pesquisas e 
toda a comunidade envolvida com a AP A SUL RMBH, mediante 
participação no seu Conselho Consultivo. 

§ 2° - O zoneamento ecológico e econômico indicará as atividades a 
serem encorajadas em cada zona e as que deverão ser limitadas ou 
proibidas, de acordo com a legislação aplicável, ficando a instalação e o 
início de operação de qualquer atividade econômica no interior da AP A 
SUL RMBH, inclusive atividades industriais, de extração mineral e de 
parcelamento de solo para fins de urbanização, durante o período 
compreendido entre a promulgação desta lei e o término dos trabalhos 
de zoneamento ecológico e econômico e de implantação do seu 
Conselho Consultivo, transitoriamente condicionados à avaliação de 
impacto ambiental e à eventual aprovação por parte do COPAM. 

§ 3° - O sistema de gestão da AP A SUL RMBH será composto, de 
forma colegiada e paritária, por autoridades públicas estaduais e 
municipais, entidades ambientalistas não governamentais, entidades de 
classe, universidades, empresas, centros de pesquisas e toda a 
comunidade envolvida com a APA SUL RMBH. 

Art. 5° - Além das proibições, restrições de uso e demais limitações 
para a AP A SUL RMBH, previstas na Lei n° 6.902, de 27 de abril de 
1981, o decreto que aprovar o zoneamento ecológico e econômico, a 
cargo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, deverá estabelecer outras medidas que assegurem o 
manejo adequado para a área. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as 
disposições em contrário . 

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2000. 
Luiz Tadeu Leite 
Justificação: Não obstante a vigência do Decreto n° 35.624, de 8/6/94, 

do ex-Governador Hélio Garcia, declarando como Área de Proteção 
Ambiental a mesma a que se refere este projeto de lei, e do Decreto n° 
37.812, de 8/3/96, do ex-Governador Eduardo Azeredo, alterando 
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alguns dispositivos do primeiro, dada a relevância do assunto, faz-
se necessária a transformação em lei do que resultou da fusão dos 
mencionados decretos. 

Na aludida área, além de outros aspectos ambientais de grande 
relevância, há diversos mananciais, utilizados pela COP ASA-MG, tais 
como Fechos, Catarina, Barreiro e Mutuca, além de tributários do rio 
das V e lhas, entre outros. Desses mananciais, é captada água para 
abastecimento de Belo Horizonte e sua região metropolitana, fato que 
nos dá a certeza de que qualquer alteração nos sistemas naturais 
essenciais à biodiversidade poderia resultar em sério comprometimento 
da disponibilidade de água para essas populações. Conforme a 
dimensão de eventuais e indesejáveis danos ambientais, as nascentes 
poderão, simplesmente, secar. 

Embora ressalvando que a proposta não objetiva questionar, em 
essência, as atividades das empresas que operam na região, é 
importante que se considerem os casos das companhias de mineração, 
especialmente de ferro, cujas jazidas se encontram no perimetro da 
referida área. 

Consideremos como exemplo típico o caso do ribeirão da Mutuca, 
importante e tradicional manancial da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Situado no coração da área chamada de Quadrilátero 
Ferrifero, esse curso de água está sob permanente ameaça de 
degradação, em decorrência das atividades de extração mineral que se 
processam a seu redor. Ao elaborarem seus planos de lavra e avaliarem 
o retomo financeiro de seus respectivos investimentos, as empresas 
mineradoras negligenciam os aspectos da preservação do ambiente. Tal 
negligência se funda, talvez, no equivocado espírito não só de que estas 
preocupações devem ser unicamente públicas, isto é, do poder público, 
mas também de que aquilo que não é propriedade privada - no caso, a 
qualidade das águas para abastecimento público não é 
responsabilidade dos cidadãos, quer individualmente, quer agrupados 
em empresas que visam ao lucro. Imersos em suas preocupações 
puramente aritméticas, economistas e analistas financeiros consideram, 
por via de regra, apenas os aspectos de um empreendimento os quais 
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afetarão mais diretamente suas planilhas de retomo de 
investimento, certamente pelo desconhecimento do real impacto dos 
empreendimentos sobre os recursos naturais que eles mesmos e seus 
filhos utilizam. 

As análises dos projetos de extração mineral de larga escala, como 
são os de retirada de minério de ferro, não consideram, ou consideram 
apenas formalmente, os óbvios custos representados pelo estado final 
de degradação de áreas já mineradas. O esforço de proteção usualmente 
desenvolvido por tais empresas restringe-se à preparação formal de 
documentos exigidos por lei, sem que se considerem alternativas que 
permitam a operação economicamente viável das empresas e, ao 
mesmo, protejam os recursos vitais. São estes recursos vitais que 
permitem que os seres humanos, aqueles mesmos cujos empregos os 
economistas e os empresários se dizem preocupados em manter, 
possam viver adequadamente, possam usufruir dos resultados das 
atividades econômicas em questão. 

Deixadas as decisões e as iniciativas unicamente ao sabor do 
entendimento dos gerentes das corporações mineradoras e dos 
economistas que analisam numericamente suas idéias de 
empreendimento, o que a sociedade verá ao final, provavelmente, serão 
economistas, empresários, assalariados e outros queixando-se de 
condições sanitárias e ambientais inadequadas ao desenvolvimento da 
vida. Este é o quadro na quase totalidade das áreas do Estado de Minas 
Gerais onde não houve inteligência suficiente para obter um equilíbrio 
entre as intervenções economicamente necessárias e a capacidade 
natural de recomposição e regeneração. 

Quem desconhece o estado lastimável em que a ignorância a respeito 
do funcionamento dos processos naturais, aliada à obtusa consideração 
de aspectos puramente aritméticos dos empreendimentos, deixou o rio 
Jequitinhonha, palco da estupidez representada pelos desmontes 
hidráulicos para a cata de pedras preciosas. Sequer podemos, como é do 
feitio de diversas grandes empresas do setor, culpar exclusivamente o 

~ pequeno garimpeiro, visto que diversas delas foram cúmplices ou 
~ 

~ trabalharam ombro a ombro com eles, na tarefa insana de trocar um 
• 
~ 
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curso de água daquele porte por algum acréscimo na conta bancária 
de um punhado de pessoas. Empresas não comem, não dormem, não 
viajam em férias nem compram automóveis pelo prazer de desfilar um 
alto padrão de vida. São os homens que o fazem. As empresas, ao final 
das contas, são apenas meios, métodos, isto é, caminhos por meio dos 
quais os homens trocam, no caso, a água de um curso de água daquela 
importância por roupas as mais caras, bairros os mais elegantes e 
jantares sofisticados com os amigos. 

É patente que as elites brasileiras, especialmente as econômicas, 
ainda não conseguiram compreender a diferença entre padrão de vida, 
simbolizado pelo valor disponível na conta bancária das pessoas, e 
qualidade de vida, representada pelo nível de ruído ao qual estamos 
permanentemente submetidos, pela qualidade do ar que respiramos, 
pela disponibilidade de água de qualidade para abastecimento e 
divertimento e pela existência e possibilidade de acesso a áreas de mata 
nativa, entre outros. Isto sem mencionar os aspectos relacionados à 
saúde, à educação e outros, de grande importância, mas dos quais não 
cabe tratar neste momento. 

Não é mistério que a qualidade de vida de um operário alemão 
supera, em muito, a de um executivo brasileiro de alto escalão. Não o 
padrão de vida, mas, com certeza, a qualidade. Não há, praticamente, 
nenhum lago ou lagoa, em tomo de Belo Horizonte, que possa ser 
utilizado para diversão. Quase sem exceção, já estão completamente 
degradados, embora muitos reais tenham chegado a contas bancárias de 
pessoas. 

É por acreditar que a elite empresarial brasileira não está ainda 
preparada para assurnír as responsabilidades para com o ambiente onde 
nós todos vivemos e produzimos que acreditamos na necessidade da 
intervenção do Estado nas matérias pertinentes à proteção ambiental. 
Assim, fortalecer, sempre, os mecanísmos e as ferramentas à disposição 
do poder público, para que ele possa exercer adequadamente as funções 
que, de outra forma, quedariam abandonadas, é tarefa da qual não nos 
esquivamos. A transformação dos decretos de criação da AP A SUL em 
projeto de lei é um pequeno mas firme passo nessa direção. 
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Finalmente, para que melhor nos aconselhemos em relação a 

matéria de tamanha importância, sugiro que convidemos a esta Casa 
representantes do grupo que está elaborando a proposta técnica de 
zoneamento ecológico e econômico, a que se refere o art. 4° do Decreto 
n• 37.812, de 8/3/96, e o§ J• do art. 4• deste projeto. Deles poderemos 
obter subsídios mais consistentes, que nos levem a um juízo iluminado 
relativo a essa questão. 

Assim sendo, ao solicitar o apoio dos nobres pares à aprovação deste 
projeto, devo lembrar a todos que decretos podem ser alterados 
mediante simples assinaturas, ao passo que leis, para serem 
modificadas, exigem nova tramitação nesta Assembléia. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio 
Ambiente para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. I 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N• 1.053/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Cultural de Televisão e 

Radiodifusão Comunitária do Município de Ressaquinha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I • - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural de 

Televisão e Radiodifusão Comunitária do Município de Ressaquinha. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Regovam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2000. 
Luiz Tadeu Leite 
Justificação: A Associação Cultural de Televisão e Radiodifusão 

Comunitária do Município de Ressaquinha é uma associação sem fins 
lucrativos, está em pleno e regular funcionamento desde 17/7/97 e tem 
por principal objetivo prestar serviços à comunidade nas áreas cultural 
e de assistência social, sem distinção de credo religioso ou político, cor, 
raça, nacionalidade, dentro de suas possibilidades e nas proporções 
estabelecidas pelas leis vigentes. As atividades são custeadas com a 
doação de associados e de pessoas que se identificam com o trabalho . 

Diante do exposto, a Associação preenche os requisitos para a 
declaração de utilidade pública no nivel estadual. Espero, assim, 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. I 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.054/2000 
Declara de utilidade pública o Instituto ESEM - Cooperativa de 

Trabalhos Voluntários LTDA., com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarado de utilidade pública o Instituto ESEM -

Cooperativa de Trabalhos Voluntários LTDA., com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Regovam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de maio de 2000. 
Luiz Tadeu Leite 
Justificação: O Instituto ESEM - Cooperativa de Trabalhos 

Voluntários LTDA., com sede no município de Belo Horizonte, é uma 
cooperativa sem fins lucrativos e está em pleno e regular 
funcionamento desde 30/11196. 

Tem por principal objetivo prestar serviços à comunidade, mantendo 
a Creche Inclusiva de Belo Horizonte e o Centro Infantil Transformar, 
onde presta assistência a 60 crianças carentes na faixa etária entre 3 
meses e 5 anos, sendo que 30% das vagas são destinadas a crianças 
portadoras de alguma deficiência fisica ou mental, sem distinção de 
credo religioso ou político, cor, raça ou nacionalidade, dentro de suas 
possibilidades e nas proporções estabelecidas pelas leis vigentes. As 
atividades são custeadas com a contribuição de cooperados e a doação 
de pessoas e entidades que se identificam com o trabalho. 

Diante do exposto, o Instituto preenche os requisitos para a 
declaração de utilidade pública no nível estadual. Espero, assim, 
encontrar ressonância entre os nobres pares desta Casa para a 
aprovação deste projeto de lei. 
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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. I 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.055/2000 
Dispõe sobre a isenção de tarifa de embarque dos usuanos do 

Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro- TERGIP. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica vedada a cobrança de tarifa de embarque relativa à 

utilização do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro Filho -
TERGIP. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2000. 
João Paulo 
Justificação: Há muito que os usuários do Terminal Rodoviário Israel 

Pinheiro - TERGIP - vêm sendo onerados pelos elevados custos da 
tarifa de embarque praticada pela empresa que explora a rodoviária de 
Belo Horizonte. Hoje tal valor alcança R$0,94, não importando se o 
passageiro está embarcando para Caeté ou para Salto da Divisa. 

É bem verdade que o Decreto n° 36.656, de 14/3/91, prevê a cobrança 
de tal tarifa, já que estabeleceu a competência do DER-MG para 
estabelecer tal valor. O DER-MG, entretanto, vem elevando o valor da 
tarifa a niveis insuportáveis. Há que se destacar, ainda, que tal decreto 
foi editado após conferidos os resultados do processo licitatório por via 
do qual venceu a candidata única ao certame, a Adter. Não obstante, tal 
contrato, firmado entre o DER-MG e a Adter vem sendo prorrogado 
ano após ano, sem um mínimo de respeito aos princípios norteadores da 
administração pública, especialmente aqueles previstos no art. 37 da 
Lei Maior e nas Leis n°s 8.444 e 9.666. 

Frise-se, por último, que o edital de licitação da exploração do 
referido terminal rodoviário não continha previsão de receitas relativas 
à cobrança de tarifa de embarque. Os demais itens (estacionamento, 
porta-bagagens, aluguel de lojas, restaurantes, etc.) são mais que 
suficientes para cobrir as despesas de administração e ainda conferem 
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lucros à empresa administradora. 

Por tais considerações, esperamos contar com o apmo dos demais 
pares nesta casa à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.056/2000 
Define composição do Conselho Estadual de Educação e estabelece 

realização de Conferência Estadual de Educação. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Conselho Estadual de Educação é órgão de caráter 

deliberativo, normativo e consultivo e tem por objetivo a definição das 
diretrizes da educação no âmbito do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação assegurará aos 
grupos representativos da comunidade o direito de participar da 
definição das diretrizes da educação. 

Art. 2° - O Conselho Estadual·de Educação será composto por vinte e 
quatro membros assim discriminados: 

I - quatro representantes dos órgãos governamentais do Estado, 
indicados pelo Governador do Estado; 
li -um representante das instituições de ensino público superior; 
III - um representante do Conselho Estadual da Criança e do 

Adolescente; 
IV - um representante da Comissão de Educação da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
V- um representante do Fórum Mineiro de Defesa da Educação; 
VI -um representante da UNDIME; 
VII -um representante do Conselho Nacional de Educação; 
VIII - um representante das instituições privadas de educação infantil; 
IX- dois representantes das instituições filantrópicas, comunitárias ou 

confessionais de ensino infantil; 
X - dois representantes dos estudantes das escolas estaduais; 
XI - dois representantes dos pais de alunos das escolas estaduais; 
XII - quatro representantes dos trabalhadores em educação das 
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escolas estaduais; 

XIII - dois representantes dos professores das escolas particulares do 
Estado de Minas Gerais; 

XIV - um representante dos trabalhadores em escolas filantrópicas, 
comunitárias e confessionais de ensino infantil. 

§ I 0 - Os membros do Conselho Estadual de Educação da comunidade 
educacional serão escolhidos em fóruns próprios, através de 
assembléias dos sindicatos, das associações de pais e mestres, pais de 
alunos, grêmios estudantis e colegiados escolares. 

§ 2°- Os membros do poder público serão indicados pelo Governador 
do Estado de Minas Gerais e encaminhados à Assembléia Legislativa 
que os submeterá a aprovação. 

§ 3° - O membro do Poder Legislativo será indicado pelo Presidente 
da Assembléia dentre os membros que compõe a Comissão de 
Educação da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 3° - O mandato dos membros do Conselho Estadual de Educação 
será de quatro anos, vedada a recondução imediata, cessando a cada 
dois anos o mandato da metade dos Conselheiros. 

Art. 4° - Para cada Conselheiro efetivo será escolhido um Conselheiro 
suplente, com os mesmos critérios de escolha e todos deverão ter os 
nomes homologados pelo poder público. 

Art. 5° - O Conselho Estadual de Educação organizará a Conferência 
Estadual de Educação a cada dois anos. 

§ I 0 
- A Conferência será convocada pelo Poder Executivo e 

organizada pelo Conselho Estadual de Educação com a participação de 
representantes de todos os segmentos sociais para a sociabilização de 
experiências, a avaliação da situação educacional e a proposição de 
diretrizes para a educação no Estado . 

§ 2° - Por decisão do Conselho Estadual de Educação poderão ser 
organizadas Conferências Extraordinárias . 

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

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 29 de março de 2000. 
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Bancada do PT 
Justificação: O Conselho Estadual de Educação é órgão integrante do 

Sistema Estadual de Ensino com uma enorme relevância na definição 
da política estadual para a educação. Entretanto, até hoje têm sido todos 
os seus membros escolhidos pelo Governador do Estado. 

Num momento de rediscussão dos espaços de atuação da comunidade 
educacional, iniciada pelo Seminário Legislativo Construindo a Política 
para a Educação de Minas Gerais e apoiada pelo Governo do Estado, 
nada mais justo do que assegurar aos grupos representativos da 
comunidade o direito de participar da definição das diretrizes da 
educação. Para tanto, defendemos um Conselho democrático, que 
possibilite a todos os segmentos da comunidade educacional do Estado 
a participação, a defesa dos interesses, a proposição de ações e a 
fiscalização do sistema de educação. 

Consultamos as entidades de trabalhadores na Educação e foi 
unânime a avaliação positiva de que um Conselho participativo tem 
melhores resultados. O Conselho Municipal de Educação de Belo 
Horizonte, órgão paritário do poder público e da sociedade tem tido 
uma participação decisiva nas diretrizes da educação municipal. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.057/2000 
Cria a Ouvidoria Educacional, no âmbito da Secretaria de Estado da 

Educação, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o- Fica criada a Ouvidoria Educacional, no âmbito da Secretaria 

de Estado da Educação. 
§ 1° - O Poder Executivo regulamentará a Ouvidoria Educacional, 

ouvido o Conselho Estadual de Educação sobre a proposição dos 
critérios de escolha, o perfil do Ouvidor e a forma de manifestação da 
comunidade. 

§ 2° - O Ouvidor Educacional será nomeado pelo Governador do 
Estado, por meio de indicação em lista tríplice, organizada pelo 
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Conselho Estadual de Educação. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias da data de sua promulgação. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 29 de março de 2000. 
Bancada do PT 
Justificação: O presente projeto de lei instrumentaliza a proposta do 

relatório final do Seminário Construindo a Política para a Educação de 
Minas Gerais de criação de uma Ouvidoria Educacional. Seria uma 
iniciativa complementar para uma inserção eficaz da comunidade na 
definição da política educacional, com uma avaliação e controle mais 
sistemáticos do processo educacional no âmbito de cada escola, em 
cada nivel. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.408/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 

seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas ao fornecimento de material para pavimentação de 
logradouros públicos no Município de F elixlândia. 

N° 1.409/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas ao fornecimento de material para pavimentação de 
logradouros públicos no Município de Augusto de Lima. 

N° 1.410/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas ao fornecimento de material para pavimentação de 

~ logradouros públicos no Município de Monjolos. 
lt N° 1.411/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 
'" .g seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
.] com vistas ao fornecimento de material para pavimentação de 
.; logradouros públicos no Município de Joaquim Felício. i N° 1.412/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 
~ 
I 
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seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas ao fornecimento de material para pavimentação de 
logradouros públicos no Município de Presidente Juscelino. 

N° 1.413/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas ao fornecimento de material para pavimentação de 
logradouros públicos no Município de Morro da Graça. 

N° I .4 I 4/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas ao fornecimento de material para pavimentação de 
logradouros públicos no Município de Diamantina. 

N° 1.415/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas ao fornecimento de material para pavimentação de 
logradouros públicos no Município de Inirnutaba. 

N° 1.4 I 6/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas ao fornecimento de material para construção de ponte sobre 
o ribeirão São Domingos, no Distrito de Senador Otôni, e à 
reconstrução de ponte sobre o ribeirão Caldeirão da Sopa, ambos no 
Município de Diamantina. 

N° 1.417/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas à pavimentação dos trechos rodoviários que menciona, nos 
Municípios de Diamantina, Monjolos, Santo Hipólito, Santana do 
Pirapama e Presidente Juscelino. 

N° 1.418/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas à pavimentação do trecho rodoviário entre o Município de 
Monjolos e a estrada que o liga ao Município de Curvelo. 

N° 1.4 I 9/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas à manutenção de trechos da malha rodoviária do Município 
de Diamantina. 



. . 
~ 

1323 
N° 1.420/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que 

solicita seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas ao fornecimento de material para reconstrução da 
ponte que liga os Municípios de Monjolos e Augusto de Lima. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

N° 1.42112000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
F APEMIG, nas pessoas de seu Presidente e de seu Diretor Científico, 
respectivamente, Dr. Daison Olzany Silva e Prof. Naftale Katz, pela 
contratação de 90 projetos de pesquisa, aprovados por mérito. (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 1.422/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Carvalhópolis pelo transcurso de seu 88° aniversário, no 
dia 17 de maio. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.423/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Associação Comercial, Industrial e Agricola de Ouro Fino pela 
comemoração de seus 65 anos de fundação. 

N° 1.424/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a empresa Móveis Trevisan pela 
passagem de seu cinqüentenário. (- Distribuídos à Comissão de 
Turismo.) 

N° 1.425/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Paróquia de N. Sra. do 
Carmo, de Carmo do Cajuru, por seus 160 anos de criação. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

N° 1.426/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado um voto de congratulações com o Sr. João da Mata 
Nogueira pelo recebimento do Prêmio Mérito Industrial. 

N° 1.427/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Grupo Líder por seus 55 anos 
de atividade.(- Distribuídos à Comissão de Turismo.) 

N° 1.428/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
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formulado voto de congratulações com a Academia Ouro-Finense 
de Letras pelo lançamento de sua revista.(- À Comissão de Educação.) 

N° 1.429/2000, do Deputado Paulo Piau, pleiteando sejam solicitadas 
ao Secretário de Administração informações relativas ao pagamento de 
direitos pecuniários devidos aos servidores públicos estaduais, o qual 
vem sendo retido pelo Governo do Estado.(- À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Carlos Pimenta e outros, Paulo Piau e outros, João Batista de Oliveira, 
Sargento Rodrigues e outros e Elbe Brandão. 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, 

deixa de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Sra. Silma Maria Cunha Pinheiro Ribeiro 
pelo recebimento do Prêmio Jovem Cientista. (- Idêntica proposição foi 
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do 

Trabalho e de Assuntos Municipais e dos Deputados Marcelo 
Gonçalves, Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Carlos Andrada, Chico 
Rafael, Márcio Kangussu e Maria Olívia. 

Comunicação Não Recebida 
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, 

deixa de receber a seguinte comunicação: 
COMUNICAÇÃO 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência do falecimento do 
Dr. Eider Fonseca, ocorrido em 9/5/2000, em Andradas. (- Idêntica 
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da 
Silveira Júnior.) 

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

Deputados, amigos presentes, fico muito feliz de o Deputado Gil 
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Pereira, meu conterrâneo Norte-mineiro, que se junta a nós nessa 
luta pelo Norte de Minas, ter iniciado a reunião. Ocupo a tribuna desta 
Casa, nesta tarde, primeiro, Sr. Presidente, para falar de um projeto 
desenvolvido com meninos de rua no Norte de Minas, intitulado "Gente 
não é Sucata", que tem a coordenação da artista plástica Adriene 
Tupinambá. Estamos tentando realizar uma exposição desse trabalho 
em Belo Horizonte, mas, mais do que isso, com a parceria do Deputado 
João Leite, estamos buscando associações que trabalham com meninos 
de rua na cidade, para que eles tenham oportunidade de capacitação 
profissional, buscando, na arte, a ética, a cidadania e a possibilidade de 
geração de emprego e renda. Talvez as câmeras de TV da Assembléia 
consigam focar alguns dos trabalhos que tenho em mãos, para que 
possamos mostrar às pessoas o resultado que essas crianças do Norte de 
Minas têm alcançado. 

Com toda a reflexão a respeito dos 500 anos do Brasil e o trabalho da 
CP! do N arcotráfico na Casa, fico a pensar qual será o destino da 
juventude de nossa Minas Gerais e do Brasil. Fico muito feliz ao ver 
um projeto como esse, que faz um trabalho positivo pela juventude. 
Sendo assim, antecipo-me - e gostaria de contar com o aval da 
Presidência, pois ainda não busquei a assinatura de 26 colegas, mas 
creio que não será dificil consegui-las - ao apresentar uma proposta 
com o seguinte teor. (- Lê:) 

"Sr. Presidente, a Deputada que este subscreve requer, na forma do 
art. 111, inciso II, do Regimento Interno, seja constituída comissão 
especial para proceder a estudo sobre os mecanismos utilizados pelas 
políticas públicas que visem à inclusão da juventude no 
desenvolvimento sócio-político, econômico e cultural." 

Quero, com essa proposta, trazer a juventude para dentro da 
Assembléia, a fim de discutir qual é o seu destino, qual é a perspectiva 
desses cidadãos mineiros que compõem o Brasil e que são parte deste 
planeta, parte da nossa aldeia global. Por que temos tantos jovens no 
meio das drogas? Qual é a agenda positiva que a política pública faz 
para que esse mercado consumidor não seja tão grande? O que faz da 
droga um grande negócio é que existe consumidor. Por que o negócio 
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de carro cresce? É porque existe consumidor. Por que o negócio de 
supermercado cresce? Por que o supérfluo cresce? Porque existe 
consumidor. E é esse mercado que precisamos desmontar. De repente, 
muito mais eficiente do que combater os traficantes, será fazer com que 
o jovem tenha percepção e maturidade para ver, mas não escolher. 

Não me recordo de momento em que esta Casa tenha trazido os 
partidos da juventude do PSDB, do PMDB, do PFL, do PT, para 
discutirem, numa ação coletiva, quais os instrumentos que, de direito e 
de fato, eles têm por parte do Estado. Como isso é feito? Como é 
discutido o primeiro emprego da juventude? E temos o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador- FAT -,que poderia estar participando disso. 
Esse Projeto Gente não é Sucata teve o treinamento financiado, e as 
pessoas foram capacitadas pelo FAT. Então, existem ações isoladas, 
mas estão muito aquém do que essa juventude merece. 

Trago como justificativa, Sr. Presidente, o seguinte: Hoje o Estado 
está fartamente normatizado no que diz respeito ao ingresso do jovem 
na sociedade, entretanto, muitos dos dispositivos legais que 
encontramos não são viáveis, muito menos eficazes. De nada adiantam 
leis que não são regulamentadas e que não envolvem os jovens, de 
maneira integrativa, com a sociedade. 

Estou me lembrando de um projeto de minha autoria, que foi 
aprovado, sancionado, mas que não está em execução, que é a retomada 
das horas cívicas nas escolas. Por quê? Para que pudesse fazer com que 
o jovem voltasse a sentir o que não percebemos hoje, que é o amor à 
Pátria, o respeito aos nossos símbolos, o respeito e o amor à nossa 
bandeira, algo que a minha geração ainda pôde viver. 

Houve uma confusão enorme do militarismo e da ditadura com 
nacionalismo e patriotismo, e isso precisa ser retomado. É uma ação 
que não custa. Custa, sim, a boa-vontade, a determinação, e, de uma 
forma impositiva, que a Secretaria da Educação faça com que essa lei 
seja implementada no Estado. 

O objetivo maior dessa comissão é dissecar o assunto e buscar ações 
alternativas que possam trazer resultados realmente concretos. Buscar 
junto às várias entidades governamentais e não governamentais 
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Fui procurada, depois do "Minas Canta a Liberdade", e estive com 
pessoas da Associação de Vôo Livre, quando me mostraram suas 
carteirinhas e disseram que são vinculados à aeronáutica. O estatuto os 
proíbe de beber e fumar no dia anterior à prática do esporte. O que é 
mais interessante para eles? É voar, é estar junto com a liberdade, é 
poder ver além das montanhas. 

Isso é muito mais forte para o jovem, se são dadas a ele condições, do 
que ir para algum canto, ficar escondido para consumir drogas, o que 
lhe trará depressão profunda, baixa auto-estima e falta de condições de 
vislumbrar qualquer perspectiva de futuro . 

... "que os conscientizem de sua importância na política, entre outros 
que permitam que o jovem seja realmente o futuro do País." 

Na semana passada saiu o resultado de uma pesquisa feita com a 
juventude da América Latina. Nessa pesquisa, 93% dos jovens 
preferem a ditadura à democracia instalada nos países da América 
Latina. 

Essa notícia foi o mesmo que me dar uma facada no peito. Primeiro, 
porque o Brasil se esquece de sua história. Vejo o Japão, que, depois de 
uma bomba atômica, em 50 anos reconstituiu a nação, trouxe dignidade 
ao seu povo e hoje é a segunda maior potência do mundo, mas não se 
esquece da bomba atômica, da "rosa de Hiroshima". Ano a ano fazem 
com que a sociedade japonesa possa reviver aquele momento, que foi a 
prática dos países até então capitalistas, numa guerra sem motivo, 
fazendo a prática do genocídio de corpos e almas japonesas. 

Aqui os nossos jovens não sabem o que é ditadura, não têm 
consciência clara, porque o País não mostra e não existe política 
pública para mostrar-lhes as pessoas que morreram, as que foram 
torturadas, e como grande parte de nossa geração, inclusive 
parlamentares, não podia falar, tinham de andar às escondidas. 
Esquecemos de falar de Darcy Ribeiro, de tantos homens e mulheres 
que lutaram pela busca e pela reconquista da liberdade. E vemos, como 
resultado, 93% da juventude preferindo a ditadura à democracia. 
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Será que não têm consciência do que é o processo democrático? 

Será que a corrupção como é colocada, feita por políticos, por 
empresários, pela sociedade em geral, não ocorria na ditadura? Naquela 
época, ninguém podia saber! Ninguém tinha noção da dimensão do que 
ocorria. Hoje temos. E podem e devem fazer essa avaliação. 

Qual o motivo de a juventude dos "caras-pintadas" ir às ruas cassar 
um Presidente da República? Não se furtou ao processo democrático, 
mas buscou o seu aprimoramento, no exercício e na prática da 
democracia. (- Lê:) 

"A Comissão não apenas ouvirá dos jovens os seus verdadeiros 
anseios e necessidades, mas discutirá a fundo, junto com todas as 
entidades afins, formas ideais de viabilizá-los, na visão dos direitos 
fundamentais dos jovens. O assunto é de grande importância e, por 
isso, deve ser discutido com a socialização de informações entre as 
entidades da sociedade civil, este Legislativo e o Governo do Estado. 
Afinal, não se pode acreditar que a verdade seja dominada por única 
pessoa, entidade ou órgão governamental. Desta forma, pretende esta 
Comissão Especial abrir um diálogo profundo para que as ações sejam 
sérias, eficazes, eficientes, corroboradas pelos cidadãos mineiros que se 
interessam pelo bem-estar de nossos jovens." 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Primeiramente, os 
nossos cumprimentos à nobre Deputada Elbe Brandão, sempre atuante, 
sobretudo trazendo esse assunto extremamente importante. A questão 
da juventude é muito séria no País, sobretudo num ano eleitoral. É 
preciso que haja um espaço de valorização e de discussão para que seja 
ampliada a verdadeira consciência do valor do nosso jovem. Que toda a 
força e energia do jovem seja canalizada para a construção positiva. Se 
é deixado à margem, certamente usará essa capacidade acreditando que 
é positiva, mas que, na verdade, pode destruí-lo, como é o caso do uso 
de drogas. 

Também vejo a importância da organização dos jovens. Temos 
exemplos concretos, como o Conselho Municipal da Juventude, tanto o 
de Belo Horizonte, quanto o do Estado, em que os próprios jovens se 
organizam para conquistar seus direitos. 
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Quero cumprimentá-la por trazer a esta Casa, para as Lideranças, 

e entre elas os parlamentares, que também são analisados pelos jovens, 
a discussão desse projeto, para que os jovens possam acreditar ou não 
nessa democracia que está aí. Acredito que temos inteira 
responsabilidade nisso. 

Quero cumprimentá-la, mais uma vez, por trazer a esta Casa assunto 
de tão grande importância. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Gostaria que esta Casa 
estivesse repleta de Deputados para ouvirem e discutirem sobre o 
projeto. Precisamos começar a discutir os assuntos importantes, e o que 
V. Exa. traz hoje é da maior importância. Parece que as coisas menores 
é que têm importância. Isso é um reflexo negativo para os nossos 
jovens, que se encontram frustrados com a política e com os políticos, 
porque, infelizmente, como políticos, não estamos sabendo dar bom 
exemplo a nossa juventude. 

Quero cumprimentá-la por trazer esse projeto, e que esse pessoal que 
está jogando todo o seu talento no Projeto Gente não é sucata, fazendo 
da sucata algo de valor, possa ganhar o seu sustento. A exposição desse 
projeto deve ser feita aqui, na Assembléia, para ajudá-los na venda 
dessas mercadorias, porque sei que esse é o meio de sobrevivência 
deles. 

Deputada Elbe Brandão, receba meus cumprimentos por trazer esse 
assunto que envolve a juventude de nosso Estado, porque precisa ser 
trabalhada, mas, em primeiro lugar, a política e os políticos precisam 
dar exemplo para que nossa juventude, como disse a Deputada Maria 
Tereza Lara, possa acreditar na política, na democracia e no futuro 
deste País. Muito obrigado. 

A Deputada Elbe Brandão* - Espero que juntos possamos mudar um 
pouco esse quadro que me apavorou. Volto a repetir, 93% da juventude 
prefere a ditadura à democracia que temos instalada. 

Sr. Presidente, se V. Exa. puder me dar mais um minuto, gostaria de 
ler o prefácio do Projeto Gente não é Sucata.(- Lê:) 

~ "Você sabe onde está o seu ouro, Brasil?/Ano zero: vitória da idéia 
~ 

~ sobre o poder./Há 500 anos o Brasil ficou conhecido e foi explorado 
~ 
I 
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pelo seu ouro.Nocê sabe onde está o seu ouro, Brasil?/Ele está na 
hipervalorização da idéia do produto de quem está nas pontas, à 
margem (que não é plácida). Excluídos de expressar o seu poder, 
sucumbidos para sonhar, invadidos pela ilusão de um outro ouro, que é 
branco e que já descobriu que o domínio é maior quando se age pelas 
pontas.Nocê sabe onde está o seu ouro, Brasil?/Ele é verde como você, 
porque é a esperança da união de pequenas forças, que sozinhas 
desconhecem o seu poder intrínseco./Ele é amarelo como você, porque 
ilumina mentes, resgatando seus valores verdadeiros./Ele é azul como 
você, porque se descobre que a grande viagem é estimular esse 
potencial e direcioná-lo./Ele é branco como você porque convida para o 
compartilhar desta responsabilidade, pela nossa própria paz". 

Esta mandala, símbolo concreto deste texto, criada pela mente de um 
adolescente, que está à margem, mas que foi estimulado e direcionado 
pelo Projeto Laborearte, utiliza como matéria-prima básica o que ia 
para o lixo. 

O que esperamos é que esse material, encontrado no lixo, não seja 
transportado para a parte da sociedade totalmente excluída, e que ela 
também se torne lixo. (-Lê:) 

"Aí, Brasil, o seu ouro está aqui. E o mundo precisa descobri-lo para 
adquiri-lo". Muito obrigada. 

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

Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, imprensa, meus senhores e minhas senhoras, 
desejamos, nesta tarde, trazer ao Plenário algumas considerações a 
propósito da comemoração do Dia da Indústria, em Minas. No contexto 
nacional, a indústria mineira vem produzindo reiteradas provas de 
solidez e capacidade para a obtenção de resultados, mesmo em situação 
adversa. Atravessamos 1999 sob o espectro da crise provocada pela 
mudança cambial brasileira, conduzida de maneira confusa e que 
ensejou as mais pessimistas previsões para a economia e para o setor, 
em particular. 
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Os números registrados, no entanto, mostraram que elas não se 

confirmaram. O nível de atividade industrial, que sofria forte impacto 
negativo, no início de 1999, fragilizado, ainda, pelos desdobramentos 
da crise financeira internacional de 1998, deu mostras de reação e vem 
evoluindo gradativamente. 

Segundo dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE -, o desempenho da indústria de Minas superou a 
média registrada no País, com índices apontando crescimento na 
produção da ordem de 13,4%, no primeiro trimestre deste ano, em 
relação ao mesmo período do ano passado. Aliás, esse resultado já era 
positivo em 1999, quando Minas Gerais registrou evolução de I, I% e a 
média nacional ficou negativa em 0,7%. 

Em todo esse conjunto de fatores é importante reconhecer o papel 
desempenhado pelo Sistema FIEMG. Não há como negar sua liderança 
no processo de desenvolvimento estratégico da indústria mineira, 
contribuindo, decisivamente, para o fortalecimento da permanente 
competitividade, atuando em ativa parceria para a construção de uma 
sociedade econômica, política e socialmente desenvolvida, almejando a 
excelência da indústria mineira e colhendo como resultado a melhoria 
das condições socioeconômicas de Minas Gerais e do Brasil. 

Preocupada em adequar-se às novas realidades experimentadas na 
atualidade, a FIEMG adotou como ações prioritárias as seguintes 
diretrizes: inserir agressivamente a indústria mineira nos mercados 
nacional e internacional, com valorização da imagem de seus produtos; 
fortalecer os mecanísmos capazes de promover a atualização, a 
inovação tecnológica, a educação e o associativismo; buscar a 
consolidação da estrutura de capital das empresas dentro das novas 
realidades, aprimorando as relações de trabalho, preservando o meio 
ambiente; ampliar as suas ações externas, descentralizando e 
interiorizando o Sistema, buscando a eficácia da estrutura da 
Federação . 

Ressaltamos aqui três dessas diretrizes, que configuram verdadeiros 
princípios norteadores da ação da entidade. A primeira diz respeito à 
ampliação de mercados, representada pelo Projeto Cresce Minas, que se 
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coloca corno verdadeiro desafio à comunidade empresarial mineira. 
A iniciativa busca a formação de agrupamentos de empresas e 
entidades interrelacionadas, considerando o aspecto geográfico e 
identificando as atividades industriais existentes e mais apropriadas 
para o nosso Estado. A segunda é o aprimoramento das relações de 
trabalho, em que vale registrar a realização de várias convenções 
coletivas, o que implica a composição amigável das partes, bem corno a 
preocupação com itens voltados para a prevenção, a saúde ocupacional 
e o entretenimento. 

A terceira diretriz, de acentuada importância, diz respeito ao 
fortalecimento da educação. Nesse sentido, destaca-se a atuação do 
SESI e do SENAI, que priorizam, entre outras iniciativas, a formação e 
o aperfeiçoamento de mão-de-obra, com a instalação de novos 
equipamentos e laboratórios para a indústria mineira. Resulta daí o 
registro de 287 mil alunos que freqüentaram os cursos do Sistema 
FIEMG em 1999. 

Por oportuno, salientamos o nivel de investimentos ocorridos em 
nosso Estado a partir da instalação de novas unidades industriais em 
regiões estratégicas, notadamente em nossa região, a sul-mineira, 
destacando-se os setores da agroindústria, autornotivo, de autopeças, de 
cimento, de madeira e móveis, têxtil, de siderurgia, de mineração e de 
turismo. Nesse particular, é importante frisar o papel desempenhado 
pelo Governador Itamar Franco, que, a despeito de todo o quadro de 
verdadeira guerra fiscal reinante no concerto federativo, tem coligido 
significativos resultados em favor do povo mineiro. 

Aqui cabe-nos urna indagação: o que nos é, então, necessário para 
que nossas potencialidades possam ser colocadas efetivamente a 
serviço do crescimento econômico e social desta terra, gerando 
progresso continuado com melhor distribuição de renda e justiça 
social? Em primeiro lugar, espera-se do Governo Federal a urgente 
realização de urna reforma tributária que possibilite o surgimento de 
um sistema que desonere as exportações, os investimentos e a 
produção; que reduza o número de tributos e amplie a base de 
arrecadação, permitindo a nossa presença no mercado globalizado, em 
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condições de competir com os nossos concorrentes. No entanto, 
essa não parece ser a intenção do Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. A nossa indústria vê-se obrigada a conviver com 
uma cruel realidade. Recente estudo sobre o modelo tributário adotado 
em quatro países - Brasil, Inglaterra, Estados Unidos e Argentina -
mostrou que o nosso País adota um modelo socialmente injusto. Tributa 
demais a produção, o que faz subir os preços, contém as vendas e inibe 
o desenvolvimento. 

Por outro lado, o sistema não é tão severo com as alíquotas do 
imposto de renda, praticando taxas relativamente camaradas. Para 
crescer e competir, é preciso a adoção de medidas urgentes que possam 
dar tranqüilidade e segurança ao empresariado, criando condições e 
ambiente favoráveis aos investimentos. Nesse sentido, esta Casa tem 
sido sensível ao momento por que atravessamos, aprovando projetos de 
lei que buscam desonerar a produção. Nós mesmos apresentamos e 
vimos ser aprovados projetos de lei que visavam à redução da carga 
tributária incidente sobre os setores moveleiro e vitivinicultor. Em 
decorrência dessas proposições, já detectamos a retomada de 
investimentos em nosso Estado. Outras proposições de nossa autoria 
buscam idêntica redução para as embalagens plásticas, o fio de malha 
sintética, a aguardente e outros produtos de importância para a nossa 
economia. A nossa expectativa é coroarmos esses esforços com a 
formação de um cenário promissor, que resulte no desenvolvimento 
consistente do Estado e no bem-estar da população mineira, para o 
engrandecimento de nossa Pátria. 

São essas, Srs. Deputados, as considerações que fazemos nesta tarde, 
quando lembramos o Dia da Indústria, amanhã. Fica registrada neste 
momento, neste Plenário, a saudação deste Deputado, preocupado com 
o desenvolvimento da economia do Estado de Minas Gerais. Tenho a 
certeza absoluta de que Minas Gerais jamais deixará de receber aqueles 
que queiram instalar suas indústrias e contribuir para o nosso 
crescimento. E mais ainda: tenho a certeza de que o Governador Itamar 
Franco sempre buscará soluções concretas para a indústria mineira. 

Parabéns a todos os empresários que amanhã comemoram o Dia da 
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Indústria! Obrigado, Sr. Presidente. 

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

público presente, telespectadores, educação é o tema que novamente 
quero abordar. A Comissão Especial da UEMG, tem como Presidente a 
Deputada Maria Tereza Lara, como Vice-Presidente, o Deputado José 
Henrique e como relator, o Deputado que lhes fala. O relatório do 
estudo dessa Comissão, que esteve, durante quase 90 dias, debruçada 
sobre o assunto, será apresentado brevemente. Tivemos a oportunidade 
de ouvir a Reitoria, Reitores, Vice-Reitores, Pró-Reitores, 
coordenadores, Presidentes de fundações das nove regiões, os Prefeitos 
das cidades-pólo das referidas regiões, onde existem fundações 
privadas agregadas à UEMG, o ex-Reitor do Governo anterior, 
representantes dos professores e alunos, diretores das faculdades do 
"campus" de Belo Horizonte, das faculdades de música, artes, "design" 
e pedagogia. Pudemos constatar a importância da UEMG, na 
concepção descentralizada, regional, no desenvolvimento social, 
econômico e cultural. Ontem, tivemos a oportunidade de visitar a 
Universidade do Estado de São Paulo - UNESP. Lá estivemos, 
juntamente com a Deputada Maria Tereza Lara, com o Deputado José 
Henrique e nossa Consultora Adriana. A visita à UNESP deu-nos a 
dimensão de nossa preocupação, a dimensão da distância que existe 
entre nós, enquanto segundo Estado maior da Federação, e o projeto 
implementado pelo Estado de São Paulo. A UNESP, juntamente com a 
USP e a UNICAMP, faz parte desse projeto. Pudemos ouvir o Diretor 
da UNESP falar da importância das 15 unidades, distribuídas em todo o 
Estado de São Paulo, e do modelo de descentralização, que é, também, 
a concepção da UEMG, que distribui o desenvolvimento social, 
econômico e cultural pelas regiões do Estado. E a importância disso é 
que dezenas de milhares de pessoas que lá estudam prestam serviço 
como graduados, pós-graduados, mestres, doutores, melhorando a 
condição e a qualidade de vida dessa população. O desenvolvimento 
regional associado ao desenvolvimento da capacidade intelectual 
humana tem sido um processo que projeta o Estado como o mais 
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desenvolvido da Nação brasileira. 

A UNESP, juntamente com a USP e a UNICAMP, tem, dos recursos 
do Estado, 9,5% do ICMS. Esses 9,5% correspondem a 
R$2.000.000,00, que são investidos nas três universidades do Estado de 
São Paulo. A UNESP representa 2,34% do ICMS, perfazendo, mais ou 
menos, o quantitativo de R$450.000.000,00 por ano, investidos nas 15 
unidades do Estado. Coincidentemente, por ocasião de nossa visita, o 
"Estado de São Paulo" publicou o editorial "Pela universidade 
pública", tratando do problema das universidades federais do País e do 
pouco investimento feito nelas, especialmente nos recursos humanos, 
ou seja, nos mestres e nos professores. É uma critica profunda ao 
problema do desenvolvimento, relacionado à universidade pública. 
Segundo as informações, as três universidades do Estado de São Paulo 
representam, hoje, 50% da pesquisa nacional. E a formação de 
doutores, somente em São Paulo, respondem também por 50% dos 
doutores formados em todo o País. E, coincidentemente, o PIB de São 
Paulo corresponde a mais de 50% do PIB nacional, ou seja, não há 
como duvidar, não há como ter dificuldade em entender que, para um 
país se desenvolver, é necessário investir maciçamente na educação. 
Assim fizeram países como os Estados Unidos, Canadá, países da 
Europa, como a Itália, França, Alemanha, Inglaterra, e tantos outros 
países do Oriente Médio, como Japão e Coréia do Sul. Essa 
comparação que fazemos entre o Brasil e outros países aponta-nos 
claramente por onde o Brasil tem que caminhar. Isso já foi testado 
várias vezes, e não há dúvida. Se fizermos uma comparação regional 
dentro do próprio País, fica claro, transparente e inequívoco que um 
Estado que investiu ao longo dos últimos I 00 anos em educação, como 
o Estado de São Paulo, tem hoje um desenvolvimento muito acima da 
média, muito à frente do segundo colocado, como é o caso dos Estados 
de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Então, senhores, esta Comissão, 
que está encerrando os trabalhos, coloca como desafio para esta Casa, 
para o Executivo e para o povo mineiro a construção de uma 

• universidade do Estado de Minas Gerais, pública e gratuita, como é a l Universidade de São Paulo, como forma única para o desenvolvimento 
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social, econômico e cultural e para diminuir o problema que nos 
aflige profundamente: as injustiças sociais, a diferença entre o mais 
pobre e o mais rico. Temos pesquisas recentes do IBGE que 
demonstram isso. Os mais pobres, na sua grande maioria, têm uma 
relação direta com a educação, com a formação e com os anos de 
estudo. 

É por isso que trazemos à tona, novamente, essa discussão, depois de 
ter feito essa visita, ontem, à UNESP, para que o Estado de Minas 
Gerais faça uma reflexão profunda de mudança de rota no que tange à 
questão da UEMG. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Ontem tivemos a 
felicidade de visitar a UNESP, juntamente com V. Exa, que é o relator 
dessa Comissão que estuda a UEMG e o autor desse requerimento, e 
com o Deputado José Henrique. Como já foi dito por V. Exa., esse é o 
momento de contribuirmos para que o Estado possa dar passos em 
direção à valorização do ensino superior. V. Exa. já expôs os detalhes 
importantes do investimento na UNESP e do seu valor cultural e 
educacional. Em Belo Horizonte, estivemos com as Diretoras dos 
"campi" e com o próprio Reitor da UEMG. Percebemos que os 
próprios educadores desejam dar um apoio à Universidade. 
Conhecemos as dificuldades financeiras e sabemos que alguns 
governantes valorizam as Universidades. Sabemos que, em educação, 
não gastamos, mas investimos recursos. 

Há o exemplo concreto do Japão, que é um grande país, apesar de ser 
pequeno no que diz respeito a território. No pós-guerra, aplicou 43% de 
seus investimentos em educação, sobretudo em pesquisas. Assim 
superou as suas grandes dificuldades. 

O nosso grande desafio é estar sensibilizando esta Casa, o Governo 
mineiro e todos os educadores deste Estado, para que possamos, unindo 
os esforços, encontrar um caminho para dar oportunidade aos 
estudiosos e pesquisadores, a fim de contribuírem com os rumos não 
apenas educacionais, mas também econômicos, políticos e sociais, pois 
sabemos que, dessa maneira, poderemos construir uma sociedade bem 
diferente, em que haja mais justiça e mais igualdade. Todos os 
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segmentos têm essa responsabilidade. Com certeza, o objetivo 
dessa comissão é contribuir para que esse espaço criado possa ser 
traduzido em passos concretos rumo a seus objetivos. 

O Deputado Edson Rezende - Obrigado. Para finalizar, gostaria de ler 
o último parágrafo do editorial de ontem da "Folha".(- Lê:) 

"O fato inconteste é que, sem uma universidade pública digna desse 
nome, o Brasil dificilmente chegará ao fim das próximas décadas na 
posição com que todos sonhamos." 

Cabe a nós, em discussão profunda e ampliada, envolver todos os 
atores políticos e sociais. Esta Casa tem tido momentos importantes 
para discutir a respeito de uma universidade que os mineiros merecem e 
de que dependem para o seu desenvolvimento. Esse é o nosso ponto de 
partida, enquanto legisladores e constituintes dessa comissão que 
analisa a UEMG. A discussão sobre a UEMG não se esgota aqui, pelo 
contrário, micJa-se com essa com1ssao. Precisamos continuar 
discutindo e envolvendo todas as pessoas interessadas nesse assunto e 
que conhecem o seu valor. Assim, poderemos caminhar para um futuro 
melhor, embasados na educação como pressuposto do 
desenvolvimento, muito mais do que econômico, das capacidades 
humanas. O jovem tem de estar inserido na discussão, porque esse 
assunto interessa muito mais a ele. Assim, integram-se as preocupações 
desta Casa com os objetivos de promoção do jovem e da nossa 
sociedade. Obrigado. 

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

povo que nos visita, gostaria de agradecer aos demais pares desta Casa 
a votação, em I o turno, do Projeto de Lei n° 596/99, que autoriza o 
Poder Executivo a doar à Ação Feminina de Assistência Social do 4 o 

Batalhão da Polícia Militar o imóvel que especifica. Esse projeto de lei 
é autorizativo. O Deputado Anderson Adauto e o Deputado Sargento 
Rodrigues, no intuito de minimizar os problemas habitacionais dos 
servidores, em especial, os da segurança pública, ou seja, policiais 
civis, militares, do Corpo de Bombeiros e demais funcionários da rede 



1338 
pública estadual, propuseram-se a aprovar esse projeto. Ele tem a 
iniciativa do Poder Legislativo. Ele concede autorização ao Governador 
do Estado para aproveitar os terrenos ociosos do Estado na construção 
de moradias populares destinadas aos servidores públicos estaduais, em 
especial, os da segurança pública. 

Tivemos oportunidade de ocupar esta tribuna para denunciar a 
situação de miséria em que alguns policiais estão vivendo. Alguns deles 
moram em barracos na periferia. A última informação que tivemos foi 
que um Cabo do 16° Batalhão, inquilino de um traficante no Bairro 
Cabana, foi morto covardemente. Infelizmente, um policial militar que 
dedica sua vida à segurança do cidadão, à vida do cidadão, ao 
patrimônio do Estado de Minas Gerais, é morto covardemente, ao 
chegar em casa. Esse Cabo era inquilino de um traficante. Estamos 
acompanhando a dificuldade dos policiais no que diz respeito à 
moradia. Tivemos oportunidade, há duas semanas, de visitar a polícia 
americana. Felizmente, lá não existe este quadro. Não queremos fazer 
comparações, pois sabemos das diferenças socio-econômicas desses 
países, mas também não podemos deixar que as condições dos 
servidores da segurança pública fiquem em patamares tão aviltantes 
como os de nosso Estado. Temos de resgatar, de uma forma ou de 
outra, essa função policial, que é árdua. Encontramos desvios de 
conduta desses servidores, mas, com certeza, são punidos 
exemplarmente. À própria CPI do Narcotráfico, de que faço parte como 
membro efetivo, depararam-se alguns casos desse tipo, mas ela agiu 
com todo o rigor. Não nos podemos esquecer de que esse tipo de 
cidadão tem de ter um carinho, não diria especial, mas uma atenção 
diferente por parte do Governo do Estado e do Poder Legislativo. 
Sabemos que são muitas as dificuldades, porque o Governo tem de 
olhar todos os casos, quer sejam da área de educação, quer da saúde, 
quer da segurança. Vários setores do Estado precisam ser olhados com 
carinho, mas voltamos a insistir: temos preocupação com uma política 
habitacional que venha atender ao servidor da segurança pública. Já 
ocupei esta tribuna várias vezes com esse intento. Não conhecemos 
Deputados, Secretários de Estado, diretores de autarquias que morem 
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em situação tão aviltante. É necessário que esse tipo de servidor 
também tenha esse tratamento. Não conhecemos Juízes, 
Desembargadores que também morem assim. Então, por que deixar 
esse servidor que presta um valoroso serviço à sociedade continuar 
assim? Sabemos que, se retirarmos a ação do aparelho policial, o 
Estado vira um caos total. 

Já que não podemos sequer pensar numa situação como essa, temos 
de dar-lhes, pelo menos, um mínimo de dignidade. O Projeto de Lei n° 
596, de autoria do Deputado Anderson Adauto e do Deputado Sargento 
Rodrigues, utiliza a criatividade para tentar ajudar o Poder Executivo, 
através da doação de imóvel para a construção de moradias populares 
para os servidores da segurança pública. 

O MST é um movimento reconhecidamente de luta, e o País precisa 
passar por uma reforma agrária. Entretanto, nós, policiais não podemos 
agir da mesma forma, ou seja, não podemos invadir terrenos para fazer 
assentamentos e construir nossas casas, como, às vezes, fazem os sem-
tetos. Por que, então, não podemos fazer assentamentos dos servidores 
da área da segurança pública em terrenos ociosos do Estado, de forma 
legal, na base do diálogo com o Governo? 

Já tivemos oportunidade de conversar, por duas vezes, com o 
Governador Itamar Franco, que demonstrou muita sensibilidade nesse 
sentido. Assim, aqui estamos, pelo Projeto· de Lei n° 596, dando 
oportunidade ao Governador de doar esses terrenos ociosos, que são 
muitos. Já temos relacionado, no projeto, um terreno da cidade de 
Uberada, que está há 50 anos ocioso, por meio do qual serão 
beneficiadas cerca de 800 famílias. Fica atrás do 4° Batalhão, em área 
nobre, pertence ao Estado e estará sendo destinado à construção de 
moradias populares para policiais militares, civis, bombeiros militares, 
professores e médicos. 

Também temos uma área muito boa, de excelente localização, com 
17.000 m2, na cidade de Bom Despacho, atrás do 7° Batalhão, a qual 
será doada a essa entidade ligada à Polícia Militar. Conforme emenda 

~ de nossa autoria, será distribuída de conformidade com as i determinações de uma comissão representativa das classes, sendo 
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observado o princípio democrático. 

Há outras emendas em andamento referentes a outros terrenos, como 
um em Itabira e outro em Montes Claros, de autoria do Deputado Cabo 
Morais, que apresentou uma emenda a esse projeto. 

Sr. Presidente, mais uma vez, já que tivemos a oportunidade de 
aprovar esse projeto em I o turno, solicito que os Deputados se 
sensibilizem com essa proposta, que é uma forma criativa encontrada 
por nós, tendo em vista a grande escassez de recursos. Estamos dando 
nossa parcela de contribuição no que diz respeito ao problema 
habitacional, preferencialmente voltada para os servidores da segurança 
pública do Estado. Já temos esses terrenos previamente definidos e um 
contato com o Governador. 

Assim que o projeto for aprovado em 2° turno, com certeza teremos 
um decreto do Governador doando o terreno e agilizando o processo 
para que esses profissionais tenham êxito. Assim sendo, Sr. Presidente, 
com essa preocupação, estaremos dando ao Governador do Estado a 
oportunidade de minimizar o problema do déficit de moradias dos 
servidores da área de segurança pública. São essas as nossas palavras, e 
agradeço a atenção de todos, principalmente a do público que nos 
visita. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

amigos presentes e amigos que nos assistem pela TV Assembléia, estou 
querendo entender e não consigo. Minas vive uma situação de ameaça 
de greve por parte das Polícias Militar e Civil, uma insatisfação com 
salários, e o Sr. Governador, o Exmo. Dr. Itamar Franco, já anuncia que 
sexta-feira próxima estará em Juiz de F ora para tratar, mais uma vez, da 
sucessão municipal. 

Às vezes, ao deitar, me pergunto: Será que estamos agindo 
corretamente ao entender que o Sr. Governador está agindo de maneira 
decente, condizente com o cargo que exerce, governando este Estado? 
Será que o povo de Minas elegeu um Governador ou um cabo eleitoral 
do candidato Murílio Hingel, em Juiz de Fora? É rara a semana em que 
o Sr. Governador não está em Juiz de Fora. Até aconselho à sua 
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assessoria que aproveite o Parque da Lajinha, em Juiz de Fora, e 
construa lá o Mangabeiras II, a fim de que passe a ter também lá uma 
residência oficial. Uma hora, o candidato dele é o Dr. Raimundo 
Tarcísio Delgado. Logo depois, quer união com os tucanos, com o 
PSDB; então, o seu candidato é o Dr. Custódio Mattos. Daqui a pouco 
é a sua funcionária de confiança, D. Feres; e agora, Murílio HingeL 

Será que vamos ter de agüentar até outubro o Governador de Minas 
em campanha, esquecendo das coisas mais importantes que existem 
neste Estado, onde a fome impera, no vale do Jequitinhonha? Neste 
Estado em que estamos com a vergonha do aumento da água e da 
energia elétrica? Primeiro, anuncia-se aumento da energia elétrica, e o 
Sr. Governador diz: ''Não, quero conversar imediatamente com o Dr. 
Djalma, responsável pela CEMIG. Não autorizo aumento nem de um 
centavo". Entretanto, 30, 40 dias depois, pensa o Sr. Governador que o 
povo tem memória curta, e vem aí um aumento, girando entre 9 e 13%, 
na energia elétrica. Será que temos a figura de um Governador só para 
fazer ações políticas, para criar fatos novos? Primeiro, polícia toma 
conta do lago de Fumas; depois, homenageia índio da Bahia com a 
Medalha da Inconfidência; logo depois, helicóptero da Polícia Civil 
joga florezinhas na hora de condecorar a Sra. Tenente da Polícia 
Militar; e, agora, a sua participação como cabo eleitoral - aliás, nem o 
chamo de cabo eleitoral, porque Cabo, para um Governador, é pouco; 
temos de colocá-lo como "Tenente" eleitoral, para não diminuir sua 
autoridade no Estado -, ligado 24 horas por dia a articulações políticas 
em Juiz de Fora . 

Sr. Governador, o senhor já foi Prefeito de Juiz de Fora, é 
Governador de Minas Gerais, um Estado que é maior que vários países, 
e este Estado está jogado ás traças. Os funcionários estão na 
expectativa do tal aumento, que vai acontecer depois de seis anos, sem 
nenhum reconhecimento. Posso falar de cabeça erguida. Desafio a 
qualquer um do seu Governo, porque, quando Prefeito em Juiz de Fora, 

.~ de 1989 a 1992, o mínimo de um gari era de quatro salários, o que daria 
~ hoje em tomo de R$600,00. Paguei com decência àqueles funcionários, 
;: o que o senhor não faz hoje com os funcionários do Estado. 
~ 
I 
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50% de nada é igual a nada. 50% de R$151,00 não chegam a 

R$250,00. Não se iludam com essa história de R$400,00, que seria o 
mínimo e ainda é pouco. Mas seria menos vergonhoso para um Estado 
que já foi o segundo arrecadador do Brasil e hoje está em terceiro lugar, 
perdendo para o Río de Janeiro. 

Por isso, não estamos fazendo criticas que não sejam construtivas. 
Espero que o Governador entenda isso. Já disse e repito: é um homem 
de mãos limpas? É, mas isso não é favor, é obrigação de qualquer 
cidadão. 

O funcionário público e morador de Minas Gerais quer ver obras e os 
servidores trabalhando sem a preocupação de estarem com o aluguel 
atrasado, devendo contas de água, de luz, de farmácia. Esse negócio de 
cesta básica, onde só vem arroz, feijão e batata, é para inglês ver. 
Ninguém vive com arroz, feijão e batata. Ninguém pode sair pelado 
pelas ruas; se o fizer, vai ser preso por atentado ao pudor. O cidadão 
tem de comprar roupas, medicamentos, pagar todas as obrigações que o 
cidadão normal paga. 

Dizer que tem a tal de Lei Camata e deve ser respeitada, que respeite. 
Mas que o Governo tem dinheiro, isso tem. Tem dinheiro para pagar 
avião e trazer o Paes de Andrade aqui para resolver a situação do 
PMDB, e o povo de Minas não tem absolutamente nada com isso. 
Também teve dinheiro para mandar buscar um índio na Bahia, de 
avião. Coitado do índio, veio apavorado, para receber uma medalha que 
é demagogia, porque há 15 dias o mesmo índio tentou uma audiência e 
não tinha vaga. Como teve dinheiro para pagar à rede de televisão mais 
famosa do Brasil, para falar por 1 minuto e quarenta segundos num 
programa de domingo que tem uma audiência confirmada no País, 
pagando R$513.000,00? Para falar o que é de Minas? Não, mas para se 
promover, pensando na candidatura de Presidente da República. E 
agora, o que estamos vendo? Um Governo que manda duas propostas 
de emenda à Constituição para esta Casa e, na hora de aprová-las, 
manda retirá-las e manda outra, substituindo-as, para ganhar tempo. 
Está aprovada a redação final e está nas suas mãos, Sr. Governador. Só 
espero poder chegar aqui, em breve, e dizer: parabéns, começou a 
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reconhecer o funcionário como gente. É muito fácil o cidadão que 
está de fora chegar a um balcão de atendimento de qualquer Secretaria 
e sentir que não está sendo bem tratado. Mas mal sabe que o que está 
ali é a parte fisica, a mente está em casa, preocupada com o filho 
doente, ou com os cheques pré-datados ou com os cheques sem fundo, 
porque não tem dinheiro para cobri-los. 

Queira Deus, Sr. Governador, que possa mudar a minha visão dos 
atos administrativos e políticos de V. Exa .. Já ficou provado que, se 
tem votos em Juiz de Fora, eu também tenho. O candidato que lançou, 
esse moço, até simpático, chamado Murílio Hingel, está com menos de 
30%, e estamos com 64% segundo a pesquisa. E não me declarei 
candidato ainda. Mas, até para fazer uma "raivinha", posso sair 
candidato. 

Espero que o senhor se conscientize de que Minas precisa de governo, 
não de cabo eleitoral. O senhor fica se preocupando com Juiz de F ora, 
Uberaba, Governador Valadares, Contagem e Betim, mas tem de se 
lembrar que não foi eleito para Presidente do Tribunal Eleitoral, mas 
para Governador do Estado de Minas Gerais, e tomara que o senhor 
cumpra com seus deveres. Ou então, repito, faça um pedido, pois o 
senhor é o Governador, o senhor não pede, manda, é a maior autoridade 
deste Estado, faça o Mangabeiras li, no Parque da Lajinha, em Juiz de 
Fora, e mude-se para lá. Não precisa ir lá toda semana discutir; um dia, 
com o Dr. Raimundo Delgado, outro, com o Dr. Paulo Delgado, outro, 
com o Dr. Murílio Hingel e no outro, com o Dr. Custódio de Mattos. 
Mudando-se para lá, poderá negociar a campanha do jeito que quiser. 
Pior é que não vai sozinho, vai toda aquela turma de papagaio-de-pirata 
atrás dele, para comer e dormir de graça, gastando o dinheiro da 
população de Minas Gerais. Até o apartamento em que ele mora, 
coincidentemente na rua Rei Alberto - ainda bem que não é Bejani -, 
quem paga é o Estado, como também todas essas viagens que 
acontecem semanalmente a Juiz de Fora. 

Lamento que o Líder do Governo, Sávio Souza Cruz, pessoa por 
quem tenho grande admiração, não esteja aqui para contestar minhas 
palavras, pois ele tem defendido o Governador com muita 
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determinação nesta Casa. Gostaria que aqui estivesse para contestar 
minhas palavras, mas não se contesta o que é verdade. Está na imprensa 
de todo o Estado que o Sr. Governador viaja na próxima sexta-feira 
para articular a campanha de Prefeito em Juiz de Fora. 

Ele já está passando dos limites. Quem está nos assistindo, os 
senhores que estão nas galerias e até os Srs. Deputados hão de 
concordar que não é papel do Chefe do Executivo Estadual deixar que a 
greve continue, os educadores fiquem insatisfeitos, os funcionários, na 
expectativa de um aumento decente, enquanto, todo final de semana, 
viaja para Juiz de Fora. Depois ele reclama quando um jornalista 
publica alguma coisa que não lhe agrada e sobe nas tarnancas, no 
Palácio da Liberdade, atacando o jornalista. O jornalista é a verdadeira 
CPI do Brasil. O político que não conseguir viver com a política ligada 
ao jornalismo não é bom político. Ele tem de saber aceitar os elogios e 
as criticas. 

Termino deixando uma frase de John Kennedy, dita nos dias 
próximos à tragédia que levou o Presidente dos Estados Unidos: 
"Ainda não aprendi a maneira certa de governar, mas já aprendi a 
maneira correta de errar: querer agradar a todos ao mesmo tempo.". 

O Sr. Governador está totalmente fora dessas palavras do saudoso 
John Kennedy. Acho que não está agradando a lado nenhum, porque, 
quando apoiou o Dr. Tarcísio, o Dr. Custódio ficou contra; apoiou o Dr. 
Custódio, o Dr. Tarcísio ficou contra. Agora o senhor apóia esse moço 
simpático, Dr. Murilio Hingel, e o Dr. Tarcísio, o Dr. Custódio e 
também o PT estão contra. 

Não estou entendendo o PT, que fez festa no dia 29 de dezembro do 
ano passado, quando aprovaram mais de 70 novas taxas para o povo de 
Minas pagar. O PT, que era um partido radicalmente contra qualquer 
coisa que mexesse no bolso do cidadão, no dia 29 de dezembro do ano 
passado, vibrou aqui, dentro deste Plenário. Não estou entendendo. 
Como já dizia Nostradamus, nesse início de 2000, iríamos ver coisas 
em que não acreditaríamos. 

E já estamos assistindo. Dr. Itamar Franco, fica aqui um abraço de 
seu grande amigo, Deputado Alberto Bejani. Obrigado. 



1345 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Eleine Matozinhos. 
A Deputada Elaine Matozinhos - Sra. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, membros da imprensa, é com muita alegria que hoje 
ocupamos esta tribuna, para dizer aquilo que foi amplamente divulgado 
pela imprensa hoje - a construção do nosso CERESP. Nesse 
estabelecimento, abrigaremos os presos que estão nas delegacias 
distritais e especializadas em situação subumanas. 

Quero ressaltar a coragem, o destemor e a boa-vontade do nosso 
Secretário da Segurança Pública, Deputado Federal Mauro Lopes, que, 
no dia do detento - e também no dia muito especial do seu aniversário -, 
brinda a nossa segurança pública e o sistema como um todo com a 
construção desse grande estabelecimento. Sabemos que S. Exa. sofreu 
muitos desafios. Muitas pessoas colocaram-se de forma terrivel contra 
a construção daquele presídio. 

Queremos dizer para essas pessoas que o Secretário não fez nada 
mais do que cumprir os mandamentos da Bíblia, em Ezequiel, 7°, XXII: 
"Fazei uma cadeia, porque a Terra está cheia de crimes de sangue e a 
cidade está cheia de violência". Portanto, neste momento, queremos 
dizer que a segurança pública de Minas, na pessoa de nosso Secretário 
Mauro Lopes, sai de um grande sofiimento, de um grande tormento, 
para todas as pessoas que dirigem as delegacias de Belo Horizonte. 

Mas, Sra. Presidente, gostaria também de fazer uma homenagem à 
nossa Defensoria Pública, que trabalha de mãos dadas conosco e, sem 
sombra de dúvida, atendendo à comunidade carente, nos mais diversos 
setores. Recebi uma amável e simpática carta da Defensora Pública, 
Ana de Paula Carvalho Souto, tecendo considerações a respeito da 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que, no último dia 19 
de maio, comemorou o Dia do Defensor Público, e solicitando que eu, 
dentro da minha especial preocupação com o papel social que o Estado 
desempenha, reproduzisse algumas palavras suas, em Plenário, e aqui 
estou a fazê-lo: 

"A Constituição Federal de 1988, no seu art. 5°, inciso LXXIV, 
previu expressamente a instituição da Defensoria Pública, incumbindo-
lhe preferencialmente a missão de exercitar o múnus da assistência 
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jurídica integral e gratuita. 

Na Carta Magna de 1988, a Defensoria Pública foi inserida no 
Capítulo IV do Título IV, ao lado do Ministério Público, das 
Procuradorias Estaduais e da Advocacia Pública, recebendo o "status" 
de essencial à função jurisdicional do Estado. 

No intuíto de democratizar o processo decisório, a Constituição da 
República em vigor, enquanto curadora do regíme democrático, 
consagrou a essencialidade da Defensoria Pública à função 
jurisdicional estatal, eis que tal órgão representa o elo entre a sociedade 
e o Estado. 

A Defensoria Pública, em todos os Estados da Federação, deve ser 
vista como órgão que possibilita o acesso efetivo e democrático à 
justiça, daí extraí-se a primazia de sua existência. 

A imprescindibilidade da Defensoria Pública na ordem jurídica 
assenta-se em se instaurar o equilíbrio de forças, na parídade de armas, 
sendo certo que a assistência juridica por ela ministrada serve de 
instrumento na defesa de um regime socialmente justo, o que espelha 
um estado democrático de direito. 

Após traçados os principaís aspectos a respeito dos alicerces da 
Defensoria Pública, faz-se mister aduzir, em números oficiaís, a 
estatística dos carentes assistidos pela mencionada instituição: 

Número realizado no primeiro trimestre de 2000: 435.850 assistidos, 
sendo 10.447 pela Secretaría Cível da Capital, 11.403 pela Secretaría 
Criminal da Capital e 414 mil pela Diretoria do Interior. Número 
programado para o segundo trimestre de 2000: 482.778 assistidos. 

A estatística ora apresentada demonstra o alcance da Defensoria 
Pública enquanto instituição que ampara juridicamente o 
hipossuficiente, seja nas áreas cível, de família ou criminal. 

No intuito de ajudar o Estado a solucionar a questão penitenciária, a 
Defensoria Pública adotou como meta primordial a assistência ao 
sentenciado, de modo que já estão em fase de conclusão o projeto de 
edição da 'Cartilha do Sentenciado' e os mutirões nos estabelecimentos 
pnswnats. 

Pelas razões expostas, além da necessidade de implementar novas 
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metas, é salutar estruturar e organizar a instituição formalmente, 
tornando-a mais fortalecida, de modo a que possa desempenhar suas 
atribuições constitucionais com total imparcialidade, independência e, 
acima de tudo, firmeza, a fim de que possa consolidar, em última 
análise, o estado democrático de direito. 

Aqui, gostaria de tomar emprestadas as palavras do Prof. Eliézer Rosa 
e dizer: Defensor Público é o bacharel ou doutor em Direito, 
concursado para tal, e inscrito no quadro dos advogados da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Há que se entender que advogado é o que 
advoga, e Defensor Público é aquele que defende os fracos e oprimidos 
ou - tomando as próprias palavras da lei - aquele que, no seu ministério, 
presta serviço público, constituindo, com os Juízes e membros do 
Ministério Público, elemento indispensável à administração da justiça." 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Ilustre Deputada Elaine 
Matozinhos, gostaria, em meu nome e no da Bancada do PMDB, de 
cumprimentar V. Exa. por seu pronunciamento e, mais, por sua atuação 
nesta Casa. Para nós é motivo de orgulho, é uma alegria muito grande 
ter uma colega como V. Exa., atuante, defensora das causas maiores da 
política de Minas Gerais. 

Gostaria também de fazer coro com tudo o que V. Exa. disse, ao 
cumprimentar o Secretário Mauro Lopes, que deu a Belo Horizonte 
uma nova cadeia Sem dúvida, isso significa investir na segurança e no 
direito que aquelas pessoas tém de estar mais bem acomodadas e num 
lugar que ofereça pelo menos mais dignidade. Parabéns por toda a fala 
de V. Exa. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Muito obrigada, Deputado Márcio 
Cunha. 

Finalizando, parabenizo todos os Defensores Públicos do Estado e o 
Secretário da Segurança Pública, Mauro Lopes, por todo o trabalho 
feito na construção dessa cadeia. Muito obrigada. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a hora 
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destinada a esta parte, a Presidência passa à 2• Parte da reunião, 
com a I • 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. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX do 

art. 82 do Regimento Interno, e tendo em vista as indicações contidas 
em acordo de líderes, designa os membros das comissões permanentes 
que participarão das reuniões conjuntas previstas no § I o do art. 204, 
destinadas à apreciação dos projetos de que trata a subseção li da seção 
IV do capítulo I do título VII do Regimento Interno, as quais se regerão 
pelas normas complementares constantes nesta decisão. 

Pela Comissão de Administração Publica: Deputados Jorge Eduardo 
de Oliveira (PMDB) e Agostinho Patrús (PSDB); pela Comissão de 
Assuntos Municipais: Deputados José Henrique (PMDB) e Ambrósio 
Pinto (PTB); pela Comissão de Justiça: Deputados Antônio Júlio 
(PMDB) e Ermano Batista (PSDB); pela Comissão de Defesa do 
Consumidor: Deputados Mauri Torres (PSDB) e Bené Guedes (PDT); 
pela Comissão de Direitos Humanos: Deputados João Leite (PSDB) e 
Glycon Terra Pinto (PPB); pela Comissão de Educação: Deputados 
Sebastião Costa (PFL) e Dalmo Ribeiro Silva (PSD); pela Comissão de 
Meio Ambiente: Deputados Maria José Haueisen (PT) e Cabo Morais 
(PL); pela Comissão de Política Agropecuária: Deputados Dimas 
Rodrigues (PMDB) e Paulo Piau (PFL); pela Comissão de Saúde: 
Deputados Pastor George (PL) e Edson Rezende (PSB); pela Comissão 
do Trabalho: Deputados Ivo José (PT) e Luiz Menezes (PPS); pela 
Comissão de Transporte: Deputados Álvaro Antônio (PDT) e Dinis 
Pinheiro (PSD); pela Comissão de Turismo: Deputados João Pinto 
Ribeiro (PTB) e Fábio A velar (PPS); pela Comissão de Fiscalização 
Financeira: Deputados Márcio Cunha (PMDB), Mauro Lobo (PSDB), 
Eduardo Hermeto (PFL), Rêmolo Aloise (PFL), Rogério Correia (PT), 
Irani Barbosa (PSD) e Olinto Godinho (PTB). 

Normas complementares para a reunião conjunta a que se refere o § 
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I o do art. 204 do Regimento Interno:· 

Os membros designados nesta decisão da Presidência poderão 
participar da discussão e da votação do parecer no âmbito da Comissão 
de Fiscalização Financeira, com direito a voz e voto. 

Os membros referidos no item anterior terão direito a voto, no âmbito 
da Comissão de Fiscalização Financeira, relativamente apenas às 
matérias abrangidas pela competência das comissões por eles 
representadas. 

Na ausência de um dos membros relacionados no item anterior, o 
Líder de Bancada poderá indicar ao Presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária um substituto. 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária poderá reunir-
se com representantes ou grupos de representantes das comissões, a fim 
de discutir os projetos a que se refere esta Decisão da Presidência. 

O "quorum" para abertura dos trabalhos e para deliberação será o da 
maioria dos membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

A designação do relator será feita pelo Presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária 24 horas após o término do 
prazo para apresentação de emendas. 

As emendas serão entregues à Área de Apoio às Comissões, no prazo 
regimental. 

Mesa da Assembléia, 24 de maio de 2000. 
Maria Olívia, Presidente. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, 
na 38• Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 757/99, do Deputado 
Mauri Torres, 847/2000, do Deputado Antônio Andrade, 849/2000, do 
Deputado Irani Barbosa, 853/2000, do Deputado Anderson Adauto, 
859/2000, do Deputado Luiz Tadeu Leite, 861 a 865, 874, 875, 876 e 
877/2000, do Deputado Arlen Santiago, 878/2000, do Deputado Doutor 
Viana, 867 e 882/2000, do Deputado Eduardo Brandão; e de Assuntos 
Municipais - aprovação, na 40• Reunião Ordinária, do Requerimentos 
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no 1.383/2000, da Deputada Maria Olívia. (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, a Sra. Presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 

232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado João Batista de 
Oliveira, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 
996/2000(Arquive-se o projeto); e defere, ainda, cada um por sua vez, 
nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando 
para fixar a data em outra oportunidade, requerimentos dos Deputados 
Carlos Pimenta e outros, em que solicitam a realização de reunião 
especial em homenagem à Construtora Líder, pela passagem de seus 30 
anos de fundação; Paulo Piau e outros, em que solicitam a realização de 
reunião especial em homenagem ao Rotary Internacional, pela 
passagem de seus 95 anos de fundação; e Sargento Rodrigues e outros, 
em que solicitam a realização de reunião especial em homenagem à 
PMMG, pela passagem de seus 225 anos de existência, e ao Corpo de 
Bombeiros Militar, pela passagem do primeiro aniversário de seu 
desmembramento da PMMG. 

Discussão e Votação de Pareceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação, sendo aprovados, 

cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
n°S 110/99, do Deputado Gil Pereira, que autoriza o Poder Executivo a 
doar ao Município de Fruta! imóvel que especifica; 111199, do 
Deputado Álvaro Antônio, que dispõe sobre a implantação de 
sinalização indicativa e regulamentar nas rodovias vicinais rurais; 
415/99, do Deputado Chico Rafael, que obriga as empresas de 
transportes coletivos intermunicipais a fixar aviso de indenização aos 
passageiros vítimas de acidentes; e 46!199, do Deputado Rogério 
Correia, que dispõe sobre a inclusão de artigo na Lei n° 12.971, de 
2717/98. (À sanção.). 

Votação de Requerimentos 
A Sra. Presidente - Requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que 

solicita seja constituída comissão especial para proceder a estudo sobre 
os mecanismos utilizados pelas políticas públicas que visem a inclusão 
da juventude no desenvolvimento sócio-político-econômico-cultural. 
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permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Encerramento 
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A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião extraordinária de Jogo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 25, às 
20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1 • REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO W 36/2000 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia nove de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Dinis Pinheiro e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. 
Encontra-se presente também o Deputado Agostinho Silveira. Havendo 
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ermano Batista, 
declara aberta a reunião e informa que ela se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria. Em 
seguida, o Presidente "ad hoc" determina a distribuição das cédulas de 
votação e convida o Deputado Dinis Pinheiro a atuar como 
escrutinador. Procedida a contagem dos votos, o Presidente "ad hoc" 
proclama eleitos para Presidente o Deputado Doutor Viana e para Vice-
Presidente o Deputado Dinis Pinheiro; declara empossado o Presidente 
eleito e lhe passa a direção dos trabalhos. O Deputado Doutor Viana 
agradece a confiança nele depositada, declara empossado como Vice-
Presidente o Deputado Dinis Pinheiro e designa o Deputado Sebastião 
Costa relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Doutor Viana, Presidente- Sebastião Costa- Ermano Batista. 
ATA DA 36" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia dezessete de maio de dois 

mil, comparece na Sala das Comissões a Deputada Maria José 
Haueisen, membro da supracitada Comissão. Registra-se a presença 
dos Deputados Fábio Avelar e Durval Ângelo. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, informa que o 
Deputado Adelino de Carvalho foi designado relator do Projeto de Lei 
n° 428/99 no 1 o turno e que a reunião se destina a discutir, com os 
convidados, o Projeto de Lei n° 175/2000, do Poder Executivo 
Municipal de Contagem, que altera a Lei do Plano Diretor Municipal, a 
Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei de Proteção de Mananciais. A 
Presidência registra a presença dos Srs. Marcelo Vieira Diniz, 
Secretário de Meio Ambiente de Contagem; Clésio Cândido do 
Amaral, Chefe de Divisão da Seção de Parques e Jardins e Educação 
Ambiental de Betim; Letícia da Penha, Vereadora de Contagem; Ivo 
Ribeiro Black, Presidente da ASCONDEFONTE; Mário Roizenbruch, 
Superintendente de Projetos da COPASA-MG; Abílio César Soares de 
Azevedo, representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -;Fernando Antônio Leite, representante da Associação Mineira 
de Defesa do Meio Ambiente - AMDA -; Orlando Vignoli Filho, Vice-
Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental - ABES -; e Francklin de Paula Júnior, Assessor de Meio 
Ambiente do Instituto Mineiro de Gestão das Àguas - IGAM. A 
Presidente passa a palavra aos convidados, que, cada um por sua vez, 
fazem as considerações iniciais. São abertos os debates, com a 
participação dos convidados e dos Deputados, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos 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 maio de 2000. 
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Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Carlos Pimenta 

- Glycon Terra Pinto. 
ATA DA 1 • REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DO RIO SÃO FRANCISCO 
Às dezesseis horas do dia dezessete de maio de dois mil, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, Luiz Tadeu Leite, 
Carlos Pimenta e Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis , 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a dar posse ao 
Presidente e ao Vice-Presidente eleitos e a programar os trabalhos da 
Comissão. Ato contínuo, o Deputado Marco Régis dá posse ao 
Deputado Luiz Tadeu Leite como Vice-Presidente da Comissão, o qual, 
por sua vez, empossa o Presidente eleito, Deputado Marco Régis. A 
seguir, o Presidente sugere que se altere o horário das reuniões 
ordinárias da Comissão para as quartas-feiras, às 14h30min, o que é 
acordado por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente passa à 
discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado Carlos 
Pimenta apresenta requerimento em que solicita a prorrogação do prazo 
de funcionamento da Comissão por trinta dias. Submetido a votação, é 
o requerimento aprovado. O Deputado Luiz Tadeu Leite apresenta 
requerimento em que solicita seja realizada audiência pública da 
Comissão na cidade de Pirapora com o intuito de se debater, com 
lideranças regionais e representantes de órgãos e entidades públicos, a 
questão da transposição do rio São Francisco. Colocado em votação, é 
o requerimento aprovado. O Deputado Marco Régis passa a direção dos 
trabalhos ao Deputado Luiz Tadeu Leite, para apresentar requerimento 
de sua autoria em que solicita seja realizada, em 8/6/2000, audiência 
pública da Comissão com o Grupo de Trabalho da Câmara dos 
Deputados, destinada a tratar da transposição das águas do rio São 
Francisco, e seja realizada visita da Comissão, juntamente com o 
mencionado Grupo, à nascente do rio São Francisco. Submetido a 
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votação, é o requerimento aprovado. Ao retomar os trabalhos, o 
Deputado Marco Régis passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, 
para apresentar requerimento em que solicita seja realizada, em 
3115/2000, audiência pública da Comissão com entidades, órgãos 
públicos e universidades que atuam na bacia do rio São Francisco, com 
o intuito de se discutir o projeto de transposição das águas do rio para 
as bacias do Nordeste. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Wanderley Á vila - Carlos Pimenta. 
ATA DA 1 • REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DA LOTERIA MINEIRA 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Maria José Haueisen, Aílton Vilela, Alberto Bejani e José 
Henrique, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada 
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a ouvir ex-Diretores da Loteria do 
Estado e o Auditor-Geral do Estado, o qual apresentará os resultados 
das investigações por ele realizadas até o momento. Registra-se a 
presença dos Srs. Márcio Tadeu Pereira, ex-Presidente da Loteria do 
Estado; Luciano José de Oliveira, ex-Diretor Administrativo da Loteria 
do Estado; e Mário Márcio Magalhães, ex-Diretor de Operações da 
Loteria do Estado. Em seguida, a palavra é concedida aos 
parlamentares e convidados, que debatem o tema da reunião, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Passa-se, então, à fase de apreciação de 
matéria da Comissão. São aprovados os seguintes requerimentos: do 
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Deputado Alencar da Silveira Júnior, em que solicita sejam os ex-
dirigentes da Loteria do Estado responsáveis pelos contratos que estão 
sob suspeição convidados a comparecer a reunião da Comissão para 
prestar informações; sejam pedidos ao Presidente da Loteria do Estado 
os extratos bancários que menciona e sejam o Presidente da Associação 
de Empresas de Diversão Eletrônica Interativa Off-Line de Minas 
Gerais e os responsáveis pelas empresas que adquiriram mais de 500 
selos autorizativos de máquinas de video loteria "off-line" interativa 
convidados a comparecer a reunião da Comissão a fim de prestar 
informações; do Deputado Alberto Bejani, em que solicita sejam 
pedidas ao Sr. Antônio Francisco Patente, Presidente da Loteria do 
Estado, cópias dos extratos de convênios que menciona e à CPI das 
Licitações, cópias dos documentos que menciona; sejam o Presidente 
da Loteria do Estado e os demais Diretores dessa autarquia convocados 
a prestar informações à Comissão e seja o Sr. Airton Maia, Auditor-
Geral do Estado, também convocado a prestar informações à Comissão. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Aílton Vilela- Alberto Bejani. 

ATA DA 4" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DO FUNDO SOMMA 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de maio de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, Luiz 
Fernando Faria, Márcio Cunha, Antônio Andrade (substituindo este ao 
Deputado Márcio Cunha, por indicação da Liderança do PMDB) e Elbe 
Brandão (substituindo o Deputado Amilcar Martins, por indicação da 
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
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ouvir os seguintes Vereadores à Câmara Municipal de Unaí: 
Adelson Pinto de Carvalho, Adriano Rodrigues Adjuto, Alberto Tadeu 
Martins Ferreira, Crecêncio Martins de Sousa, Danilo Emerson Corrêa, 
José Antônio Pereira da Costa, José Batista Araújo, José Eustáquio de 
Freitas, José María da Silva, José María Mendes, José Mário 
Kazmirczak, Lúcio Altair Ribeiro de Sá, Maria das Dores Campos 
Abreu Lousada, Osmar Pereira Leilão e Umberto Batista Figueiredo, 
com a finalidade de se discutirem as denúncias apresentadas a esta 
Comissão. O Presidente passa a palavra à Vereadora María das Dores 
Campos Abreu, autora das denúncias e, a seguir, aos demais 
Vereadores, conforme consta nas notas taquigráficas. Nesse momento, 
o Deputado Aílton Vilela passa a fazer parte dos trabalhos, em 
substituição ao Deputado Amilcar Martins, por indicação da Lliderança 
do PSDB. A seguir, o Deputado Luiz Fernando Faría apresenta os 
seguintes requerimentos: pedindo sejam convocados a comparecerem à 
reunião desta Comissão a se realizar no dia I 0/6/2000, a fim de 
prestarem esclarecimentos, os Srs. José Osmar da Silva, Fiscal da 
Prefeitura Municipal de Unaí; Sebastião dos Reis Batista, 
subempreiteiro da Construmil, e pedindo a quebra do sigilo bancário 
desses, bem como dos Srs. Getúlio Silveira Alves e Danilo Emerson 
Correia, respectivamente, engenheiro e ex-Secretário de Obras da 
Prefeitura Municipal de Unai; solicitando sejam intimados a 
comparecer à reunião desta Comissão a se realizar no dia I 0 1612000 os 
Diretores das seguintes empresas, que mantêm contratos de obras e 
serviços junto ao Município de Unaí: o Diretor da Compuline -
Representações e Informática Ltda., Diretor da Construmil -
Construtora e Terraplanagem Ltda., o Diretor da Poli Engenharía Ltda., 
o Diretor da F.R. Engenharía Ltda. - Goiânia e o Diretor da Micro 
Empresa - ME, Sr. Sebastião dos Reis Batista; solicitando que a 
Prefeitura Municipal de Unaí, por meio de sua Secretaria de Obras, 
envie a esta Comissão, no menor prazo possível, todos os projetos 
executivos das obras de drenagem e pavimentação realizadas no 
muncípio com verbas do Fundo SOMMA, para as devidas avaliações; 
pedindo seja intimado a comparecer à reunião desta Comissão a se 
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realizar no dia 1°/6/2000, o Sr. Daílton Geraldo Rodrigues 
Gonçalves, assessor do Vereador Adelson Carvalho, da Câmara 
Mmlicipal de Unaí, a fim de prestar os devidos esclarecimentos sobre 
assuntos pertinentes aos objetivos desta Comissão. Colocados em 
discussão, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Ivo José - Luiz Fernando Faria - João 

Paulo e Márcio Kangussu. 
ATA DA 38• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de maio de dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana, 
Sebastião Navarro Vieira, Edson Rezende (substituindo este ao 
Deputado Chico Rafael, por indicação da Liderança do PSB) e Miguel 
Martini (substituindo o Deputado Agostinho Patrús, por indicação da 
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Sebastião Na varro Vieira, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A seguir, informa que a reunião tem por finalidade 
apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento da seguinte 
correspondência: oficios do Sr. Pedro Bifano, Presidente da Companhia 
de Distritos Industriais - CDI - MG - (publicado no "Diário do 
Legislativo" em 18/5/2000); da Sra. Sandra Silvestrini de Souza, 
Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de Minas Gerais 
(publicado no "Diário do Legislativo" em 20/5/2000); do Deputado 
Dilzon Melo, 1 °-Secretário desta Casa, definindo critérios para o apoio 
da secretaria que menciona às atividades das comissões e a 
compatibilização do orçamento para o exercício de 2000. A Presidência 
comunica o recebimento das seguintes proposições, bem como os 
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nomes dos relatores aos quais foram distribuídas: Emenda n° I 
apresentada em Plenário, em I o turno, ao Projeto de Lei Complementar 
n° 24/2000; Substitutivo n° I apresentado em Plenário, no I o turno, ao 
Projeto de Lei n° 589/99 e Projeto de Lei n° 358/99, no 2° turno 
(Deputado Sargento Rodrigues); Projeto de Lei n° 464/99, no 2° turno, 
(Deputado Sebastião Navarro Vieira). Passa-se à J• Fase da ordem do 
dia, com discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Na ausência do Deputado Chico Rafel, relator 
do Projeto de Lei n° 832/2000, no I o turno, o Presidente redistribui a 
matéria ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, que, na oportunidade, 
emite parecer pela aprovação da proposição com as Emendas n°s I e 2, 
que apresenta. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. É 
colocado em votação e aprovado o Requerimento n° 1.375/2000, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a palavra, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, para fazer sua declaração de voto. 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 maio de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Antônio 

Carlos Andrada - Ambrósio Pinto - Sebastião Costa- José Henrique. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

905/2000 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores 
do Distrito de Fidalgo, com sede no Município de Pedro Leopoldo. 

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

Fundamentação 
A Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de Fidalgo é 

uma sociedade civil, foi constituída em 6/8/86, e sua finalidade é 
exercer a filantropia, mediante o atendimento das necessidades da 
população carente relacionadas à proteção da família, das crianças, das 
mães, dos jovens e dos idosos. Também desenvolve atividades visando 
à melhoria das condições de habitação e transporte da comunidade. 
Tais iniciativas a fazem merecedora do título declaratório de utilidade 
pública. 

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

905/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
907/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Ivo José, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a Instituição Animadora da Solidariedade -
IANSOL -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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. I03, I, "a", do Regimento Interno . 

Fundamentação 
A citada Instituição, fundada em 12/2/96, é sociedade civil de caráter 

assistencial e filantrópico que tem como finalidade primordial a 
geração de emprego e renda por meio da manutenção de escola 

-E profissionalizante de artesanato. 
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i Pretende, também, beneficiar famílias e comunidades carentes, 
e 
I 



1360 
prestando-lhes serviços assistenciais nas áreas de saúde e educação, 
além de apoio moral e espiritual. Estimular a solidariedade entre seus 
associados é também de fundamental importância para o cumprimento 
de seus objetivos. 

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada de 
utilidade pública. 

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

n° 907/2000 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Agostinho Silveira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
91!/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

Por meio do projeto de lei em epígrafe, o Deputado Hely Tarqüínio 
objetiva seja declarada de utilidade pública a Conferência Nossa 
Senhora de Fátima da Sociedade de São Vicente de Paulo - CNSF -, 
com sede no Município de Rio Paranruba. 

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar 
do projeto e o considerou jurídico, constitucional e legal com a Emenda 
n° l' que apresentou. 

Agora, compete também a este órgão colegiado apreciar a matéria, 
atendo-se, por força regimental, ao seu mérito. 

Fundamentação 
As finalidades para as quais foi instituída a Conferência Nossa 

Senhora de Fátima da Sociedade de São Vicente de Paulo nos indicam 
que sua natureza é essencialmente filantrópica e que a entidade, por 
isso mesmo, muito contribui para a melhoria das condições de vida de 
seus assistidos. Ela se faz merecedora, portanto, do título declaratório 
de utilidade pública que se propõe lhe seja outorgado. 

Com efeito, a CNSF tem por finalidade, nos termos do art. 2° de seu 
estatuto, a proteção da família, das gestantes e dos idosos; o combate à 
fome e à pobreza; a integração de seus beneficiários no mercado de 
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trabalho; a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de 
deficiências; e a divulgação da cultura e do esporte. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

91112000 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
976/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Militon, a proposição em análise 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Moradores de Catauá, com sede no Município de Lagoa Dourada. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 28/4/2000, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, conforme dispõe o 
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada atende aos requisitos determinados pela Lei · 

n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a declaração de utilidade 
pública. 

Não se encontra óbice, pois, à tramitação do projeto em causa. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 976/2000 tal como se encontra. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Maria 

Tereza Lara- Bené Guedes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 

983/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

g Relatório .;; 
-E De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em tela i objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Missionários da 

I 
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Capela de São Pedro, com sede no Município de Fronteira. 

Após ser publicada, vem a proposição a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em análise está subordinada às normas estabelecidas na Lei 

n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de 
utilidade pública. 

Examinando a documentação anexada ao processo, constatamos que a 
referida Associação preenche os requisitos previstos na citada lei. 

Por tais razões, não encontramos óbice à tramitação da matéria. 

Mediante o 
constitucionalidade 
forma proposta. 

Conclusão 
exposto, concluímos pela juridicidade, 

e legalidade do Projeto de Lei n° 983/2000 na 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Maria Tereza 

Lara- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 58/99 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n° 58/99 visa a 
proibir o armazenamento de rejeitos ou resíduos tóxicos ou perigosos 
no território do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/3/2000, a proposição foi 
distribuída, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno, às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para 
receber parecer. Em seu exame prévio, a Comissão de Constituição e 
Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
matéria com a Emenda n° I, que apresentou. Vem o projeto, agora, a 
esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
No bojo de denúncias envolvendo o descarte clandestino, em Minas 

Gerais, de substâncias perigosas produzidas em outros Estados da 
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Federação - e foram constatados annazenamento e o depósito 
irregulares de resíduos perigosos, com total desconhecimento dos 
órgãos de fiscalização ambiental -, o Deputado João Leite, muito 
apropriadamente, tomou a iniciativa de estabelecer o debate sobre essa 
matéria, tendo, para tanto, apresentado o projeto de lei em tela. Os fatos 
denunciados tinham sido comprovados, em meados do ano passado, 
pelas Comissões de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Direitos 
Humanos, tendo esta última visitado, inclusive, o Município de São 
Gonçalo do Pará, em cujas cercanias haviam sido depositadas 1.100 de 
lixo tóxico proveniente de São Paulo. 

O projeto tem o objetivo de proibir o annazenamento, o depósito, a 
guarda, o processamento e o transporte, no Estado, de rejeitos ou 
resíduos tóxicos perigosos ou nocivos à saúde ou causadores de 
poluição ou degradação ambiental, nos termos do art. zo da Lei no 
7. 772, de 9/9/80, quando gerados fora do território mineiro. O 
transporte rodoviário ou ferroviário dos referidos materiais dependeria 
de autorização específica do Conselho Estadual de Meio Ambiente -
COP AM - e do acompanhamento da carga por técnicos especializados, 
por fiscais do órgão estadual de proteção ambiental e pela Polícia 
Militar. 

Por se tratar de matéria polêmica, até então regida por legislação 
federal, em especial pelo Decreto n° 96.044, de 18/5/88, que 
estabeleceu o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos, a proposição despertou o interesse de setores da 
administração pública estadual ligados à saúde e ao meio ambiente. 
F oi, então, solicitada a esta Casa a realização de um debate público a 
respeito do assunto. A esse debate, compareceu uma comissão 
composta por membros de diversos órgãos governamentais afins, tendo 
em vista a complexidade do tema, as características de cada tipo de 
resíduo gerado, a legislação em vigor e a responsabilidade legalmente 
aferida às instituições . 

Entre outros, estiveram presentes representantes da Secretaria de 
-E Estado da Saúde, da FEAM, da Superintendência de Limpeza Urbana, i do Fundo Nacional de Saúde, da UFMG e do Conselho Nacional de 
e 
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Energia Nuclear, os quais solicitaram a . esta Comissão o 
aprofundamento da discussão, com o objetivo de se oferecer um 
substitutivo à proposição. Sugeriu-se tomar obrigatória a intervenção 
não só dos órgãos competentes de controle ambiental, mas também os 
da área de saúde, uma vez que o projeto deveria incluir os resíduos 
resultantes de atividades exercidas por estabelecimentos prestadores de 
servíços de saúde ainda não regulamentadas por normas estaduais. 

Ficou decidido, com a anuência do autor da proposição, que um 
grupo de trabalho iria discutir o assunto para colher subsídios e 
propostas, estabelecendo um conjunto de normas de forma consensual. 
Ao cabo de várias reuniões, estabeleceram-se as propostas finalmente 
acatadas. Tal trabalho subsidiou a elaboração do substitutivo que ora 
submetemos à apreciação dos membros desta Comissão. 

Em linhas gerais, o substitutivo contém as seguintes propostas: 
- incumbir ao produtor ou gerador de resíduos perigosos a obtenção, 

nos órgãos competentes, do licenciamento ambiental ou, no caso de 
resíduos de servíços de saúde, do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos; 

- responsabilizar o transportador de resíduos perigosos pelo transporte 
e trânsito em condições tais, que garantam a segurança do pessoal 
envolvido, a preservação ambiental e a saúde pública, bem como o 
cumprimento da legíslação e normatização pertinentes; 

- proibir o armazenamento, o depósito, a guarda e o processamento de 
resíduos perigosos gerados fora do Estado e que sejam considerados 
capazes de oferecer risco à saúde e ao meio ambiente; 

- estabelecer a obrigatoriedade de os órgãos ambientais e de saúde 
pública competentes serem informados, imediatamente, pelo 
responsável pelo resíduo ou produto da ocorrência de qualquer 
acidente; 

- obrigar o produtor, o gerador, o transportador ou a unidade 
receptora do resíduo perigoso a fornecer todas as informações relativas 
à composição do material acidentado. 

O instituto do licenciamento ambiental, o mais poderoso instrumento 
de controle ambiental à disposição da administração pública, toma-se, 
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assim, um elemento essencial para a fiscalização e o 
acompanhamento de qualquer atividade que envolva os resíduos 
perigosos. Ressalte-se que ficam proibidos o armazenamento, o 
depósito, a guarda e o processamento de resíduos perigosos gerados 
fora do Estado, conforme determinação do COP AM, conservando-se o 
escopo do projeto original. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 58/99, no 

I o turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N" 1 

Dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das 
atividades geradoras de resíduos perigosos no Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Compete ao produtor ou gerador de resíduos perigosos obter, 

nos órgãos competentes, o licenciamento ambiental ou, no caso de 
resíduos de serviços de saúde, o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos. 

§ 1 o - Os empreendimentos produtores ou geradores de resíduos 
perigosos que não possuam licenciamento ambiental deverão 
providenciá-lo e apresentá-lo para aprovação do órgão ambiental 
competente. 

§ 2° - Os estabelecimentos prestadores de serviço de saúde que não 
possuam Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverão 
providenciá-lo e apresentá-lo para aprovação dos órgãos de saúde e de 
meio ambiente competentes. 

Art. 2° - Os órgãos de saúde e de meio ambiente competentes 
estabelecerão prazo para que os empreendimentos referidos no artigo 
anterior requeiram o licenciamento ambiental ou apresentem o Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. 

Parágrafo único - A não-apresentação, no prazo estabelecido, do 
requerimento de licenciamento ambiental ou do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos implica a aplicação das 
penalidades previstas na legislação em vigor . 

Art. 3° - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos 
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estabelecimentos prestadores de serviços de saúde deverá conter: 

I - Plano de Monitoramento Ambiental; 
II - os tipos de resíduos gerados durante a prestação de serviços de 

saúde; 
III - as condições de liberação de efluentes ou resíduos líquidos 

durante o processo de geração de resíduos ou de prestação de serviços 
de saúde. 

Art. 4°- Para efeito desta lei, consideram-se: 
I - resíduos sólidos os resíduos nos estados sólido e semi-sólido 

resultantes de atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e de varrição, incluídos nessa definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tomem inviável seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 
para isso soluções técnica e economicamente inviáveis; 
li - resíduos perigosos os que apresentam periculosidade ou, pelo 

menos, uma das caracteristicas seguintes: inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, conforme 
definido na NBR no 10.004, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT -; 

III - resíduos de serviços de saúde os resultantes de atividades 
exercidas por estabelecimento gerador, de acordo com a classificação 
adotada pela NBR n° 12.808, da ABNT; 

IV - gerador aquele empreendimento que, em decorrência de suas 
atividades, produza resíduos perigosos; 

V - produtor aquele empreendimento que, por processo industrial, 
produza substâncias perigosas; 

VI - transportador o responsável pelo transporte e trânsito de resíduos 
perigosos; 

VII - unidades receptoras os estabelecimentos que tenham como 
finalidade o armazenamento temporário e o processamento dos 
resíduos perigosos; 

VIII - armazenamento de resíduos a contenção temporária de 
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resíduos, em área autorizada pelo órgão de controle ambiental, à 
espera de reciclagem, recuperação, tratamento ou disposição final 
adequada. 

Art. 5° - O transportador de resíduos perigosos será responsável pelo 
transporte e trânsito em condições que garantam a segurança do pessoal 
envolvido, a preservação ambiental e a saúde pública, bem como pelo 
cumprimento da legíslação e normatização pertinentes. 

Art. 6° - O licenciamento, o controle e a fiscalização sobre todo e 
qualquer sistema, público ou privado, de geração, coleta, transporte, 
armazenamento, tratamento e disposição final de resíduos perigosos, 
nos aspectos concernentes aos impactos sobre o meio ambiente e a 
saúde humana, são de responsabilidade dos órgãos ambientais e de 
saúde pública competentes. 

Art. 7° - Os produtores ou geradores de resíduos perigosos serão 
responsáveis pelo transporte, pelo armazenamento, pela reciclagem, 
pelo tratamento e pela disposição final dos seus resíduos e co-
responsáveis no caso de transferência a terceiros. 

Art. 8° - O produtor ou gerador poderá encaminhar os resíduos 
perigosos a unidade receptora de resíduos perigosos operada por 
terceiros para fins de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição 
final, desde que a unidade esteja devidamente licenciada pelo órgão 
ambiental competente e mediante autorização específica para o 
transporte de tais resíduos. 

§ 1 o - O contrato entre o gerador e a unidade receptora de resíduos 
perigosos especificará a composição e as características técnicas dos 
resíduos, bem como o processo que será utilizado pela unidade 
receptora para lhes dar a destinação contratada. 

§ 2° - Obedecidas as condições estabelecidas neste artigo, caberá à 
Unidade Receptora de Resíduos Perigosos a responsabilidade pela 
correta e ambientalmente segura gestão do resíduo recebido do gerador. 

Art.9° - Os produtores ou geradores de resíduos perigosos são 
responsáveis pelo passivo oriundo da desativação de sua fonte 
geradora, bem como pela recuperação das áreas por ela contaminadas . 

Art. I O - O gerenciador de unidades receptoras de resíduos perigosos 
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será responsável pelo projeto de seu sistema, de acordo com a 
legislação e as normas técnicas pertinentes, e pela implantação, pela 
operação, pelo monitoramento e pelos procedimentos quando do 
encerramento das suas atividades, de acordo com os projetos 
previamente aprovados pelos órgãos ambientais competentes. 

Art. li - No caso de ocorrências envolvendo resíduos perigosos que 
tragam risco ao meio ambiente ou à saúde pública, a responsabilidade 
pela execução de medidas corretivas será: 

I - do produtor ou gerador dos resíduos, nos acidente ocorridos em 
suas instalações; 

li - do produtor ou gerador dos resíduos e do transportador, nos 
acidentes ocorridos durante o transporte dos resíduos perigosos; 

III - do gerenciador das unidades receptoras, nos acidentes ocorridos 
em suas instalações. 

§ I o - Em caso de derramamento, vazamento ou descarga acidental de 
resíduos perigosos, os órgãos ambientais e de saúde pública 
competentes serão comunicados do ocorrido, imediatamente, pelo 
responsável pelo resíduo ou produto. 

§ 2° - O produtor, gerador ou transportador, bem como a unidade 
receptora do resíduo perigoso derramado, vazado ou descarregado 
acidentalmente, ou seu representante legal, deverá fornecer à Fundação 
Estadual de Meio Ambiente todas as informações relativas à 
compos1çao do referido material, sua periculosidade e os 
procedimentos de desintoxicação e de descontaminação, sem prejuízo 
do disposto na legislação em vigor. 

§ 3° - Nos casos em que não se puder identificar o responsável pelo 
derramamento, vazamento ou descarregamento acidental de resíduos 
perigosos, o Governo do Estado e o município onde ocorrer o acidente 
assum1rao a responsabilidade pela definição dos mecanismos 
institucionais, jurídicos, administrativos e financeiros para a 
recuperação total do local contaminado. 

Art.l2- Ficam proibidos o armazenamento, o depósito, a guarda e o 
processamento de resíduos perigosos gerados fora do Estado e que, em 
razão de suas características, sejam considerados pelo Conselho 
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Estadual de Política Ambiental, como capazes de oferecer risco 
elevado à saúde e ao meio ambiente. 

Art.13 - Não estão incluídos no escopo desta lei os resíduos 
radioativos ou nucleares, sujeitos a legislação específica. 

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Carlos 

Pimenta. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI No 899/2000 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 899/00 dispõe 
sobre o Programa Estadual de Fomento Florestal e dá outras 
providências. 

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" em 30/3/2000 e 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para 
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame prévio, concluiu 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma 
apresentada. A proposição vem, agora, a esta Comissão, para receber 
parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
O Programa Estadual de Fomento Florestal que o projeto propõe é de 

grande interesse para um Estado cuja matriz energética está calcada na 
energia gerada pela biomassa. 

Conforme menciona a justificação do projeto de lei em tela, há um 
déficit anual de áreas florestadas em Minas Gerais da ordem de 
300.000ha. O consumo de lenha e madeira pela indústria estadual exige 
o corte em área equivalente a 350.000ha, com o replantio de apenas 
50.000ha. 

Esse déficit de replantio de maciços florestais voltados para a 
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produção florestal acaba por exercer uma forte pressão sobre os 
remanescentes florestais e áreas de cerrado de Minas Gerais, já que 
haverá sempre um forte atrativo financeiro para que as pequenas 
propriedades rurais, mesmo na ilegalidade, busquem a produção de 
energéticos, insumos de fácil comercialização e de lucro certo. 

Na realidade, a implementação desse Programa seria a reedição de 
ação similar que existia no período de 1966 e 1967, por iniciativa do 
Governo Federal, e pela qual se logrou reflorestar mais de 5.000.000ha. 
A proposição busca um aperfeiçoamento daquele processo de 
reflorestamento ao propor um zoneamento ecológico para a 
implantação das florestas de produção e proteção. 

Conduzido dessa forma, o Programa poderá beneficiar um grande 
número de produtores rurais de Minas Gerais, em cujo território 
predominam relevo fortemente ondulado e propriedades rurais de 
pequeno porte (com menos de 150ha), para as quais o Programa poderá 
representar uma alternativa para a geração de renda e emprego. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em I o turno, do 

Projeto de Lei n° 899/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
Cabo Morais, Presidente e relator - Maria José Haueisen - Carlos 

Pimenta. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 92112000 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, o projeto de lei em tela 
dispõe sobre a instituição do Sistema Estadual de Certificação de 
Qualidade Ambiental para bens e produtos industrializados e agrícolas. 

Publicada, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição 
e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos 
regimentais. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. 
Cabe-nos, agora, examinar o projeto quanto ao mérito. 



z 
" . 
" .;; 
= o :;; 
Q . e 
Q 

" ;;; 
Q 
~ . e .., 
• õ 
~ 

1371 
Fundamentação 

O Sistema Estadual de Certificação de Qualidade Ambiental, sobre o 
qual dispõe o projeto em análise, objetiva permitir que se rotulem com 
o Selo de Qualidade Ambiental produtos industrializados e agrícolas 
que tenham sido produzidos por processos gerenciais e técnicos sujeitos 
a uma adequada gestão ambiental e que não causem danos ambientais 
ou que os tenham reduzido ao mínimo. 

O planejamento, a administração e a execução do Sistema ficarão a 
cargo da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
com apoio técnico da FEAM, do IEF e do IGAM. 

A obtenção do Selo, voluntariamente requerido, é condicionada à 
avaliação técnica do processo produtivo e do ciclo de vida do produto e 
à comprovação da ausência de impactos e danos ambientais no 
processo de produção, conforme deverá ser explicitado no decreto que 
regulamentará a lei. Considera-se, também, o licenciamento ambiental 
da empresa e, se for o caso, alguma certificação ambiental, de 
reconhecimento nacional ou internacional, com a qual ela tenha sido 
contemplada. 

Os custos da análise, para a qual pode ser contratada empresa de 
consultoria, devem ser ressarcidos pela empresa requerente. 

Os objetivos do projeto em comento são congruentes com a idéia de 
que os meios de produção devem priorizar a busca das chamadas 
"tecnologias limpas", dando ênfase aos processos realizados de forma 
ecologicamente correta. 

Atualmente a utilização de técnicas e práticas que propiciem a 
produção de bens de consumo ou de produtos agrícolas sem o concurso 
de substâncias químicas nocivas à saúde humana e ao meio ambiente e, 
no caso da agroindústria, de agrotóxicos tem agregado, cada vez mais, 
valor comercial aos produtos. O Selo de Qualidade Ambiental poderá 
ter, no campo mercadológico, um caráter de estímulo às ações 
conservacionistas e de defesa do meio ambiente, tanto quanto os vários 
institutos de certificação ambiental já existentes, que demonstram a 
crescente preocupação do homem com a qualidade de vida e a 
valorização do meio ambiente. 



1372 
Consideramos, pois, que o Projeto de Lei n° 92112000 traduz urna 

iniciativa que trará, certamente, beneficios ao meio ambiente e à 
sociedade. Deve, portanto, receber o apoio desta Comissão. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

921/2000, no I o turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
Cabo Morais, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Maria José 

Haueisen. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 362/99 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei 
no 362/99 visa autorizar o Estado a assumir a gestão e manutenção dos 
trechos rodoviários que menciona. 

No I o turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo no 2. 
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno e 

elaborar a redação do vencido. 
Fundamentação 

O projeto de lei em tela objetiva autorizar o Estado a assumir a gestão 
e a manutenção dos seguintes trechos rodoviários: 

I - segmento da estrada municipal que liga o Município do Serro a 
Alvorada de Minas, num trecho de aproximadamente 18 km; 

II - da cidade do Serro ao entroncamento da MG-10, com 
aproximadamente 9km. 

Há intenso tráfego nesses trechos, pois praticamente são as únicas 
vias de escoamento de produtos agropecuários e de acesso da 
população dos distritos vizinhos à Rodovia MG-1 O, que é asfaltada. 
Essas estradas cascalhadas, para se manterem transitáveis, exigem 
constantes serviços de manutenção das Prefeituras Municipais de 
Alvorada de Minas e Serro. 

O substitutivo aprovado ampliou o rol de estradas que passarão a ser 
geridas e mantidas pelo Estado. 

De acordo com o órgão que cuida de rodovias, o DER-MG, esses 
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trechos estão sob os cuidados das referidas Prefeituras, não 
estando, portanto, incluídos no Plano Rodoviário Estadual - PRE -, isto 
é, no âmbito de sua competência. 

Contudo, a manutenção dessas estradas onera sobremaneira os 
municípios, que se vêem obrigados a desviar seus parcos recursos do 
atendimento de demandas estritamente locais. 

Dessa forma, não poderia esta Comissão deixar de acolher o projeto, 
pois a participação do Estado é de fundamental importância, não só 
para estancar a constante sangria de recursos, mas também para 
melhorar a qualidade de vida das populações de toda aquela região. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 362/99, 

no 2° turno, na forma do vencido no I o turno. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
Álvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto, relator - Dinis Pinheiro -

Ivair Nogueira. 
Redação do Vencido no I 0 Turno 

PROJETO DE LEI W 362/99 
Autoriza o Estado a assumir a gestão e a manutenção de trechos 

rodoviários que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Estado autorizado a assumir, mediante contrapartida 

dos municípios, a gestão e a manutenção dos seguintes trechos 
rodoviários: 

I - trecho de estrada que liga as cidades do Serro e de Alvorada de 
Minas, com aproximadamente 18 km; 
li - trecho de estrada da cidade do Serro ao entroncamento da MG-1 O, 

com aproximadamente 9 km; 
III - trecho de estrada que liga a BR-259 à cidade de Santa Rita do 

Itueto, via Quatituba, com aproximadamente 20 km; 
IV - trecho de estrada que liga as cidades de Ladainha e Novo 

Cruzeiro, com aproximadamente 36 km; 
V - trecho de estrada que liga as cidades de Turmalina e V eredinha, 

com aproximadamente 15 km; 
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VI- trecho de estrada que liga a rodovia MG-311, partindo de 

Vila de Limeira, Município de Mantena, à cidade de Nova Belém, com 
aproximadamente 20 km; 

VII - trecho de estrada que liga a cidade de Mantena à divisa entre os 
Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, na Vila Cafelândia, ES, com 
aproximadamente 14 km; 

VIII- trecho de estrada denominado Av. Filomena Cartafina, que liga 
a cidade de Uberaba ao Distríto Industríal UI - Delta -, com 
aproximadamente 25 km; 

IX- estrada de contorno da cidade do Serro; 
X - estrada de contorno da cidade de Andradas; 
XI - Camanducaia - Monte Verde, numa extensão de 18 km; 
XII- Bom Repouso à BR-381, numa extensão de 19 km; 
XIII- Senador Amaral à BR-381, numa extensão de 19 km; 
XIV- Toledo à BR-381, numa extensão de 19 km; 
XV- Munhoz à BR-381, via Toledo, numa extensão de 35 km; 
XVI - Munhoz à divisa com o Estado de São Paulo (Município de 

Socorro), numa extensão de 6 km; 
XVII - Virgínia - Marmelópo1is - Delfim Moreira (dando acesso à 

Rodovia MG-350 em ambos os extremos), numa extensão de 47 km; 
XVIII - Silvianópo1is - Careaçu dando acesso à BR-381, numa 

extensão de 20 km; 
XIX - Santa Rita do Sapucaí a São Sebastião da Bela Vista, levando à 

BR-381, numa extensão de 22 km; 
XX - Cachoeira de Minas a Sapucaí Mirim - MG-173, numa extensão 

de 56km; 
XXI- Piranguinho a Brasópo1is ligando à BR-459 e à MG-173, numa 

extensão de 42km; 
XXII- Pouso Alto a Virgínia- MG-350, numa extensão de 23 km; 
XXIII - Conceição das Pedras a Natércia, numa extensão de 20 km, 

ligando à MG-459; 
XXIV - entroncamento da MG-202 com a MG-638, ligando Arinos a 

Uruana de Minas, numa extensão de 17 km; 
XXV- Arinos a Formoso, via Piratinga, numa extensão de 137 km; 
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XXVI- Tocos do Moji à BR-381, com extensão de 22 km; 
XXVII- Tocos do Moji a Borda da Mata, com extensão de 20 km; 
XXVIII - Cambuí - Consolação - Paraisópolis, com extensão de 18 

km. 
Parágrafo único - Manterá a responsabilidade sobre os trechos 

mencionados nos incisos o município que se manifestar ao órgão 
competente, no prazo de 180 dias contados da publicação desta lei, 
contrariamente à transferência. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 393/99 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Sargento Rodrigues, objetiva 
alterar dispositivos da Lei n° 11.404, de 1994, que contém normas de 
execução penal. 

Foi o projeto aprovado em 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Administração Pública, e com as Emendas n°s 1 a 4. 
Retoma agora a proposição para, nos termos regimentais, receber 
parecer no 2° turno. Segue anexa a redação do vencido, que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
A proposta contida no projeto é a de assegurar a integridade fisica dos 

presos, provisórios ou condenados, que tenham exercido função 
policial. 

No 1 o turno, a Comissão de Direitos Humanos apresentou emendas ao 
projeto com o intuito de aperfeiçoar a proposição. O Substitutivo n° 1, 
que a Comissão de Administração Pública apresentou e foi aprovado, 
corrigiu vício de inconstitucionalidade da proposição, pois a Comissão 
de Constituição e Justiça havia perdido o prazo para emitir seu parecer. 

Ao elaborar a redação do vencido, após a votação em 1 o turno, esta 
Comissão constatou que as Emendas n°s 1 e 4, de sua autoria, haviam 
perdido o seu objeto, em razão da aprovação do Substitutivo n° I, 
apresentado posteriormente, razão pela qual deixou de incluí-las . 
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A preocupação do autor, conforme o parecer anterior desta 

Comissão, é relevante, uma vez que, de fato, os ex-policiais reclusos 
estão expostos a possíveis retaliações dos demais presos, que, 
freqüentemente, vêem neles um inimigo. 

Reiteramos, dessa forma, nosso parecer pela aprovação da 
proposição. 

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

393/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Marcelo 

Gonçalves - Luiz Tadeu Leite. 
Redação do Vencido no I o Turno 

Projeto de Lei n° 393/99 
Altera a Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas 

de execução penal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam acrescentados ao art. 72 da Lei no 11.404, de 25 de 

janeiro de 1994, os seguintes §§ 2°, 3° e 4°, passando seu parágrafo 
único a vigorar como § I 0 : 

"Art. 72- ········································································· 
§ 2° - A pessoa recolhida em prisão provisória, que, ao tempo do 

delito, era policial civil ou militar do Estado, ficará em dependência 
distinta e isolada da dos demais presos. 

§ 3° - A garantia prevista no parágrafo anterior estende-se ao 
condenado em sentença transitada em julgado que, ao tempo do delito, 
era policial civil ou militar do Estado.". 

Art. 2°- O "caput" dos arts. 75 e 81 da Lei n° 11.404, de 25 de janeiro 
de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7 5 - Podem ser previstas seções independentes, de segurança 
reforçada, para internamento de condenado que tenha exercido função 
policial e que, por esta condição, esteja ou possa vir a estar ameaçado 
em sua integridade fisica e para internamento de condenado por crime 
hediondo e de rebelde ou opositor ao regime do estabelecimento. 
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Art. 81 - No presídio e na cadeia pública, haverá unidades 

independentes para a mulher, o jovem adulto, o preso que tenha 
exercido função policial e para a execução de pena privativa de 
liberdade e de limitação de fim de semana.". 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 24/5/2000, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência à Casa do 
falecimento de Hélio de Oliveira Ferreira, ocorrido em 22/5/2000, em 
Pedro Leopoldo.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Nelson Barbosa, ocorrido em 2115/2000, em Ouro 
Fino.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. João Batista Ferreira Filho, ocorrido em 12/5/2000, 
em Serranos. (- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Chico Rafael, dando ciência à Casa do falecimento do 
Sr. Benedito de Paula Nogueira, ocorrido em 19/5/2000, em 
Consolação. (- Ciente. Oficie-se.) 

z Do Deputado Márcio Kangussu, dando ciência à Casa do falecimento a 
da Sra. Hilda de Almeida Lima, ocorrido em 23/5/2000, em 

.~ .;; Muzambinho. (-Ciente. Oficie-se.) 
g Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento da 
! Sra. Dionésia Moreira de Carvalho Silveira, ocorrido em 29/4/2000, em 
~ Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.) 

" <;; 
Q 
~ . 
Q . .;: 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE MAIO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 142• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 25/5/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo, João 

Paulo e Dinis Pinheiro 
Sumário: Comparecimento - Abertura - r• Parte: 1• Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 118/2000 
(encaminha pedido de retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 
154/99), do Governador do Estado - 2• Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°S 1.058 a 1.06112000 -
Requerimentos n°s 1.430 a 1.434/2000 - Requerimentos dos Deputados 
Agostinho Patrús, Bilac Pinto, João Leite e outros, Márcio Cunha e 
Paulo Piau - Proposição Não Recebida: Requerimento do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações: Comunicações da CPI das 
Barragens, das Comissões de Transporte (2), de Educação, de Direitos 
Humanos e de Administração Pública e dos Deputados Márcio Cunha, 
Maria Olívia, Antônio Carlos Andrada, Hely Tarqüínio e Elmo Braz -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Mauro Lobo,Carlos 
Pimenta e João Paulo - 2• Parte (Ordem do Dia): 1• Fase: Abertura de 
Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Bilac 
Pinto, Márcio Cunha, Paulo Piau e João Leite e outros; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimento contido na Mensagem n° 
118/2000, do Governador do Estado; aprovação - Requerimento do 
Deputado Agostinho Patrús; aprovação - Requerimento do Deputado 
Luiz Fernando Faria; deferimento; discurso do Deputado Elmo Braz -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton 
Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
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Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bené 
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio A velar- Geraldo Rezende- Glycon Terra Pinto- Irani Barbosa-
Ivair Nogueira- Ivo José- João Batista de Oliveira- João Leite - João 
Paulo- Jorge Eduardo de Oliveira- Luiz Fernando Faria- Luiz Tadeu 
Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Sávio 
Souza Cruz- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley 
Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - 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 da ata da reunião anterior. 

J• Parte 
I • Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, I 0 -Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

"MENSAGEM N" 118/2000* 
Belo Horizonte, 25 de maio de 2000. 
Senhor Presidente, 
Em 19 de março de 1999, enviei o Projeto de Lei n° 154/99 a essa 

Assembléia Legislativa, com objetivo de que se procedesse alteração 
no artigo 6° da Lei n° 11.406/94. 
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Solicito a V. Exa. que o referido projeto de lei seja retirado de 

tramitação, para que a matéria nele constante seja reavaliada. 
Renovo a Vossa Excelência, nesta oportunidade, o meu apreço. 
Atenciosamente, 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 

Gerais. 
-Anexe-se ao Projeto de Lei no 154/99. 
* -Publicado de acordo com o texto original. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.058/2000 
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica à 

GASMIG e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à GASMIG o 

terreno situado na Avenida Juscelino Kubitschek, 2.500, em Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - O terreno objeto da doação será destinado à construção de 
um posto de abastecimento de gás natural da Associação dos 
Condutores Auxiliares de Táxi- ACAT. 

Art. 3°- No prazo de trinta dias contados a partir da data da assinatura 
da escritura de doação, a GASMIG firmará convênio com a Associação 
dos Condutores Auxiliares de Táxi - ACAT -, em que definirá as 
responsabilidades de cada urna das entidades envolvidas. 

Sala das Reuniões, de maio de 2000 
Anderson Adauto 
Justificação: A Associação dos Condutores Auxiliares de Táxi é urna 

entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo promover a 
valorização do taxista e, principalmente, do condutor auxiliar. 
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Sempre ocupada em buscar melhorias para o sistema de táxis, a 

Associação está pretendendo dotar a categoria de condutores de táxis 
com um posto de abastecimento de gás natural, que irá beneficiar cerca 
de 12 mil profissionais, uma vez que possibilitará a redução de 70% do 
valor que é despendido com combustível, um dos itens mais onerosos 
na composição da tarifa de táxi. 

Por outro lado, podemos comprovar, pela documentação anexada à 
proposição, que existe viabilidade técnica para a instalação do posto de 
abastecimento no referido local. 

Em face das razões expostas, peço o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI W 1.059/2000 
Dispõe sobre a gratuidade de serviços prestados pelo Estado por meio 

da Internet. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Toma-se gratuito o acesso, por meio da Internet, às 

informações prestadas por órgãos e entidades da administração direta e 
indireta do Estado, do Ministério Público Estadual e do Tribunal de 
Contas do Estado. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Eduardo Brandão 
Justificação: Há alguns dias tomamos conhecimento, pela imprensa, 

da cobrança pelo acesso a informações disponibilizadas pela Imprensa 
Oficial, por meio da Internet. Logo em seguida, essa autarquia 
justificou a cobrança dizendo que, com a disponibilização das 
informações via Internet, caiu vertiginosamente a venda do jornal 
"Minas Gerais". Isso teria gerado um prejuízo à entidade, que não viu 



outro meio senão a cobrança pelo acesso a sua "home page", para 
atender a investimentos efetuados em seu parque gráfico. 
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Pesquisando na própria Internet, nos "sites" da Imprensa Oficial de 
outros Estados e mesmo da União, não encontramos nenhum outro caso 
de cobrança pelo acesso. 

Da mesma forma, não há nenhum órgão do Judiciário estadual, 
federal ou de outro País que cobre para oferecer acesso a suas 
jurisprudências e consultas processuais. No entanto, verificamos que o 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais cobra pelo acesso a sua 
"home page". 

Há que se ressaltar que, além de não ser prática usual em todo o 
mundo, os custos de disponibilização dessas informações são 
infinitamente inferiores aos de uma publicação ordinária. Ademais, a 
Imprensa Oficial recebe recursos do orçamento estadual, que conta com 
os impostos pagos pela comunidade, a qual, mais uma vez, está sendo 
compelida a pagar pelo que lhe é de direito conhecer. 

De acordo com o art. 37 da Constituição da República, a 
administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios 
obedecerá, entre outros, ao princípio da publicidade. Se a publicidade 
de seus atos é obrigatória, deverá o acesso a ela ser gratuito, sob pena 
de se privarem os desfavorecidos do conhecimento que lhes é 
facultado. 

Dessa forma, contamos com o apoio dos demais pares para a 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.060/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Oliveirense de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - AP AE -, com sede no Município de 
Oliveira. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o -Fica declarada de utilidade pública a Associação Oliveirense 
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de Pais e Amigos dos Excepcionais - AP AE -, com sede no 
Município de Oliveira. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2000. 
Sávio Souza Cruz 
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Justificação: A AP AE, detentora de título de utilidade pública no 
Município de Oliveira, pela Lei n° 1.335, de 11/2/82, foi criada em 
17/11/81 com o objetivo de promover medidas de âmbito municipal 
que visem a assegurar o ajustamento e o bem-estar dos excepcionais. 
Tem cumprido essa função com absoluto êxito e agora se prepara para 
construir sua sede própria a fim de expandir sua atuação no município. 

Diante do exposto, tendo em vista que a AP AE atende plenamente 
aos requisitos legais para a declaração de utilidade pública em nível 
estadual, honro-me em submeter à apreciação desta Casa Legislativa o 
presente projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 1.061/2000 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - AP AE de Miradouro, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - AP AE de Miradouro, 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, 19 de maio de 2000. 
Sebastião Na varro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas AP AEs em 

todo o Estado. Merecem grande destaque, notadamente no interior, 
onde sobrevivem graças ao esforço, à abnegação e, sobretudo, ao 
espírito de amor ao próximo de seus dirigentes. 
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Sem possuírem orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, 

promoção de eventos rentáveis, doações e gestos de pessoas caridosas. 
A declaração de utilidade pública da AP AE de Miradouro permitirá 

que a entidade se tome apta a alçar projetos maiores no 
desenvolvimento de suas atividades. 

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c 
o art. I 03, inciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.430/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita 

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Pe. 
Braz Tenório Rocha pela passagem dos 150 anos de fundação da 
Paróquia de São José, no Município de Paraisópolis. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

N° 1.431/2000, da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que se 
providencie pintura da pista em trecho da BR-381 que menciona. 

N° 1.432/2000, da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se 
providencie a conclusão das obras no trecho da BR-381 que liga 
Contagem a Betim. 

N° 1.433/2000, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja 
encaminhado apelo ao Presidente da CEMIG e ao Prefeito Municipal 
de Belo Horizonte com vistas a que se providencie iluminação para a 
Rua Chopotó, no Bairro Pindorama, no trecho entre a Rua Rio 
Petrópolis e a BR-040. 

N° 1.434/2000, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja 
encaminhado apelo ao Presidente da CEMIG e ao Prefeito Municipal 
de Belo Horizonte com vistas a que se providencie iluminação central 
para a Av. Guarapari, no Bairro Santa Amélia. (- Distribuídos à 
Comissão de Transporte.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 



Agostinho Patrús, Bilac Pinto, João Leite e outros, Márcio Cunha e 
Paulo Piau. 

Proposição Não Recebida 
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- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do 
Regimento Interno, a seguinte proposição: 

REQUERIMENTO 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos anais 

da Casa voto de congratulações com a SUDENE pela comemoração de 
seus 40 anos de criação. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Carlos Pimenta.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da CPI das 

Barragens, das Comissões de Transporte (2), de Educação, de Direitos 
Humanos e de Administração Pública e dos Deputados Márcio Cunha, 
Maria Olívia, Antônio Carlos Andrada, Hely Tarqüínio e Elmo Braz. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a 

esta tribuna para comentar o evento realizado ontem, em comemoração 
ao Dia da Indústria, que é comemorado no dia 24 de maio. Neste ano, 
houve algo de muito especial: uma passeata de empresários do setor 
industrial, da área de serviços e comércios, a qual contou com 
representantes de todos os segmentos das atividades empresarias. Ela 
tinha como objetivo uma manifestação inequívoca a favor da reforma 
tributária e da reforma trabalhista. Contou com a presença do 
Presidente da Cãmara Federal e do Deputado Germano Rigotto, relator 
do projeto de reforma tributária. 

O Presidente Michel Temer foi enfático ao afirmar que, ainda nesse 
~ mês de junho, colocará na pauta o projeto da reforma tributária. E o 
<'l relator, Deputado Germano Rigotto, colocou o esforço de sua Comissão ;;; 
~ para chegar a um denominador comum. Agora, dependeremos apenas 
j do posicionamento do Poder Executivo, para, finalmente, haver o 
-E encaminhamento dessas propostas de reforma. i Toda a sociedade brasileira espera que, dessa vez, o Executivo não 

I 
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crie óbices, para que esse projeto possa, enfim, ter seu 
encaminhamento. Neste momento, gostaria de fazer a leitura do 
manifesto, que foi entregue ontem pelas representações empresariais e 
que diz respeito a essa proposta de reformas: (- Lê:) 

"Manifesto dos empresários pelas reformas 
O País não pode mais esperar pela aprovação das reformas tributária e 

trabalhista. E urgente aprová-las! Somente um sistema tributário 
simplificado, transparente e justo e uma legislação trabalhista não 
intervencionista podem gerar crescimento, mais emprego, melhoria da 
renda, correção das desigualdades sociais e econômicas e maior 
competitividade da empresa nacional. Sem as reformas, não há solução. 
É inconcebível que o País continue à espera das decisões, que, todos 
sabem, precisam ser tomadas. Enquanto empresários cortam custos e 
ganham produtividade indefinidamente para manter a economia em 
movimento, a ineficiência do Governo e o arcabouço de leis fiscais, 
trabalhistas e tributárias mantêm o rombo por onde escoa todo o 
sacrificio feito. É um esforço insano que compromete a capacidade de 
sobrevivência da empresa nacional, aprisiona nosso povo a 
vergonhosos índices de má distribuição de renda e reserva ao Brasil o 
papel de vítima da globalização, em lugar de agente ativo do processo 
mundial. 

É com absoluto inconformismo com a demora na apreciação de 
matérias tão importantes, especialmente as reformas tributária e 
trabalhista, que encaminhamos aos nossos representantes no Congresso 
Nacional este Manifesto. 

O Brasil, insistimos, não pode esperar mais, não pode haver mais 
sacrificios se a correção dos rumos depende apenas da tomada de 
decisões e, portanto, da observância das responsabilidades que cabem a 
cada um de nós, brasileiros, envolvidos na discussão de temas tão 
importantes para o desenvolvimento do País. São essas bandeiras que 
precisam estar desfraldadas, com determinação, até que as reformas 
sejam votadas e aprovadas. 

1- Sim à Reforma Tributária: 
Pela redução da carga tributária, que vem crescendo desde 1993 e 
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encontra-se agora em um dos níveis mais elevados da história 
econômica do Brasil. Segundo cálculos da Secretaria da Receita 
Federal, em 1999 ele atingiu 30,3% do PIB, patamar muito superior ao 
de países latino-americanos com semelhante estágio de 
desenvolvímento econômico, como o México, a Argentina e o Chile. 

Pela ampliação da base de arrecadação. Para isso, é fundamental 
combater a sonegação, com a simplificação das obrigações tributárias, 
facilitando a declaração, o pagamento dos impostos e a fiscalização. 
Ser um contribuinte correto não pode mais significar perda de 
competitividade. 

Pela redução da participação relativa dos impostos indiretos na 
arrecadação e pelo aumento dos diretos, de forma a onerar menos a 
cadeia produtiva e a distribuir com mais justiça a carga tributária, 
reduzindo-se a incidência de tributos sobre bens de primeira 
necessidade e exigindo-se mais dos contribuintes de maior renda. 

Pelo fim da guerra fiscal entre os Estados. Pela desoneração das 
exportações. 

2- Sim à Reforma Trabalhista: 
Pela redução da regulamentação do mercado de trabalho, de forma 

que o crescimento econômico resulte em aumento do nível de emprego. 
Pela redução das contribuições sobre a folha de salários, responsáveis 

pela defasagem entre o custo do trabalhador e o que ele efetivamente 
ganha. Hoje, mesmo em época de aumento de produção, a contratação 
de novos trabalhadores é desestimulada, dado o custo indireto da mão-
de-obra e também o custo de demissão, eventualmente necessária . 

A aprovação das reformas tributária e trabalhista, como foi dito, é 
inadiável. O atraso na tramitação dessas matérias, na verdade, aponta 
para a necessidade de aprovação de uma terceira reforma, a política -
aquela que garantirá regras bem definidas ao regime democrático 
brasileiro, em beneficio dos interesses da sociedade. No quadro atual, a 
governabilidade é conquistada pela capacidade do Estado de trocar 
favorecimentos por apoio político. Observa-se, então, um 

~ distanciamento entre a sociedade e o Estado, incapaz de atender às i demandas do País e de oferecer respostas condizentes às inovações 
• " É 
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rnodernizantes da iniciativa privada. A conseqüência é a 
desobediência civil, o crescimento da economia informal e da 
sonegação. 

Belo Horizonte, 24 de maio de 2000." 
Assinaram o manifesto: Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais- FIEMO-; Federação das Associações Comerciais do Estado de 
Minas Gerais - FEDERAMINAS -; Associação Comercial de Minas -
AC Minas -; Câmara dos Dirigentes Lojistas - CDL -; Centro das 
Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais - CICI-MG -; 
Federação de Serviços do Estado de Minas Gerais- FESEMG. 

Este é o manifesto do empresariado mineiro, que anseia por essas 
duas reformas: a tributária e a trabalhista. 

Esperamos que, desta vez, ainda neste mês, a Câmara Federal, 
consoante compromisso de seu Presidente, Deputado Michel Temer, 
coloque esse projeto novamente na pauta para votação. Ternos a 
convicção de que é por isso que anseia toda a sociedade brasileira, que 
não quer conviver com o nível de desemprego existente nem com o 
desestímulo cada vez maior para quem produz neste País. 

Portanto, nos associamos aos dizeres desse manifesto. Foi em 
momento oportuno que as lideranças empresaríais deram publicidade, 
através de sua presença nas ruas, do inconformismo e, mais ainda, da 
necessidade premente das reformas. Todos anseiam por elas e 
esperamos que desta vez ocorram. 

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

imprensa, povo de Minas Gerais, ao abrir as páginas do jornal "Estado 
de Minas" nesta manhã, deparei com notícia extremamente 
preocupante. Refiro-me a urna declaração de três Deputados Federais 
por Minas Gerais, sobre a possibilidade de nosso Estado perder 
US$175.000.000,00 por falta de diálogo do Governo de Minas com o 
Governo Federal. 

Gostaría de fazer a leitura na íntegra da notícia, para mostrar não só a 
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gravidade do assunto, mas para que esta Casa tome conhecimento 
do que está acontecendo e possamos tomar providências, porque esses 
recursos são destinados principalmente às cidades mais carentes e 
serviriam para a eletrificação rural de milhares de propriedades no 
nosso Estado.(- Lê:) 

"Sem diálogo, Minas perde US$175.000.000,00. Pelo menos três 
Deputados Federais, Roberto Brant, do PFL, Romeu Queiroz e José 
Militão, ambos do PSDB, confirmaram ontem ter ouvido do Ministro 
das Minas e Energia, Rodolfo Tourinho, que a ELETROBRÁS dispõe 
de US$175.000.000,00 para investir em Minas Gerais, mas não 
consegue liberar os recursos 'porque o Governador Itamar Franco 
recusa-se a conversar com ele', o Ministro. 

Brant informou que o Ministro chegou a apelar para o Vice-
Governador do .Estado, colocando-o em contato com o Presidente da 
ELETROBRÁS, Firmino Sampaio, mas os dois não conseguiram 
chegar a um acordo para acertar o repasse para a CEMIG. 

'A verba é destinada à eletrificação rural e provém de recursos 
externos', diz o Deputado Romeu Queiroz. 'Estamos tentando agora 
definir as possibilidades de a ELETROBRÁS firmar convênios 
diretamente com as Prefeituras, já que o Governador Itamar Franco não 
quer conversar com o Ministro das Minas e Energia', afirma o 
Deputado Federal Roberto Brant." 

Esta notícia, além de causar apreensão muito grande, se for verdade, 
se confirmada na sua íntegra, vem mostrar que, mais cedo ou mais 
tarde, o Governador do Estado poderá ser responsabilizado pela perda 
desses recursos, que são essenciais para o desenvolvimento, 
principalmente das cidades pequenas. Tais cidades não têm como arcar 
com o custeio da eletrificação rural, o que trará problemas seriíssimos e 
gravissimos, tirando, até mesmo, a oportunidade de milhões de pessoas 
terem acesso a essa obra, a esse beneficio. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* Gostaria de 
cumprimentar V. Exa. pelo seu pronunciamento. É da maior gravidade 
a denúncia que faz à Assembléia, a todos os Deputados, sobre essa 
atitude de irresponsabilidade política, de sandice, de devaneio, de 
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A essa notícia que V. Exa. nos traz, gostaria de acrescentar outra, que 
também está publicada hoje nos jornais de Minas. "A IVECO está 
parada em Sete Lagoas". O Governo de Minas não faz a parte dos 
investimentos que lhe cabe. Isso, meu caro Deputado Carlos Pimenta, 
representa a perda de mil empregos diretos para a juventude de Minas 
Gerais e, particularmente, de Sete Lagoas e daquela região que é tão 
próxima à Região Metropolitana de Belo Horizonte, no momento em 
que o maior desafio da administração pública e de todos nós é o da 
geração de empregos. É um gesto de irresponsabilidade e de omissão 
do Governo não fazer a sua parte, modesta, diga-se de passagem, para 
assegurar que a IVECO possa, definitivamente, implantar sua unidade 
industrial e garantir emprego para mais de mil jovens da nossa terra, do 
nosso Estado. É inadmissível. 

Cumprimento V. Exa. pelo seu pronunciamento. É papel nosso, da 
Oposição, cobrar do Governador Itamar Franco que tenha mais respeito 
por Minas Gerais, que pare de fazer política menor, que pare de fazer 
politicagem e que comece, finalmente, a enfrentar os problemas do 
nosso Estado. Basta de irresponsabilidade, Governador Itamar Franco. 
Vamos, juntos, enfrentar os problemas de Minas Gerais. Meus parabéns 
a V. Exa. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço ao Deputado Amilcar 
Martins por sua participação. Entendo que estamos diante de denúncia 
feita por um órgão de imprensa de circulação nacional. É uma denúncia 
grave, que mostra duas faces do problema. Se o Governador não quer 
recorrer ao Sr. Ministro para acertar a contratação desses recursos, 
configura uma situação grave, complicada e difícil, que nem ele nem 
nenhum de nós, Deputados poderemos ter argumentos para explicar, 
principalmente para os municípios que precisam dessa energia elétrica. 
Por outro lado, gostaria de chamar a atenção para a atitude de um 
Ministro, fazendo justiça, na sua totalidade, porque nenhum Ministro, 
ninguém do Governo Federal, nem mesmo o Presidente da República, 
tem o direito de tirar de Minas Gerais a oportunidade de trazer esses 
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recursos essenciais para todos nós. 

Se existe a indisposição do Sr. Governador Itamar Franco em chegar 
e sentar-se à mesa de negociação, também temos de fazer justiça e ser 
justos na afirmação de que o Ministro está absolutamente errado. S. 
Exa. não pode se prender à divergência entre o Governo Federal e o 
Governo do Estado e tomar atitude autoritária dessa natureza, trazendo 
prejuízos enormes sem precedentes a centenas de municípios do nosso 
Estado. 

Represento nesta Casa uma região carente sob todos os aspectos. 
Ainda hoje, por mais de cinco horas, debatemos com o Secretário da 
Saúde, Deputado Adelmo Carneiro Leão, o seu programa de governo, o 
programa de governo para a saúde pública no Estado. Tivemos a 
oportunidade, ao lados do Deputados Miguel Martini, Dalmo Ribeiro 
Silva e Márcio Kangussu, de mostrar que o tratamento na área da saúde 
historicamente sempre tem discriminado as regiões do Norte de Minas 
e do vale do Jequitinhonha. 

Agora, com essa notícia, além do espanto e da preocupação que nos 
causa, também nos causa indignação. Não é possível que venhamos a 
perder mais de R$300.000.000,00, cerca de US$175.000.000,00, que 
poderiam resolver tranqüilamente a situação da eletrificação rural nas 
regiões mais carentes e menos assistidas de nosso Estado. 

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* -Agradeço a concessão 
do aparte. Quero comentar o assunto dos US$175.000.000,00 que o 
Estado estaria perdendo. De antemão, quero deixar claro que cada vez 
que houver US$175.000.000,00, o Governador Itamar Franco, por mais 
repulsa que essa demanda possa lhe causar, se sentará com os 
representantes do Governo Federal. Se essa quantia estiver disponive1 
diariamente, quero assumir o compromisso de que diariamente o 
Governador Itamar Franco se sentará com esse Sr. Rodolfo Tourinho 
ou com os Deputados Federais Roberto Brant, do PFL, Romeu Queiroz 
e José Mi1itão, do PSDB, que anunciaram que Minas não recebe esse 
dinheiro porque o Governador não conversa com o Ministro. Conversa 
até com os três juntos. 

Para Minas Gerais, esse valor está bem-colocado, por mais indigesta 
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que seja a conversa ou difícil para quem tem compromisso com o 
interesse público. E para conversar com os representantes do interesse 
financeiro internacional do País, o interesse de Minas estará acima. 
Assim, toda vez que uma quantia dessas estiver à disposição de Minas 
Gerais, o Governador Itamar Franco e os representantes passarão pelo 
sacrifício de conversar com esses senhores. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Deputado Sávio Souza Cruz, em 
primeiro lugar, entendo que não se trata de conversa amigável nem de 
partir para o sacrifício. Estamos falando é da independência de um 
Estado, do beneficio que certamente esses recursos trarão para milhões 
de pessoas. Somos de uma região carente. Enquanto outras regiões já 
discutem os problemas atinentes ao MERCOSUL - muito mais 
complexos -, a nossa região clama pela eletrificação rural. 

Se V. Exa. escutou bem o meu pronunciamento, chamamos a atenção 
do Governo, mas também condenamos o ato autoritário do Sr. Ministro, 
que é representante do Governo Federal. Entendo que o Governador 
Itamar Franco não pode ter em nenhum momento nenhum tipo de cor 
partidária, nenhuma pretensão pessoal. E assim também deve agir o 
Governo Federal em relação a Minas Gerais, evitando-se qualquer 
problema, distúrbio ou prejuízo para o povo do Estado. 

Não se trata de conversar nem de sentar-se à mesa. São pessoas 
maduras, sérias e responsáveis, tanto o Governador deste Estado quanto 
o Presidente da República ou qualquer outra pessoa que responda por 
ele. 

O que é condenável, o que esta Casa não pode deixar passar 
despercebido é que um relacionamento dessa natureza venha trazer 
prejuízos para o povo de Minas Gerais, principalmente para as regiões 
mais carentes. 

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Nobre Deputado Carlos 
Pimenta, desde o início, ouço com muita responsabilidade o seu 
pronunciamento. Não poderia me furtar a pedir-lhe um aparte. 

Hoje, pela manhã, conversando com um amigo do Norte de Minas 
que já foi Deputado nesta Casa, tocando no assunto dessa reportagem, 
disse-me que o Conselho da CEMIG já autorizou que o Governo do 
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Estado fizesse as ações para que esse dinheiro chegue à CEMIG. O 
grande problema em questão - entendo eu - é quem vai executar o 
serviço. Será a CEMIG, e não os municípios. 

Essa questão precísa ficar muito clara A CEMIG já tomou as 
providências. Vou pedir ao Presidente dessa empresa a ata do Conselho 
aprovando que o Estado fizesse esse convênio. É essa a posição. Tenho 
certeza absoluta de que esse dinheiro virá ao encontro dessas cidades 
que precisam fazer sua eletrificação rural. Muito obrigado, Deputado 
Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço o seu aparte, que vem 
enriquecer meu pronunciamento. 

Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, mesmo com a 
garantia que nos é oferecida pelas informações dos Deputados Rêmolo 
Aloise e Sávio Souza Cruz, vamos procurar saber o que aconteceu, 
onde está a culpa. Se estiver no Governo do Estado ou no Governo 
Federal, vamos denunciar, porque o povo deste Estado não pode pagar 
por desavenças, por desencontros de pessoas que deveriam assumir 
posições sérias, e, no entanto, preferem persistir no campo do 
contraditório, do embate. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, caros colegas Deputados, 

Deputadas, visitantes, senhores telespectadores da TV Assembléia, 
profissionais da imprensa, venho a esta tribuna nesta tarde para 
registrar e - por que não dizer? - para comemorar com os colegas a 
vitória que acabamos de auferir, de experimentar na nossa luta contra o 
cartel dos postos de combustíveis. 

Veja, Sr. Presidente, que o Ministério da Justiça, por intermédio da 
Secretaria de Direito Econômico, acaba de tomar uma decisão rara, mas 
de efeito imediato e absolutamente eficaz, provocado que fora por nós, 
da Agência PROCON. A Dra. Nádia Kelly, Promotora, com todo o 
brilhantismo e coragem, ajudou-nos a fazer um levantamento dos 

~ dados, como fitas de video, notas fiscais, num trabalho incansável junto 
~ à Agência PROCON. 
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Solicitamos audiência com o Dr. Paulo de Tarso, da Secretaria de 

Direito Econômico do Ministério da Justiça, que, em boa hora, resolveu 
adotar a providência por que tanto pugnávamos. 

Sr. Presidente, não é segredo para ninguém que, mais ou menos, há 
15 dias, os postos de combustível, de maneira infundada, resolveram, 
de forma inopinada, aumentar o preço dos combustíveis em Belo 
Horizonte, fazendo isso de forma até debochada. Numa assembléia da 
categoria, um veículo de comunicação comentou as expressões 
utilizadas durante o evento: entre sorrisos e deboches, dizia-se que não 
havia tido reajuste nos postos de Belo Horizonte. E mais, que, se nós 
estivéssemos assustados com a elevação dos preços, certamente 
elevação maior estaria por vir e fatalmente viria e, talvez, pudesse 
agradar ao consumidor. Trata-se de um deboche com o qual não 
podemos concordar. 

A televisão, que esteve, de maneira sigilosa, gravando o evento, 
trouxe-nos essas preciosas informações, que foram utilizadas de forma 
competente junto a todos os canais de defesa do consumidor neste País. 
E mais especificamente o Ministério da Justiça, que é a instância maior 
de defesa do consumidor, por meio da Secretaria de Direito 
Econômico, em boa hora, soube utilizar essas informações, que são 
confissões irrevogáveis, feitas de forma irretratável, inequívoca, pelo 
segmento que se encontra aviltando, espoliando a economia do 
consumidor belo-horizontino. Vitória desta Casa, vitória do PROCON 
da Assembléia Legislativa, que tantos serviços já prestou à sociedade 
de Minas Gerais, vitória da Agência PROCON, que reúne a nossa Casa, 
o PROCON, o Ministério Público, a Secretaria da Segurança Pública, 
que está alocando Delegados de Polícia para nos auxiliarem nessa dura 
empreitada de defender o cidadão consumidor, no momento em que a 
avidez pelo lucro aumenta. Vitória, portanto, da Agência PROCON, 
vitória dos Deputados desta Casa, vitória da instituição Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, estivemos, em audiência pública, visitando o 
Secretário de Defesa Econômica e Direito Econômico do Ministério da 
Justiça e o convidamos para uma audiência pública que realizamos na 
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Comissão de Defesa do Consumidor. No dia da audiência, S. Exa. 
o Secretário não pôde estar presente nem se fazer representar 
exatamente porque se encontrava absorvido com grandes afazeres, na 
busca de elementos que o autorizariam a tomar a decisão que tomou, 
que era o que mais queríamos. Muito mais forte, muito mais importante 
do que o membro do Ministério da Justiça se fazer presente na reunião 
da Comissão de Defesa do Consumidor seria, efetivamente, o 
Secretário tomar as providências que solicitávamos. E, a tempo e a 
hora, o Secretário de Direito Econômico, Dr. Paulo de Tarso, 
determinou que se faça recuar o preço dos combustíveis, em Belo 
Horizonte. Não se pode mais tolerar a prática de R$1 ,32 ou coisa dessa 
magnitude. Os preços dos combustíveis, em Belo Horizonte, têm que se 
limitar a R$1,17 e R$1,24. 

Portanto, o teto máximo dessa fixação está muito aquém daquele 
anteriormente praticado, de forma homogênea, pelos postos de 
combustíveis em Belo Horizonte. É uma vitória muito importante. Na 
condição de Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, não 
poderia me furtar, não poderia abrir mão dessa oportunidade e da 
obrigação de estar hoje, neste microfone, para registrar esse fenômeno 
raro e importante, essa vitória do consumidor de Minas Gerais, essa 
vitória da democracia, da Assembléia Legislativa. Portanto, a partir de 
agora, o consumidor de Minas Gerais tem muito o que comemorar, 
porque essa decisão não se encerra em si própria, o Ministério da 
Justiça acena com a possibilidade de repetir decisões como essa, em 
tantos outros casos de abuso dos comerciantes, de abusos contra a 
economia popular, contra o direito do consumidor. É a vitória da 
cidadania que estamos comemorando. É muito mais do que a vitória 
pontual de um consumidor, de quem tem carro e usa gasolina, estamos 
comemorando o aprimoramento, a otimização das relações 
democráticas e da cidadania na sociedade. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado 
João Paulo. Ouço, com prazer, seu pronunciamento, por sinal, muito 
feliz, como de costume; V. Exa., acima de tudo, exercita o verdadeiro 
papel desta Assembléia Legislativa e, notadamente, da Comissão de 
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Defesa do Consumidor, tão bem presidida por V. Exa. nesta Casa. 
Faz urna reflexão importantíssima, porque não é mais possível que o 
povo brasileiro suporte tanta especulação, tanta exploração no seu 
bolso, sem que o próprio parlamentar tenha a iniciativa de reivindicar 
seus justos direitos. Quero parabenizar V. Exa. pelo seu 
pronunciamento. 

Não poderia deixar de felicitar também e mais urna vez o PROCON 
Assembléia, que tem apresentado um trabalho de grandeza para Minas 
Gerais. V ale ressaltar que tem sido copiado por todas as unidades da 
Federação, pela maneira séria e correta de agir em legítimo interesse do 
consumidor. Parabenizo V. Exa. e tenho certeza de que a Comissão de 
Defesa do Consumidor, presidida por V. Exa., está muito bem. E não é 
somente com relação a esse cartel que V. Exa. vem desenhando os 
legítimos interesses na defesa do povo mineiro, em face de suas 
penúrias. Que Deus abençoe seu trabalho. Mais urna vez, quero 
congratular-me com o PROCON Assembléia, pela maneira 
extraordinária corno vem defendendo os interesses do nosso povo. 

O Deputado João Paulo - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva. Não posso encerrar meu pronunciamento sem também 
cumprimentar a imprensa pelo excepcional papel desempenhado, 
ofertando transparência à sociedade e ao consumidor. Somente pelo 
poder da informação, já deu urna contribuição fantástica, e, certamente, 
se não tivéssemos tido acesso àquela famigerada reunião com a 
assembléia da categoria dos postos de combustíveis, certamente, não 
teríamos chegado a um final feliz, tão feliz e tão imediato, corno 
chegamos. 

Portanto, reitero os parabéns e os cumprimentos, em meu nome, em 
nome da Comissão de Defesa do Consumidor e em nome do 
consumidor de Minas Gerais, a esse segmento tão importante para 
todos nós. Muito obrigado. 

23 Parte (Ordem do Dia) 
la Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Não havendo outros 
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oradores inscritos, a Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a 
r• 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. 

Decisão da Presidência 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação da Proposta de Emenda à Constituição n° 
40/2000, do Deputado Mauro Lobo e outros, à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 39/2000, do Deputado Antônio Júlio e outros, por 
guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 25 de maio de 2000. 
Dinis Pinheiro, no exercício da Presidência. 

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Elmo Braz - (O teor da 
comunicação e a declaração de vaga proferida pelo Sr. Presidente 
foram publicados na edição anterior.); Hely Tarqüínio - indicando o 
Deputado Mauro Lobo para membro efetivo da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000 e 
o Deputado Antônio Carlos Andrada para membro suplente da mesma 
Comissão (Ciente. Designo. À Área de Apoio às Comissões e cópia às 
Lideranças.) e Márcio Cunha - informando sua ausência do País no 
periodo de 31/5/2000 a 6/6/2000 (Ciente. Publique-se. Cópia à Área de 
Apoio às Comissões.); pelas Comissões de Educação - aprovação, na 
37• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.387/2000, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.389/2000, do Deputado Gil Pereira; 
de Administração Pública - aprovação, na 383 Reunião Ordinária, do 
Requerimento no 1.375/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de 
Tranporte (2) aprovação, na 32• Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 994/99, do Deputado Márcio Cunha, 1.002/99, do 
Deputado Elmo Braz, 1.009/99, da Comissão de Administração 
Pública, e 1.026/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e, na 40' 
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.385/2000, desta Comissão;e 
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de Direitos Humanos - aprovação, na 44• Reunião Ordinária, do 
Requerimento n° 1.357/2000, desta Comissão; e pela CPI das 
Barragens - informando a conclusão de seus trabalhos (Ciente. 
Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório final: 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER À 

APURAÇÃO DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS NA 
CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARRAMENTOS NA REGIÃO 
AFETADA PELAS SECAS EM MINAS GERAIS, NO NORTE DE 

MINAS E V ALES DO JEQUITINHONHA E DO MUCURI 
Maio/2000 

I - Introdução 
1.1 - Antecedentes 
1.2 - Objetivos 
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1.1 - Antecedentes 
Em 1997, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

desta Casa, atendendo a requerimento aprovado em Plenário, realizou 
visita a municípios selecionados do vale do Jequitinhonha para 
inspecionar os microbarramentos cujas obras estiveram sob a 
responsabilidade da COP ASA-MG. A visita dos parlamentares ocorreu 
nos dias JO e 2/10/97, em companhia de diretores e técnicos da 
mencionada empresa e de um engenheiro perito do Tribunal de Contas 
do Estado. 

Os Deputados Miguel Martini, Roberto Amaral, Sebastião Navarro 
Vieira e Maria José Haueisen, esta representando o Deputado Durval 
Ângelo, visitaram um total de 6 barragens nos Municípios de Araçuaí, 
Francisco Badaró e Almenara. Essas obras foram concebidas e 
executadas no âmbito de um conjunto maior de ações governamentais, 
denominado Programa de Melhoria da Oferta de Água no Semi-Árido 
Mineiro, que compreendia, principalmente, a construção de pequenas 
barragens em locais de pouca disponibilidade de recursos hídricos. 

Um dos principais objetivos do Programa era a construção de 132 
barragens em 44 municípios dos vales dos rios Jequitinhonha, Pardo e 
Mucuri, estabelecendo-se o máximo de 3 barragens para cada um. Os 
recursos previstos para as obras eram provenientes do Tesouro 
Estadual, de recursos orçamentários em dotação do extinto 
Departamento de Recursos Hídricos de Minas Gerais - DRH-MG -, 
hoje Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -, no valor de 
R$2.100.000,00, e do Programa Comunidade Solidária, do Governo 
Federal, no valor de R$4.500.000,00, totalizando um montante de 
R$6.600.000,00, com o custo unitário médio de cada barragem orçado 
em R$50.000,00. 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária constatou que 
o objetivo preconizado pelo Programa não foi de imediato alcançado, 
pois, das 132 barragens previstas, apenas 70 foram executadas, com 
custos que variavam desde R$33.000,00 até R$187.000,00, 
aproximadamente, com recursos efetivamente empenhados de 
R$5.602.648,92, ou seja, a um custo médio de R$80.037,84. 



Quanto às barragens vistoriadas, a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária identificou os seguintes problemas: 

1400 

- a barragem construída em Francisco Badaró, dentro do perímetro 
urbano, teve sua localização modificada, supostamente para beneficiar 
um parente do Prefeito; 

- constatou-se a existência de pequenos vazamentos em duas outras 
obras, uma no Município de Francisco Badaró e a outra em Berilo, no 
Córrego Água Suja. A COP ASA-MG assumiu serem defeitos relativos 
à construção, para os quais estava providenciando correção; 

- uma barragem em Araçuaí estava completamente seca, o que a 
COPASA-MG, por intermédio do Sr. Pedro Paulo Ferreira dos Santos, 
ex-Diretor de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da referida 
Companhia, justificou ser devido a um prolongado período de 
estiagem, fato que esta CPI comprovou não ser verdade; 

- a barragem de Vale Verde-Córrego do Pastinho, segundo um 
fazendeiro do Município de Joaíma é cara e de pouca utilidade, não 
tendo capacidade de atender a população. O Sr. Pedro Paulo Ferreira 
dos Santos refutou essa crítica, alegando que a falta de chuvas impediu 
a plena operacionalidade do barramento; 

- a barragem de Sacode, em Almenara, foi a única entre as visitadas 
que apresentava nível de água normal e estava atendendo a seus 
objetivos. 

O assunto "seca e suas conseqüências em Minas Geraís" voltou a ser 
destaque no Legislativo Estadual quando, em decorrência de 
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, aprovado pelo Plenário 
desta Casa em 24/2/99 e publicado no "Diário do Legislativo" de 
26/2/99, foi instaurada uma Comissão Especial para, no prazo de 60 
dias, proceder a levantamento sobre os efeitos da seca e suas 
conseqüências para a vida pública, econômica e social na Região Norte 
de Minas. Posteriormente, a requerimento da Deputada Maria José 
Haueisen, a denominação passou a ser Comissão Especial da Seca no 
Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, estendendo-se também sua 
área geográfica de atuação. 

Entre as diversas soluções emergenciais apontadas por aquela 
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Comissão para o combate aos efeitos da seca, sugeriu-se dar 
"continuidade ao programa de construção de pequenos barramentos". 
Tal recomendação veio acompanhada da seguinte justificação: 

"Esse programa, que tem o mérito de ser uma das melhores ações no 
combate aos efeitos das secas, deverá passar por uma etapa de profunda 
avaliação, para sanar os vícios detectados durante sua execução no ano 
de 1998. 

A valiam os que esse Programa só poderá atingir plenamente seus 
objetivos, se houver um envolvimento direto das Prefeituras 
Municipais, como elemento auxiliar da fiscalização das obras, e da 
comunidade beneficiada, na indicação de alternativas para locação dos 
barramentos e na priorização do uso das águas. 

Além disso, esta Comissão recebeu inúmeras denúncias de graves 
irregularidades na construção de diversas barragens. Algumas não 
acumulam água, como pudemos constatar na visita à obra da Chapada 
do Lagoão, em Araçuaí (realizada em 1999), quando comprovamos que 
observação feita pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, em 1997, não se devia à escassez de chuvas. Outras têm 
problemas estruturais, e muitas ficaram só no papel. Por isso, 
recomendamos que o Executivo proceda a um levantamento completo 
dos barramentos construídos que apresentam problemas, para verificar 
a possibilidade de recuperá-los plenamente e colocá-los a serviço das 
comunidades.". 

Tendo em vista sugestões como essa e com base, não só no que já 
tinha sido verificado pelos parlamentares, mas também em denúncias e 
solicitações enviadas à Assembléia para que se apurassem 
irregularidades cometidas na realização do programa de construção de 
barragens no semi-árido mineiro, os Deputados membros da Comissão 
Especial da Seca no Norte de Minas apresentaram requerimento ao 
Presidente da Assembléia Legislativa, para que fosse constituída esta 
CPI. O requerimento foi deferido pelo Presidente desta Casa em 
16/9/99, e a Comissão teve seus membros indicados pelas lideranças 
partidárias, ficando assim constituída: 

Pelo PSDB: efetivo- Deputado Carlos Pimenta; suplente- Deputada 
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Elbe Brandão; pelo PMDB: efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; 
suplente - Deputado Antônio Andrade; pelo PDT: efetivo - Deputado 
Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado Doutor Viana; pelo PFL: 
efetivo -Deputado Bilac Pinto; suplente- Deputado Sebastião Navarro 
Vieira; pelo PL: efetivo - Deputado Pastor George; suplente- Deputado 
José Milton; pelo PSD: efetivo - Deputado João Paulo; suplente -
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pelo PT: efetivo - Deputada Maria José 
Haueisen; suplente - Deputado Rogério Correia. 

Na primeira reunião da Comissão, em 2919199, foram eleitos 
Presidente, o Deputado Marcelo Gonçalves, Vice-Presidente, o 
Deputado Bilac Pinto, e designada relatora, a Deputada Maria José 
Haueisen. Definiu-se, ainda, que a CPI reunir-se-ia, ordinariamente, às 
terças-feiras, às 14h30min. 

1.2 - Objetivos 
O principal objetivo desta CPI era proceder, no prazo de 120 dias, à 

apuração de malversação de recursos na construção de pequenos 
barramentos na região afetada pelas secas em Minas Gerais, no Norte 
de Minas e nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Para alcançar esse 
objetivo, a Comissão colheu depoimentos de convidados, 
representantes, dirigentes e ex-dirigentes de órgãos e entidades 
envolvidos com o Programa, de técnicos e diretores de empresas 
privadas envolvidas com as obras, de autoridades públicas dos 
municípios beneficiados pelo Programa e das associações 
rnicrorregionais dos vales dos rios São Francisco, Jequitinhonha e 
Mucuri, bem como de representantes de organizações não 
governamentais e lideranças populares. 

A Comissão preocupou-se também em colher subsídios para otimizar 
as ações de prosseguimento do Programa, uma vez que considera esse 
tipo de solução uma das melhores formas de aumentar a oferta de água 
no semi-árido mineiro. 

1.3 - Desenvolvimento dos trabalhos 
1.3.1 - Depoimentos em reuniões da Comissão 
Dia 16/11/99 
Srs. Roberto Grapiúna, Presidente da Associação dos Municípios do 
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Baixo Jequitinhonha; Rogério Rocha Rafael, Presidente da 
Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha. 

Dia 23/11/99 
Srs. Sérgio Luís Amaral Ferreira, Diretor da SUDENOR-SEPLAN; 

Valter Vilela Cunha, Superintendente de Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente da COP ASA-MG. 

Dia 30/11/99 
Srs. Aelton José de Freitas, Presidente da EMA TER; Ênio Resende de 

Souza, engenheiro-agrônomo da EMATER; José Ludgero Rocha, 
representante do IEF. 

Dia 7/12/99 
Srs. Ruy José Vianna Lage, ex-Presidente da COP ASA-MG; Rúbio 

de Andrade, ex-Superintendente da SUDENOR-SEPLAN. 
Dia 14/12/99 
Sra. Maria de Lourdes Pereira dos Santos, Diretora de 

Desenvolvimento Hídrico do IGAM. 
Dia 22/2/2000 
Sr. Pedro Paulo dos Santos, ex-Diretor de Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente da COPASA-MG. 
Dia 29/2/2000 
Sr. Túlio de Araújo Mecenas, ex-Diretor de Recursos Hídricos do 

IGAM. 
Dia 28/3/2000 
Sra. Ana Luiza de Souza Santos, da Caritas Diocesana de Almenara; 

Srs. João Batista Alves de Souza, do Banco Nacional de Apoio à 
Agricultura Familiar - BNAF -, de Araçuaí; Boaventura de Castro, do 
Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica, de Turmalina; Adson 
Marinho, empresário . 

Dia 18/4/2000 
Srs. Pedro Paulo Ferreira dos Santos, ex-Diretor de Recursos Hídricos 

e Meio Ambiente da COP ASA-MG; Túlio de Araújo Mecenas, ex-
; Diretor de Recursos Hídricos do IGAM; Rúbio de Andrade, ex--< 
-E Superintendente da SUDENOR-SEPLAN; Ana Luiza de Souza Santos, i representante da Caritas Diocesana de Almenara; João Batista Alves de 
~ 
I 



1404 
Souza, do BNAF, de Araçuaí; José Antônio Ribeiro, de Minas 
Novas; Charles Azevedo Ferraz, Prefeito de Itinga; José Botelho de 
Souza, Prefeito de Berilo. 

Dia 25/4/2000 
Sr. Orlando Vignoli Filho, Diretor da DAM - Projetos de Engenharia 

Ltda.; Sr. Eduardo Macedo Andrade, Diretor da ETENGE - Empresa 
Técnica de Engenharia Ltda.; Sr. Luiz Eduardo Monteiro, Diretor da 
Franssis Engenharia; Sr. Leonardo Eulálio Lélis, Diretor da OEL 
Construtora; Sr. Danilo Felício Pereira, Diretor da Conservasolo -
Engenharia de Projetos Consultoria Técnica Ltda.; Sr. Robert José 
Barbosa, Diretor da Construtora SANENCO; Sr. Maurilio Reis Bretas, 
Diretor da Global Engenharia; Sr. Mauro Roberto Neuenschwander, 
Diretor da Construtora Integral Ltda. 

Dia 2/5/2000 
Sr. Aloísio Fantini Valério, ex-Presidente da RURALMINAS; Sr. 

Orlando Pinto Rodrigues Júnior, Diretor da RBR - Empreendimentos e 
Construções Ltda.; Sr. Reinaldo Landulfo Teixeira, técnico da 
COP ASA-MG; Sr. Eduardo Leite, técnico da Fundação João Pinheiro. 

1.3 .2 - Visita realizada 
Nos dias 13 e 14 de abril de 2000, a Comissão realizou uma visita 

técnica de inspeção a cinco barragens, nos Municípios de Araçuaí, 
Berilo, Francisco Badaró e Itinga, das quaís quatro foram construídas 
com recursos do Programa e uma, com recursos próprios da Prefeitura 
de Berilo. 

Estiveram presentes à visita os Deputados Marcelo Gonçalves, Bilac 
Pinto e Maria José Haueisen, respectivamente, Presidente, Vice-
Presidente e relatora desta Comissão, acompanhados de um Consultor, 
da equipe de reportagem da Assembléia Legislativa e também do Sr. 
Eustáquio Lomelino Cardoso, Chefe da Divisão de Tecnologia de 
Oferta Hídrica do IGAM. 

Acompanharam ainda os trabalhos Prefeitos Municipais, Vereadores, 
técnicos da EMATER, lideranças e moradores das comunidades 
beneficiadas. 

2 - Conhecimento do problema: o Programa de Melhoria da Oferta de 
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Água no Semi-Árido Mineiro 

2.1- órgãos e entidades com atuação no Pograma 
Na primeira fase do Programa, denominada Projeto de Pequenas 

Barragens nos Vales dos Rios Jequitinhonha, Pardo e Mucuri, 
participaram os seguintes órgãos, entidades e empresas, com as 
respectivas atribuições: 

a) Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN -, por intermédio da Superintendência de Desenvolvimento 
do Norte de Minas - SUDENOR -: exercer a coordenação geral e o 
planejamento do Programa; coordenar a atuação dos diversos órgãos e 
entidades envolvidos; acompanhar e fiscalizar a execução do Programa; 
elaborar relatório de acompanhamento fisico e financeiro do Programa, 
em parceria com a coordenação executiva; responsabilizar-se pelo 
repasse à COPASA-MG dos recursos financeiros necessários ao cabal 
cumprimento do Programa; coordenar a capacitação e o repasse dos 
recursos destinados ao Programa; participar dos processos de licitação, 
celebrar contratos e convênios para implantação do Programa e 
consignar, no orçamento do Estado, as dotações a ele destinadas. 

b) Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais -
DRH-MG: coordenar a execução fisica de obras de reservação, adução 
e distribuição de água, diretamente ou por meio da contratação de 
terceiros; promover a fiscalização de campo e medições de obras e 
projetos; articular-se com as Prefeituras Municipais e comunidades 
para a delimitação e demarcação das obras hídricas do Programa e para 
a sua manutenção e conservação. 

c) COPASA-MG: elaborar os projetos básicos, diretamente ou por 
meio de consultoria especializada; contratar as obras, com 
detalhamento dos projetos e acompanhamento das obras - apoio 
técnico e execução do "as built" . 

d) Empresas projetistas contratadas: Cab - Consultores e Associados 
Brasileiros S.A.; Dam - Projetos de Engenharia Ltda.; Ecoplan 
Engenharia Ltda.; Engesolo Engenharia S.A.; Leme Engenharia; 
Pentágono Engenharia Ltda.; Tecisan - Técnica de Engenharia Civil e 
Sanitária Ltda. 
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e) Empresas construtoras contratadas: Conservasolo- Engenharia 

de Projetos e Consultoria Técnica Ltda.; Construtora Sanenco Ltda.; 
Construtora Sagendra Ltda.; Delphos Engenharia S.A.; Etenge -
Empresa Técnica de Engenharia Ltda.; Franssis Engenharia Ltda.; M. 
Borges Engenharia Ltda.; R.B.R. Empreendimentos e Construções 
Ltda.; Souza Cunha Engenharia e Construções Ltda. 

Na segunda etapa do Programa (Projeto de Manejo Integrado de Sub-
bacias Hidrográficas), participaram os seguintes órgãos e entidades, 
com as respectivas atribuições: 

a) Sudenor-Seplan: exercer a coordenação geral do projeto; aprovar 
os Planos Operativos Anuais, com base nas diretrizes do projeto; 
intermediar as negociações para obtenção de recursos junto às fontes de 
financiamentos; firmar convênios com as fontes de financiamentos, 
captar e transferir os recursos para os Agentes Operacionais do Projeto, 
inclusive Prefeituras Municipais; supervisionar e acompanhar a 
execução das obras, por meio de reuniões periódicas com a 
Coordenação Executiva e com os órgãos operacionais; prestar contas às 
fontes de financiamento, dos recursos recebidos pelo Estado; 
responsabilizar-se pela avaliação do desenvolvimento do Projeto. 

b) Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM - (antigo DRH-
MG): exercer a coordenação executiva do Projeto; levantar e aferir os 
critérios de escolha das regiões a serem beneficiadas, assim como os 
critérios da implementação de conservação ambiental; realizar os 
estudos e as avaliações para a pré-seleção dos eixos para barramentos, 
em conjunto com a COPASA-MG; realizar contatos com Prefeituras 
Municipais, visando à consolidação dos locais a serem abrangidos pelo 
Projeto; realizar contatos com os proprietários rurais locais, visando à 
consolidação da cessão de terras para a implantação das intervenções 
previstas (obtenção dos contratos de comodato); acompanhar o 
planejamento e a programação elaborados pela COP ASA-MG para o 
conjunto de obras em execução, em colaboração com a equipe de 
fiscalização das obras; participar do grupo de trabalho nas atividades 
pertinentes à seleção de sub-bacias nos I 03 municípios; assessorar 
juridicamente as Prefeituras Municipais para a consolidação da cessão 
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de terras necessárias à implantação das intervenções previstas. 

c) COPASA-MG: executar os projetos e obras de engenharia dos 
barramentos; promover as ações necessanas para obtenção do 
licenciamento ambiental e da outorga do direito de uso da água 
reservada. 

d) Instituto Estadual de Florestas - IEF: executar as ações de 
recuperação da vegetação ciliar dos barramentos; proteger as áreas 
recuperadas (construção de cercas). 

e) Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais- EMA TER-: promover a mobilização das comunidades 
envolvidas; prestar assistência técnica e desenvolver ações de educação 
ambiental nas áreas beneficiadas; executar a caracterização ambiental 
das sub-bacias; elaborar projeto técnico executivo de manejo integrado 
de sub-bacias. 

f) Fundação Rural Mineira, Colonização e Desenvolvimento Agrário 
- RURALMINAS: executar as obras complementares, como o controle 
de processos erosivos, proteção de mananciais, conservação dos solos e 
da água, obras de contenção de águas pluviais, etc. 

g) Prefeituras Municipais: responsabilizar-se pela operação e 
manutenção dos barramentos, uma vez terminadas as obras. 

O Programa contou com recursos provenientes das seguintes fontes 
de financiamento: 

a) recursos federais: Secretaria de Recursos Hídricos, do Ministério 
do Meio Ambiente - SRH-MMA; e Programa Comunidade Solidária. 

b) recursos estaduais: orçamentários dos órgãos operacionais (DRH-
MG e, posteriormente, IGAM, IEF, EMA TER e RURALMINAS); do 
Programa SOMMA, a cargo da COP ASA-MG; orçamentários da 
Companhia Mineradora de Minas Gerais- COMIG. 

2.2 - Concepção do Programa 
Um dos conceitos mais arraigados entre os brasileiros, sejam 

cientistas ligados aos estudos climatológicos ou hidrológicos, ou 
J mesmo simples habitantes das áreas semi-áridas, é o de que as secas do 
.;; Nordeste brasileiro são fenômenos freqüentes e constantes que ocorrem i desde o Brasil-colônia. Podem ocorrer divergências quanto a suas 

I 
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causas, mas todos sabem seus efeitos: a miséria a que submetem 
grande parte da população que vive nas áreas assoladas por esse 
fenômeno climático. 

Tanto quanto se reconhece, a permanência e a reincidência das secas 
nordestinas têm sido comparadas à insistência do poder público em 
combater seus efeitos com programas invariavelmente idênticos: a 
abertura de poços tubulares (também chamados, erroneamente, de 
artesianos) e a construção de barramentos. 

Não há razão, porém, para pensarmos que essas ações sejam 
totalmente ineficazes. Devemos, sim, analisar as razões pelas quais a 
simples disponibilização de água em locais específicos é insuficiente 
para vencer as agruras que as secas impõem aos habitantes de zonas 
semi -áridas. 

O caso do Nordeste brasileiro é típico. São dezenas de milhares de 
poços perfurados e mais de 20.000.000.000m3 de água reservados em 
grandes barramentos. Não obstante, as secas e a pobreza a elas 
associada permanecem inabaláveis. 

A cada período de escassez de chuvas vemos grandes contingentes 
populacionais vitimas de sofrimentos incríveis. Ante a iminência de 
catástrofes de dimensões africanas ou convulsões sociais incompatíveis 
com nosso "status" de nação de economia globalizada, implementaram-
se ações clientelistas: frentes de trabalho, distribuição de cestas básicas, 
transposição de águas do São Francisco, etc. 

Eis por que cumpre-nos apoiar a concepção original do Programa de 
Melhoria da Oferta de Água no Semi-árido Mineiro, especialmente em 
sua segunda fase, o Projeto de Manejo Integrado de Sub-bacias 
Hidrográficas. É que, pela primeira vez, essas proposições destinadas a 
combater os efeitos da seca nas regiões semi-áridas do Estado buscam 
interferir, de maneira positiva, em algumas das questões de base que 
alimentam o recrudescimento do fenômeno climático e lhe dão suporte. 

A filosofia básica do Programa pode ser assim resumida: "Em vez de 
investir em obras caras e de fachada, com efeitos reduzidos a poucas 
pessoas e a poucos municípios, o Programa vai ao encontro do homem 
onde ele está morando e sobrevivendo, para lhe proporcionar o mais 
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escasso e essencial de todos os bens materiais - a água -, com uma 
concepção de engenharia simples, barata, realista e eficiente". 

Para a primeira etapa, denominada Projeto de Pequenas Barragens 
nos Vales dos Rios Jequitinhonha, Pardo e Mucuri, o Programa tinha os 
seguintes objetivos: acumular água em pequenos reservatórios 
sucessivos, construídos ao longo dos cursos d'água que escasseiam ou 
desaparecem na estação das secas, proporcionando às populações rurais 
condições de sobrevivência fisica e econômica em seu próprio 
"habitat"; buscar a perenização dos cursos d'água na região; melhorar 
as condições sanitárias e propiciar maior conforto às populações 
beneficiadas. 

A área de abrangência do Programa, nessa primeira etapa, foi de 44 
municípios localizados nas bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha, 
Mucuri e Pardo, para os quais se previam 132 barragens, distribuídas 
eqüitativamente entre eles. 

Iniciada em regime de urgência, com dispensa de licitação para as 
obras, em 8/8/96, essa fase foi encerrada em junho de 1997, não 
obstante a previsão contratual de término para 2/4/97 e termo de 
prorrogação para o dia 31/5/97. O atraso foi justificado pela forte 
incidência de chuvas, que retardou o desenvolvimento dos trabalhos. 
Foram construídas apenas 70 barragens em 33 municípios. 

A segunda etapa do Programa, que correspondia a um melhoramento 
da proposta inicial, visava ao atendimento de I 03 municípios, 
englobando também o semi-árido do Médio São Francisco. Previa-se a 
construção de 450 pequenos barramentos, a serem implantados em 24 
meses, seguidos de ações e obras de apoio, que se estenderiam por 60 
meses. 

O enfoque básico dessa etapa era a "perenização" de pequenos cursos 
d'água, entendida na forma de ampliação da disponibilidade hídrica, no 
maior período possível do ano. 

O Programa passou a denominar-se Projeto de Manejo Integrado de 
Sub-bacias Hidrográficas, com realização prevista para os anos de 1998 
e 1999 e recursos financeiros de R$ 53.109.500,00. 

O Projeto propunha a construção de pequenos barramentos dispostos 
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em série, em cursos d'água, objetivando-se a sua perenização. O 
manejo das bacias hidrográficas beneficiadas consistia em: aumento da 
disponibilidade hídrica; melhoria da qualidade da água; aumento da 
cobertura vegetal; recuperação das áreas degradadas. 

Em 1998, estavam previstas aplicações de recursos da ordem de 
R$21.000.000,00, dos quais cerca de 30% seriam destinados a ações de 
cunho ambiental voltadas para a recuperação e a preservação de bacias 
hidrográficas e de seus reservatórios. Entretanto, do total de recursos 
previstos para 1998, foram aplicados somente R$7 .600.000,00, sendo 
R$7.300.000,00 do Governo Federal e R$300.000,00 do Governo 
Estadual. Dessa forma, foram construídas 114 barragens, de um total de 
200 previstas para o ano, contemplando-se 55 dos 103 municípios 
previstos. 

Em 1999, o Programa não teve prosseguimento, paralisando-se as 
construções com um número final de 184 barramentos implantados em 
88 municípios. 

3 - As investigações 
3 .I - Declarações na CPI 
As declarações colhidas nas reuniões ordinárias desta CPI constituem 

um vasto conjunto de informações sobre as entidades dos órgãos 
públicos e as empresas públicas e privadas que participaram na 
construção de microbarramentos em Minas Gerais, nas duas etapas do 
Programa de Melhoria da Oferta de Água no Semi-árido Mineiro. 

As informações prestadas pelos Srs. Pedro Paulo Ferreira dos Santos 
e Ruy José Vianna Lage, respectivamente Diretor de Recursos Hídricos 
e Meio Ambiente e ex-Presidente da COPASA-MG, do Rúbio de 
Andrade, ex-Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento 
do Norte de Minas - SUDENOR - e Túlio de Araújo Mecenas, ex-
Diretor do Departamento Estadual de Recursos Hídricos, hoje 
denominado Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -, 
principais entidades de coordenação e desenvolvimento do projeto de 
minibarramentos, deixam claros os motivos pelos quais um programa 
conceitualmente bem elaborado e fundamentado apresentou resultados 
pífios, que caracterizam malversação de recursos públicos. 
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A simples leitura das sínteses dos depoimentos, anexos a este 

relatório, demonstra a total falta de coordenação entre os órgãos e as 
ações do Programa, que pretendia, numa profunda intervenção na 
região semi-árida mineira, aumentar a disponibilidade e oferta de água, 
perenizar cursos d'água e recuperar e preservar áreas das sub-bacias 
hidrográficas ambientalmente degradadas. 

Assim é que o Sr. Ruy Lage, em reunião desta Comissão, em 7/12/99, 
fez declarações com o seguinte teor: a COP ASA-MG entrou no 
Programa por uma questão de urgência, por se encontrar presente em 
muitas cidades da região das secas. Foi essa urgência que determinou a 
impossibilidade de se fazerem licitações. Por isso, foram convidadas 15 
ou 20 empreiteiras para fazerem as obras. O custo de cada barragem 
seria de R$50.000,00. Ao serem feitos os projetos, verificou-se a 
inexistência de argila na região. Os projetos foram modificados para 
barragens de concreto ciclópico ou envelopado. Com isso, o custo 
médio passou para mais de R$90.000,00. Mesmo custando as obras 
quase o dobro do previsto inicialmente, não se podia falar em 
malversação. 

Para ele, a emergência foi muito bem caracterizada em 1996, com os 
decretos municipais e estadual, e, dessa forma, as obras foram 
contratadas sem licitação. 

Cabe aqui um comentário: a segunda fase do Programa também foi 
considerada emergencial. Desse modo, todas as 184 barragens foram 
construídas sob regime de urgência, sem licitação. Em contrapartida, o 
Sr. Valter Vilela, funcionário da COPASA-MG, representando seu 
atual Presidente, Sr. Marcelo Siqueira, havia declarado, em 23/11199, 
que os projetos e a fiscalização das obras previstas para a segunda etapa 
do Programa - 450 barragens em 103 municípios - passaram por um 
processo licitatório comum. 

O Sr. Ruy Lage afirmou ainda que teve notícias da ocorrência de 
subempreitadas nas obras, mas que isso deve ter sido feito por meio de 
"contrato de gaveta". Segundo ele, as subcontratações são proibidas 

" pela COP ASA-MG, que não considera lícito esse procedimento. As 
• • -< 
~ 

~ empresas que assim procederam agiram contra as normas da COP ASA-
e 
I 
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MG. 

Pelo menos em dois casos, a CPI pôde comprovar a prática de 
subempreitadas: na construção da barragem do Lagoão, em Araçuaí, 
quando a RBR contratou a empresa Ednezer Terraplanagens e 
Construções Ltda.; e na barragem de Água Suja, em Berilo, conforme 
declarou à Comissão o Sr. Leonardo Eulálio Lélis, Diretor da OEL, 
subcontratado pela Construtora Integral. 

O ex-Diretor de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da COPASA-
MG, na reunião de 22/2/2000, negava ser de seu conhecimento a 
prática de subempreitadas na execução do Programa. Porém, ante as 
evidências obtidas pela Comissão, reconheceu, em 18/4/2000, pelo 
menos um caso específico, mas não da forma mencionada pela 
Comissão. Segundo ele, a subcontratação foi legal e oficial. 

Disse ele que, em sua gestão, tomou todas as precauções e 
providências para que as empreiteiras reparassem qualquer dano que 
houvesse na obra. Entretanto, as empresas Integral/ OEL, Franssis, 
Sanenco e Conservasolo declararam que não foram notificadas de 
problemas nas barragens de Itinga, Caititu, Água Suja e Cachoeira do 
Pajeú. 

O ex-Diretor da COP ASA-MG afirmou que, desde sua concepção 
inicial, não era missão do Programa levar água tratada à casa de 
ninguém. Acrescentou que em nenhum momento foi dito que o 
Programa levaria água às casas dos munícipes; aliás, ficou claro, 
quando do licenciamento ambiental, que isso deveria ser feito por 
projetos complementares, ainda sem recursos financeiros. 

Devemos lembrar que o Programa teve sua primeira fase - 70 
barramentos - executada em 1996 e 1997, sem nenhuma licença 
ambiental. Só na segunda fase, que teve início em junho de 1998 e 
contemplou a construção de 114 barragens, foram obtidas as licenças 
ambientais, em 8/8/98. Fica claro para a CPI que, se não havia o 
propósito de levar água às casas, a desinformação criou uma enorme e 
falsa expectativa. 

Segundo o Sr. Pedro Paulo, quem indicava os locais de maior 
carência hídrica era o Prefeito. Se houve enganos e erros, estes não 
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podem ser atribuídos à COP ASA-MG. Mas, de forma 
surpreendente, completa, logo em seguida: "Os locais escolhidos foram 
os que, de acordo com o entendimento dos técnicos, realmente eram os 
corretos para se construir uma barragem dentro do princípio de 
disponibilização de água para os municípios. Tomamos as decisões de 
mudança de eixo em função técnica, por questões geológicas, de não-
engastamento de ombreira e outros". 

Sobre o projeto dos barramentos, afirmou: "O custo previsto por 
barramento naquela etapa foi um custo estimado, baseado em um 
projeto hipotético, elaborado pelo IGAM, pelo Prof. Adir de Freitas, e 
pelo José Cláudio Campos. Então, houve um projeto padrão, hipotético, 
que foi estimado em R$50.000,00. Ao se fazer essa estimativa, não se 
verificou que não estavam contemplados mobilização e desmobilização 
do canteiro de obras, escavação e tratamento da fundação da barragem. 
Considerou-se que a barragem seria assentada em solo natural, que 
todos os solos teriam resistência razoável. 

A COPASA-MG só teve conhecimento de que existiam essas 
deficiências posteriormente, quando foi elaborar os projetos, iniciar o 
seu trabalho de fato. Aí, sim, é que se perceberam essas deficiências do 
projeto. E não poderiamos deixar de licenciar as obras, de 
complementar os projetos, com ombreiras bem definidas, com 
fundação bem definida, o que só foi possível ao longo do tempo, uma 
vez que a obra era emergencial. Dessa forma, a obra custou mais e 
mostrou, com clareza, a todos os que participaram do Programa que 
R$50.000,00 é um custo baixo para se desenvolver um projeto desse 
nível, com barragens desse tipo". 

O Sr. Rúbio de Andrade, ex-Superintendente da SUDENOR, 
declarou, em 7/12/99, que "foi instituído um comitê interinstitucional, 
também denominado grupo de trabalho do Programa, que discutia todo 
o avanço do programa de manejo integrado de sub-bacias e tomava as 
principais decisões". 

Esse comitê, durante a segunda etapa do Programa, tinha reuniões 
quase todo mês. Mas é fato constatado pela CPI que suas decisões 
tinham muito pouca força perante os órgãos executores. Há declarações 
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do Sr. Valter Vilela de que a COPASA-MG se dirigia a ele apenas 
para cobrar recursos financeiros. 

Sobre a questão das contratações sem licitações, relativa à segunda 
fase, afirmou: "Com relação à segunda, participei das primeiras 
definições, e o que se esperava era exatamente isso que a senhora disse. 
Estávamos no meio do processo de planejamento quando tivemos, mais 
uma vez, uma seca muito forte, e houve uma enorme pressão política 
para que a execução do Programa fosse iniciada, já que havia 
disponibilidade de recursos. Assim foi feito. O planejamento foi 
atropelado por uma emergência. Por se achar que essa era uma boa 
solução, que a primeira etapa, que era piloto, apesar dos pesares, havia 
funcionado de maneira razoável, a idéia era continuar esse Programa. 
Mas, no meio do caminho, fomos pegos por uma emergência. Tomou-
se, então, a decisão de iniciar o Programa em caráter emergencial 
também. Portanto, o planejamento não foi tão acurado como estávamos 
caminhando para que fosse". 

Para o Sr. Túlio de Araújo Mecenas, segundo declarou em 29/2/2000, 
"as diretrizes que nortearam esse Programa previam que os 
microbarramentos deveriam atender prioritariamente ao abastecimento 
humano". 

Sobre os barramentos, afirmou: "os projetistas optaram inicialmente 
por concreto envelopado e ciclópico, estabelecendo um projeto padrão 
para cada tipo de barragem. A execução dos microbarramentos teve 
início em outubro de 1996, coincidindo com a temporada das chuvas na 
região". 

"Todos os problemas que ocorreram e que ocorrem normalmente em 
uma construção foram detectados. Foram repassadas à COPASA-MG 
as orientações técnicas, para que se fizessem as correções devidas: 
problemas de vazamento, desbarrancamento de encostas, etc. Tudo isso 
foi sendo sanado à medida que os problemas iam sendo comunicados às 
empreiteiras." 

"Sabemos que, em um percentual das barragens, realmente ocorreram 
problemas técnicos. Mas é um percentual que consideramos pequeno 
em relação ao montante de obras que foram executadas." 
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"Toda essa parte financeira ficou a cargo da COPASA-MG. Foi 

ela quem contratou o projeto e tudo. A nossa parte de coordenação 
executiva se resumiu à escolha dos locais, ao contato com as 
comunidades, ao acompanhamento de todos os órgãos, orientando 
todos eles sobre como proceder no projeto como um todo." 

"Temos um universo de 12 barragens. Algumas realmente tiveram 
problema de vazamentos e precisam ser consertadas." 

"Acredito que a COP ASA-MG já tenha acionado todas as 
empreiteiras, uma vez que é uma obrigação sua. A obra é entregue, e os 
pontos técnicos que estão gerando problema precisam ser corrigidos." 

"Quanto à água imprópria para o consumo, o Programa não teve, em 
momento algum, como finalidade bombear, tratar e distribuir água. O 
trabalho do Programa, na primeira etapa, foi reservar água para o 
consumo humano e animal." 

"Acho dificil fazer uma avaliação sobre superdimensionamento sem 
conhecer os estudos hidrológicos da região." Cumpre-nos lembrar que 
o Sr. Túlio é um dos coordenadores executivos do Programa. 

"As ações ambientais estavam previstas e representavam cerca de 
30% do custo, mas não foram executadas." 

"É importante frisar também que, na primeira etapa, que foi muito 
tumultuada, não tínhamos engenheiro. Tomamos engenheiro 
emprestado do DER-MG e da COPASA-MG, para montar uma equipe 
para solucionar o problema, que era emergencial. Na segunda fase, a 
coisa já foi mais planejada e montada." 

"Um dia, fui chamado a um local onde já tínhamos colocado os 
piquetes, pintado, mandado limpar, para ver o que o Prefeito fez: 
deslocou para a sua fazenda, pintou os piquetes novamente. Quando os 
caras chegaram para trabalhar, mostraram o lugar que tinham marcado. 
Começaram a escavar. Mas, quando cheguei lá, mandei suspender a 
obra e falei que não era ali. Íamos, inclusive, entrar com um processo 
contra esse Prefeito para ele ressarcir o início da obra que tinha sido 
perdido." 

"Algumas realmente têm defeitos que foram considerados sérios, 
como vazamentos e infiltrações muito fortes, e não haverá solução. 
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Mas esse número é muito pequeno em relação ao que podemos 
recuperar." 

Por essas declarações, não resta dúvida de que o Programa era, na 
realidade, a própria torre de Babel. Sem coordenação e sem integração 
entre as diversas tarefas, não havia como obter-se o rendimento que se 
deve exigir de um investimento público. Tratados dessa forma, os 
escassos recursos financeiros destinados a essas áreas tão carentes do 
Estado de Minas Gerais jamais poderão modificar a realidade cruel, de 
pobreza e degradação ambiental, que infelicita os habitantes dos V ales 
do Jequitinhonha, do Mucuri, do Pardo e do São Francisco, na região 
semi-árida. 

3.2- Visita técnica realizada 
A CPI das Barragens, cumprindo a programação preestabelecida, 

promoveu, nos dias 13 e 14/4/2000, uma visita aos Municípios de 
Araçuaí, Berilo, Francisco Badaró e Itinga, com o intuito de verificar 
"in loco" a situação de algumas barragens construídas no semi-árido 
mineiro. Estiveram presentes os Deputados Marcelo Gonçalves, Bilac 
Pinto e Maria José Haueisen, respectivamente, Presidente, Vice-
Presidente e relatora da CPI, além do Sr. Eustáquio Lomelino Cardoso, 
Chefe da Divisão de Tecnologia de Oferta Hídrica do IGAM, da 
assessoria da Comissão e de uma equipe da TV Assembléia. 
Acompanharam também os trabalhos, em cada município, os Prefeitos 
Municipais, Vereadores, técnicos da EMATER, lideranças locais e 
moradores das comunidades beneficiadas. 

No dia 13/4/2000, após a chegada a Araçuaí, a Comissão deslocou-se 
até o Município de Francisco Badaró, onde visitou a barragem 
construída no rio Sucuriú, na localidade denominada Fazenda Badaró, 
próximo à sede do município. A seguir, os parlamentares dirigiram-se 
ao Município de Berilo, onde puderam constatar os problemas 
existentes na barragem construída no córrego Caititu, na comunidade 
de Caititu de Cima. A convite do Prefeito Municipal de Berilo, Sr. José 
Botelho de Souza, a Comissão visitou uma barragem construída pela 
Prefeitura, com recursos próprios, da ordem de RS 18.000,00, e que se 
encontrava em perfeito funcionamento. No mesmo dia, a CPI visitou a 
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obra construída na localidade denominada Chapada do Lagoão, no 
Município de Araçuaí. 

No dia seguinte, a Comissão dirigiu-se ao Município de Itinga, 
acompanhada pelo Prefeito Charles Azevedo Ferraz, para verificar a 
situação da barragem erguida no córrego dos Veados, na comunidade 
de Empedrado do Pasmado. 

A CPI detectou problemas de naturezas variadas em todas as 
barragens visitadas, exceto na construída pelo Prefeito de Berilo, com 
recursos próprios. Esses problemas, conforme os depoimentos obtidos 
de técnicos, Vereadores e pessoas das comunidades que 
acompanhavam a Comissão, além da própria constatação visual, diziam 
respeito a rompimento de ombreiras, vazamentos generalizados, mau 
funcionamento das comportas, assoreamento parcial ou total dos lagos 
das barragens, má localização dos eixos dos barramentos, falta de 
manutenção e de obras complementares para a conservação das 
barragens. 

Em Francisco Badaró, verificou-se que a barragem visitada não serve 
ao propósito para o qual foi erguida, qual seja o de acumular água. Uma 
das ombreiras rompeu-se completamente, há vazamentos de fundo, 
junto à comporta (que não funciona), e o lago encontra-se 
completamente assoreado. Além disso, conforme já registrado pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária em visita 
promovida em ! 0/10/97, a barragem localiza-se em uma propriedade 
particular, próxima à sede do município, e não beneficia a comunidade, 
mas apenas o proprietário da fazenda . 

Da mesma forma, a barragem visitada em Berilo, em local íngreme, 
de acesso dificílimo, não traz o menor beneficio à população local. 
Segundo moradores das proximidades, além de vazamentos de fundo, a 
comporta, destinada a manutenção e limpeza, jamais funcionou, o que 
acarretou o completo assoreamento da represa, poucos meses após sua 
inauguração. O que se observou no local foi o plantio de culturas de 
subsistência (abóbora, milho, feijão) na área onde deveria estar o 
espelho d'água. 

Também não se justifica a obra localizada na comunidade de Chapada 
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do Lagoão, em Araçuaí, apesar de estar acumulando água no dia da 
visita. Verificou-se que o barramento foi construído ao longo de uma 
lagoa natural, ou seja, em local que, na época chuvosa, acumula água 
naturalmente e que, em épocas de estiagem, não reserva água alguma. 
Segundo depoimentos de líderes da comunidade, desde sua construção 
em 1997, é a primeira vez que a barragem "enche", da mesma forma 
que outras lagoas naturais existentes na região, certamente em virtude 
das chuvas regulares observadas na região neste ano. 

Em Itinga, a Comissão mais uma vez verificou que a represa erguida 
no córrego dos Veados jamais cumpriu a finalidade de acumular água 
para o abastecimento da comunidade. Observou-se que uma das 
ombreiras da barragem foi assentada em solo muito arenoso, o que fez 
com que o terreno cedesse nesse ponto (na primeira chuva mais forte, 
segundo depoimento de moradores). Com isso, o rio teve apenas seu 
curso desviado, passando agora ao largo da barragem. 

3.3- Pesquisa junto às Prefeituras 
De posse da relação de Prefeituras Municipais beneficiadas com 

pequenos barramentos construídos durante as duas etapas do Programa 
de Melhoria da Oferta de Água no Semi-árido Mineiro, esta Comissão 
remeteu a todas elas um questionário simples, cujo objetivo era a 
obtenção de informações sobre o estado atual da obra e do uso a que se 
destinam as águas ali acumuladas. Os questionários foram respondidos 
por 45 Prefeituras, relatando a situação de 79 microbarramentos. De 
acordo com as respostas obtidas, 40 dessas obras apresentam problemas 
variados, que vão desde o vazamento em comportas até os 
generalizados, nos maciços, nas ombreiras e nos subleitos. O 
assoreamento é o problema mais constante nos reservatórios, e obras 
complementares foram feitas apenas em sete deles. A EMATER foi, 
dentre os participantes do Programa, a que mais vezes cumpriu com 
suas obrigações contratuais. Em contrapartida, a RURALMINAS foi a 
mais ausente. 

O quadro-síntese com as respostas das Prefeituras ao questionário 
consta nos anexos a este relatório. 

Um levantamento mais completo sobre a atual situação dos 
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barramentos e de seus reservatórios foi realizado por equipe técnica 
do IGAM. Esse trabalho foi iniciado ao final de 1999 e concluído em 
fevereiro do corrente ano. 

Foram vístoriados todos os 184 barramentos construídos em 88 
municípios dos vales do Jequitinhonha, do Pardo, do Mucuri e do 
Médio São Francisco. 

Os resultados podem ser sintetizados como a seguir: 65 barramentos, 
ou 35,3% do total, com problemas no maciço, que resultam em 
vazamentos aproximadamente de ll/s de água ou volume superior -
perdas d'água classificadas, na tabela anexa a este relatório, como 
"vazamento" ou "vazamento acentuado" e estimadas em 86,4m3 /dia. 
155 reservatórios, ou 84,2% do total, sem limpeza da bacia de 
acumulação e cerca para fechamento da área. Não foram vistoriadas as 
obras complementares prevístas para o curso d'água a montante do 
reservatório. Seis reservatórios totalmente assoreados e 31 muito 
assoreados. 

F oram anexadas a este relatório as tabelas que sintetizam os 
resultados do levantamento realizado pelo IGAM. 

4 - Conclusões 
Ao encerrarmos os trabalhos desta Comissão, ao final de uma jornada 

de 180 dias, com inúmeras reuniões em que ouvimos depoimentos de 
convidados, representantes dos órgãos públicos e das entidades direta e 
indiretamente envolvidos no Programa de Melhoria da Oferta de Água 
no Semi-árido Mineiro, bem como de representantes das autoridades 
públicas dos municípios beneficiados pelas obras, de representantes de 
organizações não governamentais e de lideranças populares, e após 
realizarmos uma visita técnica a alguns barramentos, podemos afirmar 
que os resultados alcançados ficaram muito aquém dos objetivos do 
Programa. 

Na construção de 184 barramentos em 88 municípios dos vales do 
Jequitinhonha, do Mucuri, do Pardo e do Médio São Francisco, as 
obras foram contratadas, nas duas etapas do Programa, sem licitação 
pública, sob a alegada necessidade de combate emergencial aos efeitos 
das secas que ocorreram no final dos anos de 1996 e 1997. É 
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importante lembrarmos que os contratos que previam a entrega das 
obras da primeira fase, previstas inicialmente para abril de 1997, foram 
prorrogados para 31 de maio do mesmo ano, com o argumento de 
ocorrência de chuvas excessivas na região. 

O que pudemos observar durante os trabalhos da Comissão foi que, 
apesar de existir um Comitê Interinstitucional denominado Grupo de 
Trabalho do Programa, com representantes de todos os órgãos e 
entidades envolvidos nos projetos, as decisões por ele tomadas não 
eram implementadas no campo. Assim, o Programa não teve uma 
coordenação efetiva, capaz de distribuir tarefas, cobrar resultados e 
exercer um efetivo controle dos recursos públicos aplicados. Apesar da 
afirmação de que a distribuição dos recursos financeiros ocorreu de 
forma proporcional às tarefas a serem executadas, conforme declarou o 
ex-Superintendente da SUDENOR, Sr. Rúbio de Andrade, o Programa 
praticamente se limitou à construção dos barramentos, conforme uma 
observação muito pertinente da Caritas Diocesana de Almenara. 

Um exemplo gritante dessa falta de atuação dos órgãos e das 
entidades públicas foi dado pela RURALMINAS, que, tendo recebido 
patrulhas mecanizadas adquiridas com recursos provenientes da Cia. de 
Mineração de Minas Gerais COMIG -, num total de 
US$5.000.000,00, executou menos de 30% das tarefas que lhe cabiam. 
É uma queixa generalizada das Prefeituras Municipais a falta das obras 
complementares que competiam a essa Fundação. 

A esse respeito, a Comissão conclui que foi um abuso a entrega das 
obras - dadas como prontas tão logo se implantou o barramento - às 
Prefeituras Municipais. Obrigaram-se, dessa forma, as empobrecidas 
Prefeituras das regiões citadas a realizar uma tarefa imensa, que era a 
manutenção dos reservatórios e, conseqüentemente, da boa qualidade 
das águas, sem que houvesse a complementação indispensável das 
proteções de montante. Esse fato pode ser constatado pelo 
levantamento concluído pelo IGAM em fevereiro deste ano, no qual 
foram contabilizadas 155 barragens sem obras complementares, 65 com 
vazamentos graves no corpo do maciço e 5 praticamente irrecuperáveis. 

Mesmo sabendo desses problemas, os técnicos da coordenação do 
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Não há, pois, que duvidar, ante a avaliação feita pelo IGAM, da 
malversação dos recursos públicos aplicados no Programa de Melhoria 
de Água do Semi-árido Mineiro. 

Ainda nos referindo á falta de uma coordenação que resultasse na 
administração eficiente do Programa, permitiu-se que as próprias 
empresas projetistas das obras decidissem pelo uso preferencial de 
concreto envelopado ou ciclópico nos barramentos. Assim, na primeira 
etapa, das 70 barragens implantadas, 43 eram de concreto envelopado, 
25 de ciclópico e 2 de outros materiais, segundo declarou o Sr. Túlio 
Mecenas, ex-Diretor do DRH. Como resultado, o material empregado 
na grande maioria das obras foi justamente o de custo unitário mais 
elevado. Além disso, o concreto envelopado representava o uso de uma 
técnica ainda pouco dominada para uso em barramentos. As empresas 
contratadas não tinham experiência no uso desse material, conforme 
declarações constantes nas notas taquigráficas. 

Também nos causou espanto a declaração do Sr. Orlando Vignoli, 
projetista da DAM Engenharia, de que fazia parte de um grupo-tarefa, 
constituído pelas empresas que ganharam a licitação dos seis blocos em 
que foi dividida a segunda etapa do Programa, para elaborar os projetos 
e a fiscalização das obras dos 450 barramentos previstos. Isso se nos 
afigura formação de cartel, sendo os projetos e a fiscalização loteados 
entre as prestadoras de serviço, provavelmente sem a anuência da 
COP ASA-MG. É importante lembrar que a fiscalização e o projeto de 
cada obra custaram aos cofres públicos mais de R$8.000,00, conforme 
declarou o Sr. Valter Vilela, da COPASA-MG. E todos nós desta 
Comissão sabemos o resultado desses projetos comportas 
maldimensionadas e com vazamentos, ombreiras impróprias, 
rachaduras generalizadas nos maciços e vazamentos nos mais 
diferentes pontos das obras. Além disso, falou-se muito nesta Comissão 
de um projeto hipotético, cuja utilidade real, acreditamos, ainda está 
para ser entendida. 

A Comissão comprovou, por testemunhos das próprias empreiteiras, a 
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ocorrência de subempreitadas, tão veementemente negadas pelo Sr. 
Pedro Paulo Ferreira dos Santos, ex-Diretor de Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente da COPASA-MG. 

Outro aspecto relevante foram os deslocamentos de eixos 
previamente marcados para atendimento a interesses alheios aos 
objetivos do Programa. 

Registramos, ainda, como mais um fato grave as declarações dos 
representantes das empreiteiras que executaram obras notoriamente 
defeituosas, como as barragens de Caititu, Cachoeira do Pajeú, Córrego 
Pasmado, Água Suja, Lagoão, São João do Paraíso e rio Sucuriú, de 
que, até aquele momento, não tinham recebido nenhuma da COP ASA-
MO a respeito dos problemas. 

É imperativo que esta Comissão exija dos órgãos públicos 
coordenadores do Programa a adoção de ações cabíveis - se necessário, 
de ordem judicial - para a recuperação de todas as obras com problemas 
que comprometam o seu bom funcionamento. Isso inclui um conjunto 
mínimo de 65 barramentos listados na vístoria realizada pelo IGAM no 
corrente ano. É importante frisar que vazamentos próximos a um litro 
por segundo, ou seja, cerca de 84 metros cúbicos por dia, representam 
uma perda insuportável para a maioria dos pequenos reservatórios 
existentes na região do semi-árido mineiro. 

Não obstante todos os problemas detectados na condução do projeto, 
esta Comissão considera que a construção de microbarramentos nas 
regiões áridas do território mineiro, seja para perenizar cursos de água, 
seja para assegurar o abastecimento de pequenas comunidades, é uma 
das principais vertentes para o combate aos efeitos da seca e a solução 
dos problemas dela decorrentes. 

5 - Recomendações 
Esta Comissão recomenda que sejam adotadas as medidas a seguir 

listadas, visando à recuperação e ao bom funcionamento das obras 
implantadas nos 88 municípios beneficiados, bem como à retificação de 
rumos para a retomada urgente e imediata do Programa. 

Sejam retomadas a construção das obras inacabadas, entre as quais se 
incluem as ações complementares nos barramentos já construídos, e a 
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construção dos 266 barramentos que faltaram para completar os 
450 previstos, de forma a cumprir a meta de um número mínimo de 
barramentos por curso de água, que permita alcançar a sua perenização. 
Lembre-se que não se trata de construções, mas sim de dar 
continuidade ao Programa, transformando-o em ação permanente de 
combate aos efeitos das secas. 

Seja promovido, no âmbito da Assembléia Legislativa, um debate 
público sobre a criação de um órgão capaz de centralizar todas as 

·políticas governamentais voltadas para o combate aos efeitos da seca e 
a promoção de condições para o convívio da população com esse 
fenômeno climático. O debate deverá estar embasado na discussão do 
Projeto de Lei n° 428/99, da Comissão Especial da Seca, que prevê a 
criação de um conselho estadual de combate aos efeitos da seca e a 
criação de um instituto que seja o braço executivo das ações oriundas 
daquele órgão. 

Sejam remetidas ao Ministério Público, na íntegra, as notas 
taquigráficas das reuniões desta Comissão dos dias 25/4/2000 e 
2/5/2000, às quais compareceram os representantes das empresas 
construtoras das obras investigadas, bem como uma cópia deste 
relatório, para as providências cabíveis, relativas ao ressarcimento ao 
erário das quantias indevidamente gastas em obras defeituosas ou 
inacabadas. 

Seja promovida a revisão dos termos de compromisso assinados entre 
as prefeituras municipais e os órgãos executores do Programa, que 
impõem ao poder público municipal a obrigação inviável de manter os 
reservatórios limpos sem a implementação das obras complementares. 

Seja requerida aos atuais dirigentes dos órgãos gestores do Programa 
a abertura de inquérito administrativo para apurar as razões da não-

~ execução das obras e ações complementares da responsabilidade direta 
~ de cada órgão envolvido no Programa. 
'" 
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Seja requerida aos atuais dirigentes dos órgãos e das entidades 
participantes do Programa a realização de auditoria para apurar os 

_. fortes indícios e as graves suspeitas apuradas por esta CPI de i superfaturamento nas obras realizadas, bem como recomendar ao 
~ 
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Tribunal de Contas a revisão das prestações de contas relativas a 
essas obras. 

6 - Agradecimentos 
A Comissão Parlamentar de Inquérito agradece a todos que 

contribuíram com os seus trabalhos, em especial às autoridades a seguir 
relacionadas, pelo apoio durante a realização de nossas visitas técnicas 
e pelos depoimentos prestados à Comissão, expondo os problemas dos 
barramentos na sua região: Srs. Charles Azevedo Ferraz, Prefeito 
Municipal de Itinga; José Botelho de Souza, Prefeito Municipal de 
Berilo; Maria do Carmo Ferreira da Silva, Prefeita Municipal de 
Araçuaí; Rogério Rocha Rafael, Presidente da Associação dos 
Municípios do Médio Jequitinhonha - AMEJE -; Ronaldo Mota Dias, 
Presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da SUDENE 
-AMAMS. 

Agradece também aos atuais dirigentes da SUDENOR, da COP ASA-
MO, da EMATER, do IEF, da RURALMINAS, da Fundação João 
Pinheiro e do IGAM, especialmente à Sra. Maria de Lourdes Pereira 
dos Santos, Diretora de Desenvolvimento Hídrico, e ao Sr. Eustáquio 
Lomelino Cardoso, Chefe da Divisão de Tecnologia de Oferta Hídrica. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Maria José Haueisen, relatora -

Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - João Paulo. 
- Publicar para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento 

Interno. 
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 Bilac Pinto, em que solicita o desarquivamento do Projeto de 
Lei no 566/95; nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento 
Interno, requerimento do Deputado Márcio Cunha, em que solicita a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 947/2000(arquive-se o 
projeto); nos termos do inciso VII fo art. 232, c/c o art. 141, do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Paulo Piau, em que 
solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 904/2000, uma 
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vez que a Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para 
emitir seu parecer; defere, ainda, nos termos do inciso XXI do art. 232 
do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra 
oportunidade, requerimento do Deputado João Leite e outros, em que 
solicitam a realização de reunião especial em comemoração ao Dia da 
África. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento contido na Mensagem n• 118/2000, 

do Governador do Estado, solicitando a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei n• 154/99, de sua autoria, que altera a redação do art. 6° 
da Lei n• 11.406, de 28/1194, que reorganiza a autarquia do Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM -, introduz alterações orgânicas em Secretarias de Estado e dá 
outras providências (eleva para 13 o número de membros efetivos do 
Conselho Administrativo do IPSM). O projeto encontra-se pronto para 
ser incluído em ordem do dia. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. Arquive-se o projeto. 

Requerimento do Deputado Agostinho Patrús, em que solicita a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n• 846/2000, uma vez que 
se encontra esgotado o prazo para sua apreciação pelas comissões a que 
foi distribuído. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado.Cumpra-se. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, Líder do PTB, em que, 
na forma regimental, solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento 
Interno, para, nos termos do seu § I •, transferi-la ao Deputado Elmo 
Braz. A Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o prazo 
de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Elmo Braz. 

O Deputado Elmo Braz* - Sr. Presidente, demais membros da Mesa, 
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores funcionários, amigos das 

-E galerias, faz praticamente 27 anos que estamos, consecutivamente, 

. • ..:; 
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~ nesta Casa. Cheguei a esta Capital ainda muito jovem, vindo de uma 

I 
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pequena cidade do interior, que se chama Descoberto. Cheguei aqui 
com, aproximadamente, 14 anos de idade. Quatro anos depois, 
ingressei na vida pública e fui eleito Vereador por Belo Horizonte. 

Foram três mandatos consecutivos naquela Casa. Ali, Sr. Presidente e 
Srs. Deputados, comecei a minha vida pública. Aproximadamente, em 
1972, fui reeleito para um terceiro mandato como Vereador. Em 1974, 
renunciei ao meu mandato para assumir uma vaga na Assembléia 
Legislativa. Hoje estou no sétimo mandato como Deputado Estadual. 
Durante esses sete mandatos, todos os Deputados e funcionários 
participaram de perto da nossa caminhada neste Poder. Procuramos, de 
toda a forma, lutar em favor do engrandecimento deste Poder, dia após 
dia. Sempre lutamos pelo aperfeiçoamento e pela modernidade da Casa. 

Durante o período em que fomos por três vezes Deputado da Casa, 
sem dúvida alguma, lutamos e conseguimos modernizá-la. Sempre 
lutamos em favor dos funcionários, que, sem dúvida alguma, são o 
verdadeiro baluarte e esteio da Casa. Portanto, Sr. Presidente, foram 
dez anos de vida pública calçada na probidade, na transparência e na 
devoção às causas públicas. Temos orgulho em dizer, Sr. Presidente, 
que, dia após dia, aprimoramos os nossos conhecimentos na Casa. 
Acrescentamos, graças aos Deputados e aos funcionários, uma rica 
experiência ao nosso currículo. 

Hoje saio, sem dúvida alguma, com uma bagagem enorme, graças aos 
ensinamentos da Casa. Tudo aquilo que levo daqui aprendi com meus 
pares e lado a lado dos funcionários e tenho certeza de que eles têm um 
enorme carinho para com a nossa pessoa. Portanto, Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, esta Casa foi para mim uma grande escola e diplomou-me 
em lições de vida, de conduta ética, de perseverança e de força de 
trabalho. 

Tamanha é a nossa ligação, Sr. Presidente, tamanho é o nosso 
sentimento, que jamais me despedirei deste parlamento. Estou, sim, 
designado a exercer a função de Conselheiro do Tribunal de Contas, 
função esta para a qual fui honrosamente eleito por esta Casa e 
nomeado por V. Exa., Sr. Presidente. Estou iniciando uma nova etapa 
na vida e dando continuidade a um trabalho que ainda não terminei, 

. 
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nem terminarei, Sr. Presidente e Srs. Deputados, porque sou um 
homem de encarar as lutas e os desafios, já que estou sempre em busca 
de renovação. 

O Deputado Sebastião N avarro Vieira (em aparte)* - Ilustre Deputado 
Elmo Braz, nesta oportunidade em que V. Exa. se despede desta Casa 
para assumir o honroso cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, 
gostaria, em meu nome e em nome da minha Bancada, o PFL, de 
cumprimentar esta Casa por sua escolha corno membro do Tribunal e 
de cumprimentá-lo pelo trabalho político desenvolvido ao longo de sua 
vida pública. 

Ainda menino, foi eleito Vereador. Foi, por três vezes, Vereador e, 
por sete mandatos, Deputado Estadual. Contribuiu enormemente para a 
modernização desta Casa, ocupando, na Mesa, o cargo de I 0 -Secretário. 

O trabalho de V. Exa. em Plenário e nas comissões, a sua vivência no 
concerto desta Assembléia Legislativa fez escola. V. Exa. é um símbolo 
ímpar do bom político mineiro, do político do diálogo, da 
condescendência. V. Exa. deixa um marco muito profundo de sua 
atuação brilhante ao longo de sua extensa vida pública nesta 
Assembléia Legislativa. 

Vamos sentir saudade de V. Exa Vai fazer falta a sua presença, com 
a sua palavra sempre prudente e articulada. Temos certeza de que, se a 
Assembléia perde urna figura tão importante, Minas ganha com sua 
presença no Tribunal de Contas. 

Deputado Elmo Braz, parabéns, por tudo que fez, engrandecendo 
Minas Gerais, a política e o Legislativo mineiro. Sucesso e felicidade 
na nova missão corno Conselheiro do Tribunal de Contas do nosso 
Estado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Estou ouvindo 
emocionado a sua voz embargada nesta tarde, não somente expressando 
a sua saudade, corno também sua gratidão pelos longos anos prestados 
ao Legislativo mineiro. 

~ Sua trajetória corno homem público não é somente deste Legislativo, 
.<( 
.. mas também de toda a Minas Gerais. V. Exa. conseguiu desenhar, com i a firmeza de seu caráter, de sua honorabilidade de parlamentar e 
~ 
I 
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homem público, com linhas fortes e sérias, o trabalho do 
parlamentar sério e correto. 

Tenho o privilégio de fazer parte do convívio de V. Exa., homem de 
escol, de grandeza, ilustre parlamentar de Minas Gerais, que, sem 
dúvida, nos enche de orgulho e contentamento. 

Com voz embargada, V. Exa. se despede desta Casa. Mas devo dizer-
lhe que a Assembléia Legislativa lhe é muito grata, deve-lhe muito. 
Nós, parlamentares, devemos-lhe lealdade, como companheiros e 
amigos, porque sempre acreditamos em seu trabalho como Secretário 
desta Casa e autêntico representante do povo mineiro. 

Quiseram Deus e o destino premiar V. Exa., após 35 anos de efetiva 
função neste parlamento, com sua indicação para o Tribunal de Contas 
do nosso Estado, com a mesma dignidade, com a mesma homadez que 
dignificou os destinos desta Casa. Tenho certeza absoluta de que 
sentiremos falta de V. Exa., de seu convívio fraterno, amigo, sincero e, 
acima de tudo, leal. 

Receba, em meu nome particular e no da Bancada do PSD, nossa 
sincera gratidão e nossa homenagem pelo seu exemplo dignificante no 
parlamento mineiro. Tenho a certeza de que o Tribunal de Contas 
ganhará um verdadeiro Conselheiro, à altura dos seus pares. Os nossos 
cumprimentos e felicitações. Aproveito para render homenagens aos 
seus assessores de gabinete com os quais V. Exa. construiu a marca 
registrada do seu trabalho, da sua dignidade, da sua homadez. 
Parabéns, Conselheiro Elmo Braz. 

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, prezados funcionários do gabinete do Deputado Elmo Braz, 
falo em meu nome e no da Bancada do PDT, da qual tenho a homa de 
ser Vice-Líder. É um momento muito dificil, meu caro amigo. Sua 
emoção é a nossa emoção. Hoje, a Zona da Mata também se encontra 
emocionada com a sua despedida nesta Casa e, ao mesmo tempo, 
homada, porque V. Exa. ocupará o cargo de Conselheiro do Tribunal 
de Contas, em que poderá continuar a prestar, com o brilho da sua 
inteligência, trabalho de grande relevância para o Estado. Conhecemos 
a sua trajetória de vida: um garoto humilde, saído de sua pequena 
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cidade natal, que, com sacrificio, honradez e determinação, veio 
estudar em Belo Horizonte. Caminhou, inicialmente, na política, com o 
saudoso estadista Tancredo Neves. Foi por três vezes Vereador e por 
sete vezes Deputado. Dificilmente alguém da Zona da Mata ostentará 
esse título. V. Exa., ao longo do tempo, deu o melhor de si à nossa 
região, superando grandes obstáculos. 

Nesta oportunidade, reitero a minha estima por V. Exa., o meu apreço 
e o desejo de que Deus continue a iluminá-lo nas suas novas funções. O 
nosso apreço, também, a toda a sua família, aos funcionários de seu 
gabinete, que formaram uma estrutura para que V. Exa. cumprisse 
tantos mandatos. Nossos parabéns aos Prefeitos, Vereadores e 
lideranças que conviveram com V. Exa. 

Seus colegas do parlamento vêem, apenas fisicamente, o Deputado 
Elmo Braz deixar esta Casa, porque sua marca aqui foi feita com letras 
maiúsculas, que ficarão nos anais da Casa, mostrando o trabalho 
desenvolvido por S. Exa. O seu trabalho, a sua humildade, seu 
tratamento amigo, leal, solidário para com seus colegas, muito nos 
marcou, dando-nos a dimensão do homem que é. Meus parabéns! Que 
V. Exa. continue sua caminhada! Aqui estaremos a nos mirar no seu 
exemplo de vida, no seu trabalho de parlamentar. 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Conselheiro Elmo Braz, 
funcionários do seu gabinete, familiares, não poderíamos deixar de 
manifestar nossa satisfação e alegria por termos tido a oportunidade de 
conviver, durante 27 ou 28 anos, na nossa vida profissional com V. 
Exa, quer seja como Vereador de Belo Horizonte, quer seja como 
Deputado. E, agora, nesta legislatura, temos a honra e o privilégio de 
ser seu colega. 

Durante todos estes anos, tive oportunidade de testemunhar sua 
competência, dedicação, seu trabalho, sua amizade e, sobretudo, a sua 
lealdade. Portanto, neste momento em que sabemos que V. Exa. está 
tocado por profunda emoção, gostaríamos de deixar aqui, em nosso 

j nome e em nome da Bancada do PPS, nosso abraço a V. Exa. 
_. Queremos desejar que, nessa nova missão que V. Exa. enfrenta a partir i deste momento, tenha o sucesso que sempre alcançou. Muito obrigado. 
~ 
I 
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Felicidades, Conselheiro Elmo Braz. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Meu prezado amigo e 
companheiro, Deputado Elmo Braz. Lembro-me, de quando aqui 
cheguei, no início da legislatura de 1991, quando tive em Elmo um 
guia, um orientador, um Deputado experiente que recebia um novato, 
que se iniciava nas lides desta Casa. V. Exa., com seu conhecimento 
sobre a Casa, com sua experiência, dava-nos tranqüilidade e segurança 
nos primeiros passos. E agem assim, prezado Deputado, aquelas 
pessoas que são imbuídas do sentido de companheirismo e de ajuda, 
dentro de um espírito fraterno. Esse foi um ponto que me marcou 
muito: o conhecimento que travei com V. Exa. desde o inicio de 
minhas atividades legislativas. V. Exa. é um homem privilegiado por 
ter trabalhado nesta Casa por tanto tempo, atendendo a pedidos, 
atendendo a uma escolha do povo mineiro. Deputado, uma eleição pode 
ser por acaso, mas tantas eleições, como é o caso de V. Exa., é o 
reconhecimento. V. Exa. sai hoje daqui também privilegiado por esta 
Casa, quando da escolha do seu nome para exercer o cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
Privilégio esse que foi concedido graças à sua competência, graças ao 
livre trânsito que V. Exa. tinha entre seus pares. Isso não é algo fácil, 
V. Exa. sabe disso. 

Quero transmitir, em meu nome e em nome da Bancada do PSDB, 
nossos cumprimentos. Não vou dizer que lamentamos sua saída, porque 
não vai sair, apenas foi deslocado, mas quero desejar a V. Exa. todo o 
sucesso nessa nova missão. Pode contar com os companheiros da nossa 
bancada, que o estimam muito e que também desejam, de coração, toda 
a felicidade num dia de muita emoção para V. Exa., que é o da 
despedida do Plenário e, também, o dia de seu aniversário. Que Deus 
lhe dê muitas alegrias pela vida e muita força para bem exercer essa 
missão! Um abraço, Deputado. 

O Deputado Agostinho Silveira (em aparte)- Prezado Deputado Elmo 
Braz Soares, gostaria de, em nome do PL, que tenho a honra de presidir 
no Estado de Minas Gerais, em nome da Bancada do PL nesta Casa, 
dizer a V. Exa. que esta é uma tarde que ficará nos anais da Casa e na 
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lembrança do povo de Minas Gerais, com a sua despedida, para, a 
partir de agora, cumprir uma nova missão, tão nobre e tão importante 
para o povo deste Estado, no Tribunal de Contas, como Conselheiro. 

Prezado Deputado, não poderia deixar de retratar, em breves palavras, 
a sua trajetória de lutas e de vitórias, desde a sua adolescência, quando 
V. Exa. foi escolhido pelo nosso grande estadista Tancredo Neves, que 
se encontra no oriente da eternidade. V. Exa. mantém, no coração, essa 
gratidão por ter-lhe convidado a adentrar a vida pública. Que sabedoria 
teve o mestre Tancredo Neves, ao escolher aquele jovem ainda 
militante dos bancos das escolas de Belo Horizonte para se tornar 
Vereador desta cidade! De lá para cá, V. Exa. seguiu a sua carreira 
servindo ao povo e principalmente aos mais necessitados e menos 
favorecidos pela sorte, tamanho é o vosso coração. Esses mandatos, 
obviamente, não chegaram de graça; representaram o reconhecimento 
do povo que, sabiamente, soube conferir a V. Exa. parte dos seus 
destinos, durante 27 anos no parlamento do grande Estado de Minas 
Gerais. De forma digna e honrada, retribuiu, com grande dedicação 
edignidade, essa confiança. Andando pelos corredores da Assembléia, 
V. Exa. trouxe as aflições e as aspirações maiores da nossa gente, 
lutando bravamente. Hoje, V. Exa. encerra aqui a sua missão como 
parlamentar, mas cumpre, doravante, uma missão tão nobre e especial, 
como Conselheiro do Tribunal de Contas. Portanto, prezado Deputado, 
nós, do PL, que estamos nesta Casa desempenhando o nosso primeiro 
mandato, conhecendo V. Exa. de outras raias e de outras plagas, temos 
de lhe agradecer pelo honroso ensinamento. V. Exa. passa a fazer parte 
da história do parlamento de Minas, dignificando e honrando os 
grandes vultos da Pátria, como Tancredo Neves e Juscelino. Consegue 
mostrar que ainda é possível fazer política movido exclusivamente pelo 
combustível do ideal. Parabéns pelo seu ideal, pela sua dedicação e 
pelo honroso cumprimento do dever à frente do parlamento de Minas 
Gerais! Que Deus, o grande arquiteto do universo, possa abençoá-lo 
nessa nova caminhada e nessa sagrada missão de Conselheiro do 
Tribunal de Contas! Receba o abraço do PL. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)* - Deputado Elmo Braz, 
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cumprimento V. Exa. pelo belíssimo trabalho prestado a Minas 
Gerais. Em três mandatos, como Vereador, prestou excelente trabalho 
em Belo Horizonte. Depois, cumpriu mais sete mandatos como 
Deputado Estadual. Não é fácil, para um político, ganhar dez vezes em 
eleições para parlamentar. Isso quer dizer que V. Exa. prestou um 
trabalho brilhante a Minas Gerais e ao nosso País. 

Quero dizer do grande apoio que tive de V. Exa. quando aqui 
cheguei, pela primeira vez. Logo que venci as eleições, visitei a 
Assembléia e estive em seu gabinete, ocasião em que V. Exa. colocou o 
seu gabinete à nossa disposição. 

Tenho certeza, nobre Deputado, de que o Tribunal de Contas estará 
muito bem servído com a chegada de V. Exa. Será mais um 
companheiro nosso que chega àquele órgão e que continuará 
trabalhando por nossa Minas Gerais e pelos seus companheiros. Desejo 
ao companheiro muito sucesso. Muito obrigado. 

O Deputado Álvaro Antônio (em aparte)* - Deputado Elmo Braz, 
embora nosso Líder do PDT tenha feito uso da palavra, saudando V. 
Exa. em nome da Bancada, não poderia deixar de vir a este microfone e 
voltar um pouco ao passado, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
quando V. Exa. foi eleito pela primeira vez, em 1966. Ingressei naquela 
casa quatro anos depois e, quando exerci a Presidência daquele 
Legislativo, iniciamos uma luta para transferir a Câmara Municipal da 
Rua da Bahía para a Rua Tamóios. Não esqueço que V. Exa. foi um dos 
Vereadores que mais me ajudaram naquela época a concretizar esse 
sonho. 

Acompanhei sua trajetória, sua bravura, sua obstinação, e V. Exa., 
posteriormente, foi eleito Deputado Estadual e aqui iniciou nova 
trajetória. Foi, por três vezes, Secretário desta Casa, pela sua 
competência e pela sua realização política. Agora V. Exa. foi eleito, por 
merecimento, por esta Casa, para o Tribunal de Contas. Tribunal este 
que é uma extensão desta Casa, o braço técnico desta Casa para 
assuntos econômicos, para os assuntos de fiscalização financeira, para 
ajudar o Legislativo, que tem essa função precípua. V. Exa. dará 
prosseguimento a essa brilhante carreira e, sem dúvida, será um dos 
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grandes Conselheiros do Tribunal de Contas. Desejo a V. Exa. 
felicidades; cumprimento também a sua assessoria, que soube ajudá-lo 
em sua trajetória. Muito obrigado. 

O Deputado Olinto Godinho (em aparte)* - Companheiro, amigo 
Deputado Elmo Braz, em nome do PTB, gostaríamos de parabenizá-lo 
e dizer que ficamos muito felizes em conviver com V. Exa., nesta 
Assembléia, durante seis anos. Desfrutamos dos seus ensinamentos e de 
seu companheirismo durante todo esse tempo. Tenho certeza de que V. 
Exa. se sente, hoje, um homem realizado politicamente, porque 
sabemos do seu trabalho em todo o Estado. Sabemos da sua 
honestidade, da sua seriedade, da sua competência e, principalmente, da 
sua sinceridade para com as coisas públicas. Temos certeza de que V. 
Exa., como Conselheiro do Tribunal de Contas, prestará grande serviço 
para o Estado. Parabéns, amigo Elmo Braz. 

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Deputado Elmo Braz, 
quero ser breve. Lembro-me de que, ao me despedir do Deputado 
Simão Pedro, hoje Conselheiro, passei-lhe uma mensagem bíblica, 
considerada de inspiração divina: ''Não sejais demasiadamente justos 
nem demasiadamente sábios.". O cargo que V. Exa. irá ocupar é 
melindroso, de muita responsabilidade, e, às vezes, algum segmento da 
sociedade irá exigir-lhe muita dureza. Com certeza, dar-lhe-ei, para 
colocar à sua mesa, essa palavra de Deus, para que V. Exa. julgue com 
equilíbrio, não sendo demasiadamente justo nem demasiadamente 
sábio. 

Não poderia deixar de dizer que, nesses 14 anos em que estou na 
Assembléia, sempre tive uma boa amizade com o Deputado Elmo Braz 
e com todos que o assessoram. Com certeza, a sua ausência irá fazer 
muita diferença, ainda que sua porta de trabalho esteja a poucos 
quarteirões daqui. Que Deus o abençoe e aos funcionários com quem 
V. Exa. trabalha! Foi, para mim, uma grande experiência ter V. Exa . 
como companheiro nesta Casa . 

O Deputado Ambrósio Pinto (em aparte)* - Caro amigo Elmo Braz; 
poucas vezes uso este microfone, mas hoje não poderia deixar de usá-
lo, não mais para elogiá-lo, já que tudo já foi dito, mas para fazer uma 
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comparação. Gostaria de ter 30 anos de mandato nesta Casa, para 
ter vivido 30 anos de companherismo com você. A minha comparação 
é a seguinte: você foi para o Legislativo de Minas Gerais o que o Pelé 
foi para o futebol nacional- só aparece de 100 em 100 anos. Que Deus 
o ilumine para que possa, realmente, brilhar à frente do Tribunal de 
Contas, como brilhou e conseguiu realizar-se no Legislativo de Minas 
Gerais. V á com Deus! Um abraço. 

O Deputado Elmo Braz - Muito obrigado, amigo Ambrósio. Foi um 
prazer ouvi-lo. Com a palavra, meu amigo, Deputado Ivo José. 

O Deputado Ivo José (em aparte)* - Amigo Deputado Elmo Braz, 
agora Conselheiro do Tribunal de Contas. Essa foi a sua opção, e 
entendemos que V. Exa. desejava - e agora irá fazê-lo - contribuir em 
outro espaço da sociedade. A sua determinação para atingir esse 
objetivo o acompanhará no exercício das atividades de Conselheiro, 
que exigem uma responsabilidade tão grande quanto a dos mandatos de 
Vereador e Deputado que V. Exa. exerceu. Falo em meu nome 
particular, como amigo, e também em nome da Bancada do PT. 

Temos grande admiração por V. Exa, com quem muito aprendemos 
nesta Casa. E V. Exa. se mantém aquela mesma pessoa que 
conhecemos em 1991, quando aqui chegamos: a mesma humildade, 
solidariedade, amizade sincera. Vimos cada um com as suas opiniões, 
as suas posições políticas, mas o respeito mútuo sempre prevaleceu. 

Esperamos que, com todas essas qualidades, V. Exa. possa continuar 
contribuindo para o bem do nosso povo, o nosso povo sofrido, que está 
aguardando e exigindo espaço na sociedade. Tenho a certeza de que V. 
Exa. irá exercer muito bem a sua nova função. Confiamos em V. Exa. 
Estamos fazendo esse registro não como despedida, mas como 
reconhecimento pelo seu trabalho e por essa nova abertura. Estamos 
numa fase de mudanças, que essa seja salutar e proveitosa não só para 
você, mas também para o povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado João Paulo (em aparte)- Nobre Deputado Elmo Braz, V. 
Exa. me conhece pouco, porque há pouco tempo estou nesta Casa, mas 
conheço muito V. Exa., porque há muito seus atos tomam-se públicos, 
e político conhecemos pelas ações. 
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Pela longa carreira que V. Exa. desenvolveu no parlamento, 

queria dizer muito pouco. Eleger e reeleger-se como V. Exa. tem 
conseguido é a reafirmação de um político, mas eleger-se, ainda que em 
tese, pelos seus adversários, como somos nós, é a consagração de um 
político. V. Exa. foi eleito dez vezes sucessivas pelos seus aliados, 
pelos seus admiradores, pelos seus correlegionários. E isso é muito 
importante. O mais importante V. Exa. consegue agora, que é eleger-se 
por meio do nosso voto, que, em tese, somos seus, até agora, pelo 
menos, concorrentes, e - por que não dizer? - adversários, cordiais, é 
claro, é a sublimação da política, é a consagração. 

Parabéns a V. Exa., que, certamente, vai tirar de letra o novo múnus 
que recebe desta Casa no Tribunal de Contas. Obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Caro Deputado Elmo 
Braz, quando iniciamos a nossa vida pública em Montes Claros, em 
1976, como Vereador, V. Exa. já estava militando na política. E mesmo 
à distância dos 420km que separam esta Capital de Montes Claros, 
vimos acompanhando a sua trajetória, porque o nosso antigo MDB e as 
nossas lutas sempre foram as mesmas. De lá para cá, solidificamos essa 
amizade e, muito mais, esse respeito para com V. Exa. 

Hoje estamos vendo que esse corolário de apoio que V. Exa. colhe é 
fruto dessa amizade, desse companheirismo, dessa amizade, dessa 
simplicidade que orna a sua inteligência, que sempre esteve à frente de 
seu comportamento. 

Elmo - fui buscar no dicionário - é capacete. Busquei no Aurélio para 
definir V. Exa., e ele nos define muito bem como sendo o capacete, a 
proteção, o elmo. Mas, no Aurélio, encontro também um trecho dos 
Lusíadas, de Camões, que gostaria de reler, porque é um trecho curto. 
Diz o seguinte: "A viseira do elmo de diamante I Alevantando um 
pouco, mui seguro, I Por dar seu parecer se pôs diante I De Júpiter, 
armado, forte e duro". 

E essa segurança, essa certeza que temos de um companheiro, um 
~ amigo que nos orientou nesta Casa e estará também nos ajudando a ..;; 
_. melhorar a qualidade da política e dos políticos mineiros no Tribunal de i Contas, será sempre um marco, se Deus quiser, na atuação de V. Exa. 
e 
f 
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Daqui continuaremos a aplaudir a sua caminhada, que só tende a 
crescer, cada vez mais. Parabéns, Deputado, pela história escrita neste 
parlamento. 

O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte) - Meu caro amigo e 
companheiro Elmo Braz, esta Casa entrega ao Tribunal de Contas um 
Deputado ilustre, um companheiro leal. Perdemos um colega que nos 
fará muita falta. A presença de V. Exa. nesta Casa enriquece, em muito, 
este parlamento, mas, ao mesmo tempo, sentimo-nos honrados de 
fornecer ao Tribunal um Conselheiro de tão alto nível. Parabéns e que 
Deus o acompanhe e ilumine nessa nova caminhada. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Deputado Elmo Braz, 
meu amigo Elmo, a nossa gratidão - a minha e a da Bancada do PPS - é 
pela referência que V. Exa. foi neste parlamento, como um Deputado 
compromissado com as causas de Minas Gerais. Receba as nossas 
homenagens. A sua vida pública foi de vitórias. Receba as nossas 
felicitações. Que tenha, no Tribunal de Contas, o mesmo sucesso obtido 
nesta Casa, e temos a absoluta certeza de que será tão brilhante quanto 
foi como parlamentar. Desejamos que Deus continue a iluminá-lo, bem 
como à sua família. 

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) -Deputado Elmo Braz, falar 
da despedida acho desnecessário. Vai ficar logo ali, na esquina, e nós 
nos veremos sempre. 

Tenho muito orgulho em tê-lo como companheiro por vários 
mandatos, porque hoje a vida pública é tão devassada, que é dificil um 
homem completar dez mandatos com absoluta tranqüilidade, apesar 
daqueles que tentaram jogar pedras no seu caminho, tentando macular 
uma vida pública feita com tanto sacrifício e dignidade. Sendo assim, 
sua carreira só poderia finalizar com o êxito que conseguiu na disputa 
ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas. Isso mostra que Deus 
nos coloca no caminho certo, não só por merecimento, mas também 
pela perseverança e pelo caráter que teve nos embates e nos momentos 
mais difíceis da vida. 

Sinto orgulho em tê-lo tido como companheiro e espero que 
possamos continuar amigos no Tribunal de Contas. V. Exa. continuará 
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dando honradez àquele órgão e é do que Minas precisa - de homens 
firmes, que conseguem, do início ao fim da vida, manter o caráter, a 
personalidade, o rumo, sem se desviar dele. Parabéns, felicidades nessa 
nova jornada. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte)- Deputado Elmo 
Braz, você não é fraco - primeira coisa de que temos certeza nesta 
Casa. Tem determinação: quando quer, corre atrás. Faz, pede, mostra, e 
é por isso que tem urna carreira vitoriosa. V. Exa. saiu de onde saí -
Câmara Municipal de Belo Horizonte - e sabe como é dificil ser 
Vereador e como foi dificil chegar a esta Casa e como foi dificil a sua 
Juta pelo Tribunal de Contas. Correu atrás, mesmo, e só tenho que 
parabenizá-lo. 

V. Exa. é um exemplo de trabalho, de determinação, de 
companheirismo, por ter sido Secretário nesta Casa por mais de uma 
vez, por lutar pelos interesses dos Deputados e fazer o que V. Exa. vem 
fazendo há anos. Eu sempre brincava com V. Exa., chamando-o de 
Lombardi. Por quê? Porque Elmo sempre falou pouco, mas fez muito 
por esta Casa. Que Deus ilumine seu caminho no Tribunal de Contas. 
V. Exa. pode olhar para cima e falar: Papai do Céu, muito obrigado, 
tenho urna família, tenho filhos responsáveis, filhos que seguem o 
exemplo do pai e tenho, acima de tudo, amigos. Acho que o maior 
trunfo de V. Exa são os amigos que V. Exa. tem e que vestem sua 
camisa, que trabalham, que lutam por você. Que Deus o ilumine nesta 
nova etapa da sua vida, Deputado. 

O Deputado João Leite (em aparte)* - Quero agradecer a 
oportunidade, Deputado Elmo Braz. Gostaria de parabenizá-lo por 
tantos anos dedicados ao parlamento, à Assembléia Legislativa e à 
Câmara Municipal. Chegar ao parlamento por tantas vezes 
representando o povo, sei que não é uma coisa fácil. V. Exa. tem um 
trabalho, um reconhecimento por parte da população. Gostaria de unir-
me a tantos que já usaram a palavra para parabenizá-lo por tantos anos 
de serviços prestados à população . 

Gostaria também de parabenizá-lo pela escolha do seu nome para um 
cargo tão importante do nosso Estado, o qual está reservado aos líderes 
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do Estado. É um cargo de muita responsabilidade. Queria 
parabenizá-lo e desejar felicidades a V. Exa .. Que V. Exa. possa 
realmente representar, agora como Conselheiro, no nosso Estado, essa 
população que por tantos anos o colocou no parlamento. É enorme a 
minha expectativa de que V. Exa. realize um grande trabalho no nosso 
Tribunal de Contas, um trabalho tão importante. É isso que desejo. 
Muitas felicidades. Foi um prazer ter convivido com V. Exa., ter sido 
companheiro de um Deputado tão experiente. Muito obrigado e 
parabéns. 

A Deputada Maria Olívia (em aparte)* - Quero aqui, Conselheiro, 
falar em nome da bancada feminina, da bancada do batom e também 
em nome da Comissão de Redação, da qual V. Exa. foi o Presidente. 
Gostaria de desejar tudo de bom para você, para seu filho. Que tudo 
corra bem, que você seja muito feliz. Já nos acostumamos aqui, durante 
estes dez anos, a perder amigos, perder companheiros. Uns, perdemos 
porque não conseguiram a reeleição. Alguns foram para a Câmara 
Federal, outros, para o Tribunal: o Deputado José Ferraz, o Deputado 
Simão Pedro Toledo e agora V. Exa. A única coisa que quero dizer a 
você é que seja muito feliz e que seja um braço do Tribunal de Contas. 
Muito obrigada, felicidades. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Deputado Elmo Braz, foi dito 
aqui que você é um privilegiado. Eu não ficaria nisso, digo que você é 
predestinado. Você é um representante do povo, que foi aprovado 
várias vezes pelo seu comportamento e pela sua luta. Em todas as suas 
lutas, você foi vitorioso. Tenho certeza que sua responsabilidade 
aumenta cada vez mais. 

Quero parabenizá-lo. Sinceramente, do fundo do coração, como 
pessoa humana, quero que Deus continue - porque já o abençoa - a 
iluminá-lo nesta sua nova trajetória. Da Assembléia Legislativa, é claro 
que Elmo Braz não está indo embora. Lembro-me de quando tive que 
sair de casa para ir em busca do estudo e do sucesso em outros lugares. 
A gente sai, mas não vai embora. É isso o que está acontecendo agora. 
V á com Deus e muito sucesso no Tribunal de Contas! 

O Deputado Antônio Andrade (em aparte)* - Caro colega Deputado 
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Elmo Braz, desejo-lhe toda felicidade no Tribunal de Contas, a 
mesma que teve corno parlamentar, com vários mandatos de Vereador e 
de Deputado Estadual; urna demonstração do seu prestígio junto 
àqueles que V. Exa. representa. Ao longo de sua vida parlamentar, 
demonstrou carinho e trabalho. Tenho certeza de que nesse período V. 
Exa. acumulou várias experiências que serão úteis no Tribunal de 
Contas, que tem papel semelhante ao que ternos corno Deputado. Lá se 
fiscaliza e se contribui para a sociedade mineira. O Tribunal de Contas 
faz com que os Executivos estaduais, municipais e presidentes de 
instituições tenham um comportamento digno do povo do Estado. 
Parabéns, Elmo! Que Deus o abençoe e que V. Exa. tenha no Tribunal 
de Contas o mesmo sucesso que teve corno parlamentar. 

O Deputado Elmo Braz* - Fico feliz em ouvi-lo, Deputado Antônio 
Andrade. Agradeço de coração as palavras de todos os Deputados. 

Neste momento, o que posso dizer aos Deputados e a todos os 
funcionários da Casa é que sou um homem feliz por ter passado por 
este parlamento. Portanto, agradeço a todo o funcionalismo da Casa, 
pela amizade, carinho e dedicação que tiveram para com nossa pessoa, 
principalmente aos assessores da Mesa. 

Sr. Presidente, não poderia deixar de levar a minha palavra de 
gratidão e de agradecimento aos funcionários do meu gabinete. O que 
seria de mim se não fossem aqueles que me cercam no dia- a-dia? 
Realmente, se procuramos, de urna forma ou de outra, ter algum 
sucesso na vida, sem dúvida alguma, foi em razão dos meus assessores. 
Deram-me todo o apoio e cobertura. Portanto, foi com muito zelo e 
com muita eficiência que recebi apoio dos funcionários do gabinete. A 
eles, rendo a minha homenagem e o meu carinho neste momento. 

Mas, corno bem disse, não vou me despedir dos Deputados. Esse elo 
de ligação e sentimento que existe entre mim e este Poder adquire 
tamanha experiência, que levarei comigo toda essa bagagem adquirida 
lado a lado dos Deputados e dos funcionários. Com isso, vou viver 

g nova missão. < ;; A minha passagem por este Legislativo é urna página da vida que 
~ jamais será esquecida, e a nossa ida para o Tribunal de Contas é um 
~ 
f 
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acontecimento de fé e esperança; que, com a ajuda de Deus, possa 
realizar essa nova missão com êxito e sucesso, com tudo aquilo que 
aprendi e vivi nesta Casa, nos longos anos de minha vida pública. 
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, funcionários e amigos 
do gabinete. O meu abraço a todos. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Deputado Elmo 

Braz, Srs. Deputados, Sra. Deputada, sentimentos contraditórios 
apossam-se de nós neste momento, ao registrannos a despedida do 
Deputado Elmo Braz, que assume novas responsabilidades junto ao 
Tribunal de Contas do Estado. 

Ao mesmo tempo em que compartilhamos da alegria do colega pela 
etapa vencida e pela perspectiva das realizações futuras, estamos 
pesarosos porque não mais vamos contar com sua convivência diária e 
proveitosa. Entretanto, deixemos de lado o pesar para nos concentrar na 
alegria. 

Alegremo-nos com a vitória do estimado companheiro, que parte com 
a certeza do dever cumprido, embora nos desfalque de sua colaboração, 
porque sua saída ocorre quando este Legislativo está sendo 
particulannente exigido. 

Uma vista de olhos na vida profissional e política de Elmo Braz 
mostra-nos como o amor ao trabalho, aliado à inteligência e à 
convicção de ideais, levou e leva a bons resultados para toda a 
comunidade. 

Iniciando suas lides ainda muito jovem, como funcionário do extinto 
Banco de Crédito Real, ali começou a comprovar seu profissionalismo, 
ao desempenhar funções gerenctrus e de responsabilidade. 
Paralelamente, prosseguia seus estudos, vindo a graduar-se em Direito. 
Não nos admira, portanto, que seu exercício de legislador nesta Casa 
tenha sido pautado pelo saber jurídico e pelo cunho de administrador. 

Um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro, meu 
partido, iniciou sua vitoriosa vida pública ao eleger-se Vereador à 
Cámara Municipal de Belo Horizonte, ali permanecendo por três 
mandatos consecutivos. O bom trabalho desenvolvido na edilidade 
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belo-horizontina - inclusive com passagens pela 2"-Secretaria e 
pelas Comissões de Redação e de Educação - angariou-lhe o apoio 
popular que o elegeu, pela primeira vez, para esta Assembléia 
Legislativa. 

Podemos dizer que a atividade do colega Elmo nesta Casa foi a 
autêntica sagração da primavera de sua vida pública. Aqui labutou e 
contribuiu para o engrandecimento do Poder e para o bem do povo 
mineiro durante sete mandatos. Foram quase três décadas de trabalho 
intenso, de dedicação incondicional, de amor à causa pública. 

Pessoalmente, tivemos a satisfação de ser seu colega no Legislativo 
durante 13 anos. Consideramo-nos testemunhas de sua trajetória 
exemplar. Assim, não podemos deixar de constatar que sua partida abre 
para nós uma lacuna, embora, no Tribunal de Contas, temos certeza de 
que continuará a colaborar decisivamente conosco. 

Amigo e companheiro Elmo Braz Soares, uma das facetas de sua 
personalidade que admiramos é a distância que sabe manter entre a 
vocação e a profissão. Se o homem atém-se à vocação, ama o trabalho 
que faz. Se deixa prevalecer o conceito da profissão, ama o que lucra 
com o trabalho. Pois o companheiro seguiu a vocação direcionada para 
o bem público, como o comprova seu longo e proficuo curriculo, a que 
acabamos, sucintamente, de fazer referência. Seu descortino, seu amor 
à democracia, sua firmeza no justo e no correto ficam nos anais do 
Palácio da Inconfidência como contribuição inestimável e exemplo a 
ser seguido. 

O caro amigo vai, agora, empossar-se como Conselheiro do Tribunal 
de Contas. O que poderia parecer um campo novo é, na verdade, 
continuação da função fiscalizadora que tão bem desempenhou como 
Deputado. É indiscutível que a democracia exige absoluta visibilidade 
nos atos e fatos relativos à causa pública. Tomar viável essa 
transparência demanda fiscalização isenta e objetiva, para que se 
corrijam os desvios e não sejam eles premiados com a impunidade. O 
prezado colega, participante incansável da ação desta Casa como ente 
fiscalizador, prossegue na mesma trilha, com seu novo encargo. 

Por esta razão, não temos dúvida de que irá superar-se no Tribunal de 
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Contas, tal como o fez nesta Assembléia. 

Muito obrigado, colega Deputado Elmo Braz Soares, pela impecável 
folha de serviços prestados ao Legislativo mineiro. E também em nome 
do Poder nós lhe formulamos, Conselheiro Elmo Braz Soares, nossos 
votos de muito êxito no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

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

número regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião especial de logo 
mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
de debates de amanhã, dia 26, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 17" REUNIÃO DE DEBATES, EM 26/5/2000 
Presidência do Deputado Durval Ãngelo 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: 1" Fase 
(Expediente): Ata- Correspondência: Oficios, telegramas e cartões - 2" 
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de 
Emenda à Constituição n° 4112000 - Projetos de Lei n°s 1.062 e 
1.063/2000 Requerimento no 1.435/2000 Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Marcelo Gonçalves, Mauri Torres e 
Wanderley Ávila - Comunicação Não Recebida: Comunicação da 
Deputada Maria Olívia - Interrupção dos trabalhos - Posse do Sr. 
Nivaldo José de Andrade- Reabertura dos trabalhos - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Durval Ãngelo - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Alberto 

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Glycon 
Terra Pinto - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 
Godinho- Rêmolo Aloise- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ãngelo) - Ás 9h07min, a lista de 
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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 
I • Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Geraldo Rezende, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado 
correspondência: 

Correspondência 
Bilac Pinto, I 0 -Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

OFÍCIOS 
Dos Srs. Mauro Santos, Secretário do Planejamento; Antônio 

Henrique Borges Paula, Subsecretário de Turismo; Wellington Gaia, 
Delegado Regional do Trabalho, e José Francisco de Salles Lopes, 
Presidente da BELOTUR, agradecendo convite para a reunião especial 
em homenagem ao Grupo Teatral Ponto de Partida. 

Dos Srs. Ronaldo Perim, Secretário da Habitação; Francisco Panadés 
Rubió, Superintendente-Geral da Fundação Ezequiel Dias, e Edy Faria 
Barbosa de Almeida, Superintendente de Desenvolvimento 
Organizacional da Secretaria da Saúde, encaminhando relação dos 
contratos celebrados com dispensa ou inexigibilidade de licitação. (- À 
CPI das Licitações.) 

Do Sr. João Batista Rezende, Presidente da Fundação João Pinheiro, 
agradecendo a homenagem prestada por esta Casa à referida Fundação 
pelos 30 anos de sua criação. 

Dos Srs. Fernando Antônio Xavier Brandão, Secretário-Geral do 
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, e José Francisco de 
Salles Lopes, Presidente da BELOTUR, agradecendo o convite para 
participar da reunião especial em homenagem aos 30 anos da Fundação 
João Pinheiro . 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, indicando o 
Sr. Adílio Silva para substituí-lo em reunião com a CPI das Licitações, 
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tendo em vista as razões que menciona.(- À CPI das Licitações.) 

Da Sra. Marlene Caproni Nogueira, Diretora do CESU, 
encaminhando sugestões e convidando a Casa a participar do Fórum 
Técnico sobre Educação de Jovens e Adultos. 

Do Sr. Carlos Brandão, Diretor Administrativo-Financeiro da 
Associação Municipal de Assistência Social - AMAS -, informando 
que a Presidente da entidade enviará representante à reunião especial 
em homenagem à instituição. 

Do Sr. Roberto Meira de Almeida Barreto, Superintendente Estadual 
do Banco do Brasil, agradecendo o convite para participar da reunião 
especial em homenagem à Associação Municipal de Assistência Social, 
à Associação Profissionalizante do Menor, ao Centro Educacional 
Professor Estêvão Pinto e à Fundação 18 de Março. 

Da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora-Chefe da Procuradoria 
Regional do Trabalho - 3• Região, agradecendo convite para participar 
da audiência pública destinada a debater o tema "Exploração do 
Trabalho Infantil em Minas Gerais".(- À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Fernando José Miglio Abrantes, Chefe de Gabinete do 
Auditor-Geral do Estado, informando da impossibilidade de o Auditor-
Geral atender à convocação da Comissão Especial da Loteria Mineira, 
por motivo de viagem, fazendo ele questão de comparecer a reunião 
dessa Comissão em outra data, a ser marcada. (- À Comissão Especial 
da Loteria Mineira.) 

Do Sr. Eurico A. França Delgado, Presidente do Sindicato dos 
Empregados e Instrutores de Auto-Escolas dos CFCs do Estado de 
Minas Gerais, solicitando a aprovação do Projeto de Lei n° 1.019/2000. 
(-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.019/2000.) 

Da Sra. Maria Léia Domingos Delfino, Secretária da Câmara 
Municipal de Elói Mendes, encaminhando cópia de oficio dessa 
Câmara em que se manifesta voto de repúdio pelos serviços que a 
TELEMAR vem prestando no referido município. (- À Comissão de 
Transporte.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Arlindo Porto, Senador, agradecendo o convite para o ciclo de 
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debates sobre os transgênicos. 

Dos Srs. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal; e Paulo Mattos, 
Prefeito Municipal de Contagem, agradecendo o convite para a reunião 
especial em que se homenageou a Fundação João Pinheiro. 

Dos Srs. Hélio Costa, Deputado Federal; Henrique Hargreaves, 
Secretário da Casa Civil; Flávio Menicucci, Diretor-Geral do DER-
MO; e Sebastião Pereira de Assis, Presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Barbacena, agradecendo o convite para a reunião especial 
em que se homenageou o Grupo Teatral Ponto de Partida. 

Do Sr. Mozart de Oliveira Júnior, Secretário Adjunto da Saúde, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à 
AMAS, à ASSPROM, ao CEPEP e à FUNDAMAR. 

CARTÕES 
Do Gen.-de-Brigada Carlos Roberto Reis de Moraes, Comandante da 

4• Bda. Inf. Mtz, agradecendo o convite para a reunião especial em que 
se homenageou a AMAS, a ASSPROM, o CEPEP e a FUNDAMAR. 

Da Sra. Maria das Dores da Marta Castro, Presidente da AMAS, 
agradecendo o convite para a reunião especial em que se homenageou a 
Fundação João Pinheiro. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4112000 

Acrescenta dispositivos ao art. 198 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. I o - O art. 198 da Constituição do Estado fica acrescido dos 

seguintes incisos XVIII e XIX: 
"Art. 198- ········································ 
XVIII - ensino de computação básica e noções de informática em 

todos os níveis educacionais; 
XIX - divulgação de informações sobre a aplicação da computação 

em todos os setores, industriais e comerciais, conscientizando o aluno 
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Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2000. 
Doutor Viana - João Leite - Bené Guedes - Maria Olívia - Ermano 

Batista- Dalmo Ribeiro Silva - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Olinto 
Godinho- Agostinho Silveira- Dinis Pinheiro- Fábio A velar- Antônio 
Genaro - Márcio Kangussu - Irani Barbosa - Dimas Rodrigues -
Cristiano Canêdo- Miguel Martini- Wanderley Ávila- Cabo Morais-
Álvaro Antônio - Sebastião Navarro Vieira - Mauro Lobo - Edson 
Rezende- Eduardo Brandão- Ivair Nogueira- Adelino de Carvalho-
Luiz Tadeu Leite- Sávio Souza Cruz. 

Justificação: O art. 195 da Constituição Estadual determina que é 
dever do Estado e da família o direito de todos à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Todos nós sabemos que hoje, para se ingressar no mercado de 
trabalho, é necessário ter conhecimento básico de computação e 
informática. Do pequeno comerciante ao grande industrial, a 
informatização é necessária e obrigatória para o crescimento da 
empresa. 

Se não levarmos o ensino básico de computação às escolas públicas, 
mais uma vez, estaremos cerceando o direito do mais humilde ao 
conhecimento, levando a mais um entrave quando for disputar o 
mercado de trabalho. 

O aluno pobre só poderá aprender computação básica se for 
introduzida na escola como matéria do ensino fundamental e médio. 

O ensino deverá pautar-se pela legislação nacional comum, ditada 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas, em cada Estado, 
poderá ser complementada pelas necessidades regionais, dando-se 
prioridade aos costumes locais. 

A computação é peça fundamental nos dias atuais, de globalização e 
reestruturação das atividades econômicas. Levar ao estudante pobre o 



1447 
ensino de computação, dando-lhe a possibilidade de competir no 
futuro com igualdade no mercado de trabalho, é fator fundamental ao 
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. 

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

PROJETO DE LEI W 1.062/2000 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que menciona 

ao Município de Águas Formosas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

patrimônio público municipal de Águas Formosas o imóvel que 
recebeu desse município para a construção de uma cadeia pública. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo é 
um terreno urbano, localizado na Rua Divaldo Viana, s/n°, com área 
total de 3.000m', matriculado no livro 2H, a folha 295 e verso, sob o n° 
883 e registrado sob o n° 21 no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Águas Formosas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2000. 
Maria José Haueisen 
Justificação: O projeto em questão destina-se a fazer reverter ao 

Município de Águas Formosas o imóvel que este doou ao Estado para a 
construção de uma cadeia pública. 

A reversão que ora se pretende legalizar justifica-se porque o Estado 
não cumpriu a exigência contida nas leis municipais que autorizaram a 
doação do imóvel, qual seja a construção de uma cadeia pública no 
local, embora tenha sido lavrada a escritura pública de transmissão do 
imóvel. Portanto, faz-se necessária a implantação de medidas tais, que 
sejam capazes de trazer de volta o imóvel para o rol de bens do 
município. 

O projeto, por sua forma autorizativa, não encontra óbice de natureza 
constitucional e legal, motivo pelo qual esperamos tenha boa acolhida 
nesta Casa. 
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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° 1.063/2000 
Declara de utilidade pública a Fundação Dom Quirino, com sede no 

Município de Teófilo Otôni. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a Fundação Dom Quirino, 

com sede no Município de Teófilo Otoni. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de maio de 2000. 
Miguel Martini 
Justificação: A Fundação Dom Quirino mantém e administra 

programas e serviços ligados à cultura, à educação e à formação 
religiosa, por meio de canais próprios de radiodifusão, retransmissão de 
sinais de televisão e edição de jornais. 

Outro de seus objetivos é a criação de estabelecimentos de ensino de 
1 o e 2° graus voltados para a formação profissional. Já no nivel do 3° 
grau, promove pesquisas e estudos em todos os ramos do saber, 
notadamente em cursos de mestrado e doutorado. 

Além do mais, a entidade apresenta os requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos contar com o 
apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.435/2000, do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita seja 

formulado apelo ao Presidente do IPSEMG, com vistas à implantação 
do Programa IPSEMG - Família no Município de Pirapora. (- À 
Comissão de Saúde.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 
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Marcelo Gonçalves, Mauri Torres e Wanderley Ávila. 

Comunicação Não Recebida 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do 

Regimento Interno, a seguinte comunicação: 
Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento de 

Dom Belchior Joaquim da Silva Neto, ex-Bispo da Diocese de Luz, 
ocorrido em 24/5/2000, em Belo Horizonte. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Marcelo Gonçalves. 

Interrupção dos Trabalhos 
Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos para, nos 

termos do inciso IV do art. 6° do Regimento Interno, proceder à 
solenidade de posse do Sr. Nivaldo José de Andrade na vaga decorrente 
da renúncia do Deputado Elmo Braz para ocupar o cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas. 

Posse do Sr. Nivaldo José de Andrade 
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Geraldo 

Rezende e Bilac Pinto para, em comissão, conduzirem ao Plenário o 
empossando, seus familiares e os demais convidados, que se encontram 
no Salão Nobre. 

Convidamos para comporem a Mesa os Exmos. Srs. Newton Cardoso, 
Vice-Governador do Estado de Minas Gerais; Deputado Federal Eliseu 
Resende e Nivaldo José de Andrade. Com a palavra, o 1 °-Secretário 

~ "ad hoc", Deputado Antônio Júlio, para proceder à leitura do termo de 
posse. 

O Sr. Secretário - (- Lê o termo de posse do Sr. Nivaldo José de 
Andrade.) 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o 
compromisso de posse, que será prestado pelo Sr. Nivaldo José de 
Andrade. Após a leitura do compromisso, o empossando assinará o 
termo de posse. Convido o Sr. Nivaldo José de Andrade para prestar o 

j compromisso regimental. 
~ O Sr. Nivaldo José de Andrade-(- Lê:) "Prometo defender e cumprir i as Constituições e as leis da República e do Estado, bem como 

I 
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O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Nivaldo José de 
Andrade a assinar o termo de posse, que, em seguida, será assinado por 
este Presidente e pelo Sr. 1 °-Secretário "ad hoc". 

- Procede-se à assinatura do termo de posse. 
O Sr. Presidente- Declaro empossado o Sr. Nivaldo José de Andrade. 

Com a palavra, o Deputado Nivaldo Andrade. 
O Deputado Nivaldo Andrade - Queria agradecer a todos que me 

apoiaram. Por falta de sorte, com uma votação muito grande, com 38 
mil votos - acho que era o suplente de Deputado com mais votos do 
Brasil, em todos os Estados ... A nossa coligação tem muitos Deputados 
e fez um trabalho muito bom, tendo obtido muitos resultados. Soube 
esperar e estou aqui, representando a minha região, seja de que partido 
for. Agora sou Deputado de todos os partidos, não sou só de quem 
votou em mim. Não poderia também deixar de agradecer a todos os 
Deputados que, nesse tempo, tiveram carinho para comigo. 

Fui eleito e assim fiquei por umas semanas; nas seguintes, já não 
estava eleito mais. O caso do Tribunal de Contas ia ser resolvido em 
setembro, mas veio o recesso. Enfim, demorou. 

Nos curtos sete meses em que ficarei nesta Casa, farei meu trabalho 
com toda a força de que disponho. O que sei de política é trabalhar. 
Falar não sei muito bem, porque não tenho nenhum diploma. Fiz até o 
segundo ano de grupo. O que tenho é o povo da minha região, que 
acredita em mim, e não vou decepcioná-lo jamais. 

Nunca poderei esquecer o carinho que recebi dos Deputados de todos 
os partidos, sem nenhuma exceção. Quando fui Prefeito de São João 
del-Rei, a Câmara tinha 15 Vereadores. Nosso trabalho foi tão bom que 
13 foram reeleitos. Hoje, a Câmara tem 17 Vereadores, e 14 deles são 
meus, com eles fiz coligação, e vão me apoiar. Faço 15 Vereadores de 
novo. Entre as cidades com sessenta e poucos mil habitantes, devo ser o 
Prefeito que está com o maior índice de aprovação. Devemos ganhar a 
eleição com mais de 20 mil votos de frente. Não é demagogia. É o 
resultado do meu trabalho. 
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Talvez os Deputados não saibam que na minha casa, que é 

simples, recebo quem quer que seja na mesa de refeição. Ali onde 
como, come preto, branco, pobre e rico. Qualquer um que chegar à 
minha casa, vai se sentar, comer e dormir. Muitos políticos pedem voto, 
ganham e, depois, se esquecem dos eleitores. Não faço isso. 

Fui Prefeito de Tiradentes. O atual Prefeito e os Vereadores estão 
aqui prestigiando minha posse. O Dr. Newton Cardoso me ajudou a 
resolver o problema de uma vila naquela cidade, colocando água. Por 
não cobrar água nem IPTU dos pobres de Tiradentes, ganhei fácil em 
São João del-Rei e, por fazer o mesmo em São João del-Rei, só nesta 
cidade tive 23 mil votos, contra 3 mil do segundo colocado. E, vejam, 
eleição para Deputado é muito disputada, porque entram 200 
candidatos na mesma região. Quer dizer, então, que fui feliz na minha 
trajetória política. Nunca abandonei os amigos e jamais vou abandonar. 

Quero dizer, Dr. Newton, que vou precisar muito do senhor, porque 
temos apenas o mês de junho para chegar ao Governador. Fui votado só 
em 10 ou 12 cidades. Nenhum Deputado conseguiu 30 mil votos em 
apenas lO ou 12 cidades. Não abri muito o leque, já que, com 25 mil 
votos, o candidato a Deputado se elege e só em São João del-Rei, Santa 
Cruz e Tiradentes, tive 30 mil votos. Em outras oito, fiz 8 mil votos. 

Por favor, diga ao Governador que o apoiei no I 0 e 2° turnos e peça 
que, para fazer jus aos votos que lhe demos, consiga convênio para 
cada uma das minhas cidades. No ano que vem, não serei mais 
Deputado para merecer sua ajuda. Peço, portanto, ao Dr. Newton 
Cardoso e aos Deputados que apóiam o Governo que intercedam por 
nós junto ao Governador. 

Não poderia deixar de apresentar, neste momento, nosso repúdio às 
ações do Secretário da Saúde em nossas cidades. Nem conhece bem 
São João del-Rei, onde teve apenas cinco ou dez votos, e mudou toda a 
Delegacia Regional de Saúde, assim como fez no Estado todo. Pecou 
ao fazer isso. Foi infantil e incoerente. Se quer ajudar o Governador, 

j que pretende ser Presidente da República, ele tem que ouvir suas bases 
~ e os Deputados. Será que quem teve cinco ou dez votos saberá i administrar a saúde de São João del-Rei mais que eu, que tive 23 mil, 
~ 
f 
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que o outro que teve 3 mil, que o Prefeito, que os Vereadores e que 
o povo da cidade? Colocar uma enfermeira no lugar do médico, 
acabando com as regionais do Estado, é fazer a melhor política? 

Posso falar, porque fui Prefeito de Tiradentes, de Santa Cruz e de São 
João del-Rei e, se quiser, serei outra vez. Estou falando pelo povo. Se o 
Secretário quer ajudar o Governador, que mude seu comportamento de 
fazer política para si mesmo, para se reeleger. Não tenho medo do 
Secretário, não tenho medo de ninguém. Estou falando o que sinto. Se 
eu não falar o que sinto, estou sendo incoerente com a minha vontade. 
Sei fazer política dizendo a verdade e ajudando os pobres. 

O Secretário está fazendo política para ele. Não está ajudando o 
Governador. Estou aqui apoiando o Governador no 1 o e no zo turnos, 
contra um dos maiores adversários, que é o Aécio, em São João del-
Rei, que todas as vezes ganha as eleições. 

Vou votar com o Governador, mas estou repudiando a decisão em 
nome de muitos Deputados que, às vezes, não têm a coragem de dizer o 
que estão sentindo. Aqui deixo o meu repúdio ao Secretário da Saúde. 
Vou votar com o Governador e estou com o Newton para o que der e 
VIer. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho, 
que falará em nome da Bancada do PPB e de todos os Deputados desta 
Casa. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Ilustre Deputado Durval Ângelo, 
2° Vice-Presidente desta Casa, nesta sessão representando o nosso 
Presidente, Deputado Anderson Adauto; ilustre Vice-Governador, Dr. 
Newton Cardoso; ilustre Deputado Antônio Júlio, Corregedor desta 
Casa, nesta sessão, no exercício da Secretaria; ilustre Deputado Federal 
Dr. Eliseu Resende, com toda a certeza um dos parlamentares mais 
brilhantes do Congresso Nacional e que representa não somente o 
Estado de Minas Gerais, mas também todos os brasileiros; ilustre 
companheiro de partido, Deputado Nivaldo José de Andrade, ora 
empossado. 

Tive a ventura de, na legislatura anterior, na qualidade de Líder do 
PPB, saudar a chegada do Deputado Luiz Fernando Faria, hoje nosso 
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O nosso partido, o PPB, vive momento histórico na política de Minas 
Gerais. Ontem, recebi inúmeras homenagens dos parlamentares que 
compõem esta Casa. O brilhante Deputado Elmo Braz, exemplo de 
homem que exerceu com dignidade, por nove mandatos consecutivos, a 
vida pública, com o seu brilho, sua inteligência, sua experiência e sua 
determinação estará como Conselheiro do Tribunal de Contas por 
escolha democrática deste parlamento, dando continuação a sua 
brilhante carreira e prestando serviços relevantes ao nosso Estado na 
sua nova missão. 

Quando a mão de Deus faz com que se unam, numa mesma pessoa, 
os dons naturais da simpatia e da sensibilidade e as qualidades pessoais 
da força de vontade e da capacidade de trabalho, temos um líder. As 
grandes lideranças não nascem prontas: fazem-se à custa do esforço, da 
coragem, da determinação e, sobretudo, da aptidão para superar 
dificuldades com otimismo e fé. 

Hoje toma posse nesta Assembléia uma personalidade foljada na luta 
e no entusiasmo, um autêntico líder, um político de verdade, desses tão 
necessários em tempos dificeis, quando os desafios da globalização 
fazem submergir os fracos e desorientam os menos capazes. 

Nas lides partidárias, tivemos a feliz oportunidade de conhecer 
Nivaldo José de Andrade e o privilégio de gozar de sua amizade. 
Companheiro de muitas batalhas, ele não perde uma só ocasião de 
mostrar-se solidário, sempre pronto a servir e a dar o melhor de si em 
prol dos grandes ideais. 

Sua paixão pela causa pública levou-o à Prefeitura de Tiradentes, por 
uma vitória consagradora. De 1988 a 1991, mudou a face do município, 
fazendo com que ele se encontrasse definitivamente com sua vocação 
turistica, sem descurar dos problemas sociais que afligiam os estratos 
mais pobres da população. As realizações desse período levaram-no à 
chefia do Poder Executivo de São João del-Rei. Longe de se intimidar 
diante das demandas mais exigentes de uma cidade maior, com 
questões mais variadas e complexas, arregaçou as mangas, com aquele 
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ímpeto próprio de quem não teme obstáculos. 

No momento, é o Campo das Vertentes que se faz unamme no 
reconhecimento da capacidade administrativa, do ânimo inquebrantável 
e da liderança inata desse seu representante, que assume hoje uma 
cadeira no parlamento mineiro. 

Nesta Casa, mesmo antes da posse, Nivaldo de Andrade soube 
conquistar o prestígio e a amizade dos Deputados. Seu jeito simples e 
franco, resultado de uma existência cumprida na labuta, tocou o 
coração de todos os que têm assento na Assembléia de Minas. 

A carreira política do novo parlamentar fez-se passo a passo. A 
experiência como Prefeito tomou-o um municipalista convicto, 
defensor ardoroso da autonomia das comunidades locais, diante das 
tendências sempre avassaladoras do poder central. A prática do 
comerciO ensinou-lhe as qualidades da paciência, da economia e da 
previsão. Por isso, temos a certeza de que ele, por suas virtudes 
pessoais, trará valiosa contribuição para o engrandecimento desta 
instituição legislativa. 

Neste momento, em nome do PPB, partido que temos a homa de 
liderar, nós o saudamos, caro amigo e colega, desejando-lhe todo o 
sucesso na jornada que agora inicia. Tenha a certeza de que, de nossa 
parte, da parte dos correligionários e de seus pares você terá integral 
apoio para desempenhar o mandato com o brilhantismo que é a marca 
de sua atuação. 

Co-estaduanos do Campo das Vertentes: pela escolha acertada de 
Nivaldo de Andrade para representá-los no parlamento mineiro, nós os 
parabenizamos. Que Deus conserve a consciência cidadã que guiou seu 
voto no último pleito. 

O PPB não pode prescindir da competência política e da sensibilidade 
de nosso novo Deputado. Por isso mesmo, queremos dizer que ele terá, 
desde agora, uma missão de destaque: é com satisfação imensa que 
anunciamos seu nome como Vice-Líder de nosso partido na 
Assembléia de Minas. (-Palmas.) 

Amigo e companheiro Nivaldo, que Deus continue guiando seus 
passos nesta nova etapa de sua fulgurante trajetória! Muito obrigado. 
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O Sr. Presidente- Com a palavra, o Exmo. Sr. Newton Cardoso, 

Vice-Governador do Estado de Minas Gerais. 
O Vice-Governador Newton Cardoso - Sr. Presidente em exercício 

nesta Casa, Deputado Durval Ângelo; canss1mo companheiro 
Deputado Antônio Júlio; eminente colega e amigo Deputado Federal 
Eliseu Resende; Deputado Nivaldo José de Andrade, prezado amigo de 
longa data; Deputados Federais e Estaduais; Prefeitos das Vertentes e 
de toda a região de São João del-Rei; Vereadores e lideranças das 
Vertentes e da Zona da Mata: 

Meu caro Nivaldo, confesso que tenho inveja de você hoje. Por quê? 
Porque não consegui chegar até esta Casa Legislativa. Fui Prefeito de 
Contagem por três vezes e sempre recebi daquele povo amigo uma 
vitória consagradora nas umas. Mas, de lá, dei um salto. Fui para a 
Câmara Federal, no que errei. Acho que eu deveria ter feito um estágio 
aqui, porque esta Casa é muito importante para a vida pública de Minas 
Gerais. Então, tenho uma frustração por não ter participado dos debates 
vivos que esta Casa produziu ao longo de sua história. De Contagem, 
fui para Brasília, como Deputado Federal, por duas vezes, sempre 
recebendo a maior votação. De lá, fui para o Governo de Minas. Dessa 
maneira, minha vida pública está pobre, porque não fui Deputado 
Estadual. Ainda espero, algum dia, ter o privilégio de assentar nessas 
cadeiras. 

Mas eu gostaria de dizer aos senhores que o Nivaldo é um homem 
irreverente, mas amigo. Não será um Deputado do Governo que votará 
sempre com o Governo. V ai marcar suas posições. Ao longo de sua 
vida pública, essas posições sempre foram corretas, sérias e 
determinadas. Às vezes, ele se faz de bobo, fala errado de 
malandragem. Ele sabe falar, é um grande líder, um grande empresário, 
um homem rico, que não precisa da Assembléia ou de prefeituras. Ele 
faz de sua vida pública uma devoção. Sua casa é aberta a todos. 
Quando tenho o privilégio de ser convidado a ir a Tiradentes, ele me 
cede até o seu luxuoso quarto, que é melhor que o de minha casa, 
muitas vezes. 

Tenho a certeza de que hoje é um dia de festa para toda aquela região. 
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Hoje, vai rolar chope, festa, mus1ca, porque é o dia em que o 
Nivaldo assume o honroso cargo de Deputado Estadual por Minas 
Gerais. Tenho o compromisso de continuar ajudando o Nivaldo. Ele é 
uma cria minha. Comecei a dar a mão ao Nivaldo desde Tiradentes. Em 
Santa Cruz, ele recebia minhas ordens para a COPASA, tirava xerox e 
vinha até aqui quatro vezes para buscar canos ou ajuda. Assim, ele 
ajudou muito a região. Sempre que tenho o privilégio de ir a São João 
del-Rei, ele me recebe com festas. É por isso que estou aqui. Cheguei 
de Ouro Preto de madrugada, mas vim prestigiar esse bravo 
companheiro que é o Nivaldo José de Andrade, prestigiar os Prefeitos 
da região, assim como todos os Deputados. 

Meus parabéns. Esta Casa está enriquecida com a sua presença. 
Vamos trabalhar juntos por Minas e pelo Brasil. Muito obrigado. 

Reabertura dos Trabalhos 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões especiais de segunda-feira, 
dia 29, às 9 e às 14 horas, bem como para a reunião de debates na 
mesma data, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 
ATA DA 24• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de maio de dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Agostinho Silveira, Paulo Piau e João Paulo (substituindo este ao 
Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do PSD), 
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 Paulo Paiu, 
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 matéria constante na pauta. 
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições 
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suJeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres 
que concluem pela legalidade, pela juridicidade e pela 
constitucionalidade dos Projetos de Lei n°s 958/2000 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira) e 978/2000 com as Emendas 1 e 2 (relator: 
Deputado Paulo Piau). O Projeto de Lei n° 947/2000 não é apreciado 
em virtude de aprovação de requerimento para sua retirada de pauta. 
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado parecer do Deputado Ermano Batista 
que propõe o desmembramento em dois projetos distintos de projeto da 
Bancada do PT que define composição do Conselho Estadual de 
Educação, estabelece realização de Conferência Estadual de Educação 
e cria Ouvidoria Educacional. 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, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - Maria Tereza Lara -

Sebastião Costa - Bené Guedes. 
ATA DA 44• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas do dia vinte e cinco de maio de dois mil, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Agostinho 
Silveira, Bené Guedes, Maria Tereza Lara, Sebastião Costa e João 
Paulo (substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação da 

-" ;;; Liderança do PSD), membros da supracitada Comissão. Havendo 
g número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara 
~ aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
f Deputado Bené Guedes, 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 
j matéria constante na pauta e acusa o recebimento das proposições a 
_. seguir citadas para as quais designou os seguintes relatores: Projetos de i Lei n°s 1.034 e 1.035/2000, Deputado Ermano Batista; 1.028 e 
e 
I 
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1031/2000, Deputado Antônio Júlio; 1.024 e 1.032/2000, Deputado 
Agostinho Silveira; 1.027 e 1.036/2000, Deputado Bené Guedes; 1.029 
e I 030, Deputado Antônio Genaro; 1.025 e 1.026/2000, Deputado 
Paulo Piau; 1.023 e 1.037/2000, Deputada Maria Tereza Lara. Passa-se 
à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de 
Lei n°S 900/2000 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de 
redistribuição); 940, 980 e 1.044/2000 (relator: Deputado Ermano 
Batista); 955/2000 com as Emendas n°s 1 a 3 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira) e 962/2000 (relator: Deputado Bené Guedes) e os 
pareceres que concluem pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e 
pela antijuridicidade dos Projetos de Lei n°s 939/2000 (relator: 
Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); e 968/2000 
(relator: Deputado Ermano Batista). Os Projetos de Lei n°S 913, 1.021 e 
943/2000 deixam de ser apreciados; os dois primeiros em virtude de 
solicitação de prazo pelos relatores, e o último, em virtude de 
aprovação de requerimento para que fosse retirado da pauta. O Projeto 
de Lei n° 944/2000 foi convertido em diligência ao autor, por 
determinação do Presidente. Passa-se à fase de discussão e votação de 
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados 
os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 885, 950, 960 com a Emenda 
n° I e 1.008/2000 (relator: Deputado Ermano Batista); 959, 974 com a 
Emenda no I e 983/2000 (relator: Deputado Bené Guedes); 961 e 
976/2000 (relator: Deputado Agostinho Silveira). Nos termos 
regimentais, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n°S 
939 e 968/2000 ao Plenário para inclusão dos pareceres em ordem do 
dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião extraordinária, hoje, às 17 horas, com a finalidade de 
se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.021/2000, do Deputado 
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João Paulo, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara- Agostinho Silveira-

Antônio Júlio -João Paulo - Bené Guedes. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

885/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em 

epígrafe objetiva seja declarada de utilidade pública a Sociedade de 
Promoção de Vidas - SOPROV -, com sede no Município de Perdizes. 

A proposição foi publicada em 25/3/2000 e, a seguir, encaminhada a 
este órgão colegiado, ao qual compete examiná-la preliminarmente, 
atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, III, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, os 

seguintes requisitos devem ser atendidos pela sociedade civil, 
associação ou fundação para que possa ser declarada de utilidade 
pública estadual: deve comprovar que possui personalidade jurídica, 
estar em funcionamento no Estado há mais de dois anos, e serem 

z idôneos os membros de sua diretoria, os quais não devem ser 
<5 • remunerados pelo exercício de suas funções. 
~ Cabe esclarecer que, à vista da documentação que instrui o processo, 
~ verifica-se, no caso, o inteiro atendimento a tais quesitos, pelo que a 
! proposição não apresenta óbice à sua aprovação. 

Conclusão • e 
~ Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 
'" -1: constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 885/2000 na 
; forma apresentada. -< Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 

Ermano Batista, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Agostinho 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

950/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Anderson Adauto, tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Federação Mineira de 
Associações Microrregionais de Municípios - FEMAM -, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Após haver sido publicada, a matéria foi encaminhada a este órgão 
colegiado para que emita o seu parecer, atendo-se ao disposto no art. 
I 02, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita ao disposto na Lei 

n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de 
utilidade pública no Estado e dá outras providências. 

O art. I o da mencionada lei dispõe sobre os documentos exigidos para 
que a entidade se habilite à postulação do título declaratório de 
utilidade pública, quais sejam: aquisição de personalidade juridica; 
funcionamento há mais de dois anos; cargos de direção não 
remunerados e diretoria composta por pessoas idôneas. 

A par dessas exigências legais e examinando-se a documentação que 
instrui o processo, verifica-se que a Federação Mineira de Associações 
Microrregionais de Municípios atende a todas elas, tomando-se 
habilitada a receber o título proposto. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 950/2000 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Agostinho 

Silveira - Bené Guedes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 

959/2000 
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O projeto de lei ora analisado, do Deputado Anderson Adauto, visa 
declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra -
CEREA -, com sede no Município de Sacramento. 

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos 
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais 
foram plenamente atendidos, conforme comprova a documentação 
juntada ao processo. 

Verifica-se, portanto, que a entidade constante no projeto tem 
personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é 
composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo 
exercício de seus cargos. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 959/2000 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Maria Tereza 

Lara - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

960/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
:S De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em tela 
~ visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
• Conjunto Lagoa Azul II - AMOCLAZ -, com sede no Município de 
in 

• 

Ituiutaba. 
j Após a sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para exame 
.,; preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno. i Fundamentação 

.§ 
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A medida solicitada no projeto está SUJeita às normas 

estabelecidas na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina os atos 
declaratórios de utilidade pública. 

Consultando a documentação anexada ao processo, averiguamos que 
a referida entidade preenche os requisitos previstos na citada lei, razão 
pela qual não encontramos óbice à tramitação da matéria. 

Não obstante, optamos por apresentar emenda ao projeto, apenas para 
complementar a sigla da Associação. 

Conclusão 
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 960/2000 com a 
Emenda n° I, a seguir apresentada. 

EMENDAN°l 
Onde se lê: "AMOCLAZ", leia-se: "AMOCLAZ II". 
Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Bené Guedes - Agostinho 

Silveira- Maria Tereza Lara. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

961/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Pastor George, o projeto de lei em tela visa 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Beth-Shalon -
ACBS -, com sede no Município de Santana do Paraíso. 

Após haver sido publicado, vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. I 02, III, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Conforme dispõe a Lei n° 12.972, de 27/7/98, a entidade a ser 

declarada de utilidade pública deverá ter por finalidade servir 
desinteressadamente à coletividade, estar em funcionamento há mais de 
dois anos, ter personalidade jurídica, ter como Diretores pessoas 
idôneas e que nada percebam pelo exercício de suas funções. 

Analisando a documentação que instrui o processo, nada encontramos 
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que desabone a entidade em lograr sua pretensão. 

Conclusão 
Diante do aludido, concluímos pela jurídicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 96112000 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Maria 

Tereza Lara- Bené Guedes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

962/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em epígrafe 

declara o pintor Inimá de Paula o patrono das artes plásticas do Estado 
de Minas Gerais. 

Por tratar a proposição de instituir homenagem cívica, sua tramitação 
far-se-á em turno único, nos termos do art. 190 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, compete a 
este órgão colegiado emitir parecer sobre o projeto, atendo-se aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto de lei, embora não esteja 

expressamente prevista como matéria de competência legislativa 
estadual, em verdade, o é, porquanto não está inserida naquelas de 
competência privativa da União, citadas no art. 22 da Constituição 
Federal. 

Em razão disso e à vista do disposto no § 1 o do art. 25 do Regimento 
Interno, infere-se que o projeto de lei em causa trata de assunto de 
competência legislativa reservada aos Estados federados . 

Ademais, releva salientar que a iniciativa de propor lei instituindo 
homenagem cívica não está restrita a proposta oriunda do Chefe do 
Executivo Estadual, conforme podemos constatar com base na leitura 

~ do art. 66, III, da Carta mineira. ·<' 

. 
E • ;; 

'" 
,. Portanto, não vislumbramos óbice à aprovação do projeto sob 
~ comento. 
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Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 962/2000 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Maria Tereza 

Lara - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

974/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em epígrafe tem 

por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação Regional 
de Desportos Masters - AREDESMA -, com sede no Município de 
Conselheiro Lafaiete. 

O projeto foi publicado em 28/4/2000 e, a seguir, encaminhado a este 
órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do disposto no 
art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Fundada no Município de Conselheiro Lafaiete, em 16/8/94, a 

Associação Regional de Desportos Masters encontra-se, desde então, 
em funcionamento, prestando desinteressadamente serviços aos seus 
associados. Sua diretoria é composta por pessoas reconhecidamente 
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções. Destarte, 
estão atendidos os requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, pelos quais 
as sociedades civis podem ser declaradas de utilidade pública estadual. 

No entanto, cabe-nos apresentar emenda à proposição, a fim de 
aprimorar o texto do art. 1°, de acordo com a boa técnica de redação 
legislativa. É o que faremos na parte conclusiva desta peça. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 974/2000 com a 
Emenda n° 1, nos termos que se seguem. 

EMENDAW1 
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Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional 

de Desportos Masters - AREDESMA -, com sede no Município de 
Conselheiro Lafaiete.". 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000 . 
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Agostinho 

Silveira- Maria Tereza Lara. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.008/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em 

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação José 
Marth, com sede no Município de Araxá. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/5/2000 e 
a seguir encaminhada a este órgão colegiado, ao qual compete apreciá-
la, nos termos do art. 102, III, "a', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Instituída na forma de sociedade civil sem fins lucrativos, a referida 

Fundação encontra-se em funcionamento no Estado há mais de dois 
anos, e sua diretoria é composta de pessoas comprovadamente idôneas 
e não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Estão atendidos, pois, os requisitos estipulados pela Lei n° 12.972, de 
27/7/98, para que entidades sejam reconhecidas como de utilidade 
pública estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.008/2000 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Bené 

Guedes . 
PARECER PARA O I o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 36/2000 
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Relatório 
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De autoria de 1/3 dos membros desta Casa, e tendo como primeiro 
signatário o Deputado Ermano Batista, a proposta de emenda à 
Constituição em análise acrescenta parágrafo ao art. 157 da 
Constituição do Estado, tomando obrigatória a execução da 
programação orçamentária decorrente de emendas de parlamentares ao 
projeto da lei orçamentária anual e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/4/2000, e cumpridas as 
formalidades regimentais, foi a proposição encaminhada a esta 
Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 201 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe visa a tornar obrigatória a execução da 

programação orçamentária decorrente de emendas de parlamentares ao 
projeto da lei orçamentária anual, de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo, e a caracterizar como crime de responsabilidade o seu 
descumprimento . 

Em conformidade com o art. 24, li, da Constituição da República, a 
matéria orçamentária está inserida no campo da legislação concorrente, 
cabendo à União estabelecer normas gerais, que não excluem a 
competência suplementar dos Estados membros . Não há , portanto, 
óbice constitucional quanto à competência e à iniciativa para a 
tramitação da proposição nesta Casa. 

A Constituição de 1988 introduziu importantes mudanças nos marcos 
legais do orçamento público, tentando conciliar a lógica da 
racionalidade tecnocrática com a lógica política da tomada de decisões. 
Devolveu a prerrogativa institucional do Poder Legislativo de interferir 
no processo orçamentário por meio de mecanismos que lhe 
assegurassem a transparência e a democratização . Dessa forma, 
embora possa ser indicada mais de uma forma de canalização das 
demandas sociais em relação ao orçamento, a de maior destaque e 
importância se dá por intermédio do Poder Legislativo, arena decisória 
que tem sua origem e evolução intimamente ligadas ao orçamento. 
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Cabe lembrar, de início, que a formulação tecnocrática do 
orçamento, a salvo de injunções políticas trazidas por sua apreciação 
pelo Legislativo e em estrita obediência a critérios supostamente de 
eficácia e eficiência, não garante maior probabilidade de decisões 
racionais, ótimas do ponto de vista da alocação econômica dos 
recursos. 

A proposição em exame reabre a discussão doutrinária sobre a 
natureza autorizativa ou imperativa do orçamento público. Os 
defensores da natureza autorizativa argumentam com a necessidade de 
se evitar a pulverização do gasto público e com a flexibilidade 
necessária na execução, em face do desconhecimento prévio da 
evolução do PIB e da receita. Por outro lado, a participação mais 
efetiva do Legislativo apresenta uma série de vantagens do ponto de 
vista do interesse público, propiciando decisões mais maduras, 
consolidadas e ajustadas às demandas da sociedade, dentro de um 
processo decisório aberto e participativo. 

Outro problema com que se tem defrontado o Poder Legislativo é o 
da excessiva discricionariedade que tem o Poder Executivo para 
implementar, seletivamente, a programação incluída nos orçamentos, 
transformando-a em um instrumento de barganha política. A 
conveniência de pôr termo a essa discricionariedade se acha expressa 
no relatório da CPI do orçamento do Congresso Nacional, que inclui , 
como recomendação, "tomar obrigatória a execução dos subprojetos 
prioritários, identificados como tal na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
na Lei Orçamentária Anual". 

Outro aspecto que se considerar em defesa da participação do 
Legislativo nos processos alocativos é o grande número de restrições à 
sua efetivação, nas quais a margem para realocação de recursos é 
limitada, normalmente, a menos de 5% do total. As limitações se 
iniciam com os preceitos fixados no texto constitucional - que proíbem 
cancelamentos em dotações relativas a pessoal e encargos, a 
amortização e encargos da dívida e a transferências constitucionais aos 

-E municípios - , são ampliadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e se i desenvolvem com as vinculações legais das receitas e com a 
• .§ 
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contrapartida de recursos do Estado a financiamentos externos. 

Ademais, a proposição em exame vem ao encontro do esforço 
atualmente desenvolvido pela Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais para aprimorar as atividades de fiscalização dos Poderes 
Executivo e Judiciário, competência constitucional do Poder 
Legislativo. 

Cabe salientar que o acompanhamento e a avaliação de desempenho 
das políticas públicas estão em estreita conexão com as leis do ciclo 
orçamentário inseridas em um sistema de planejamento e controle da 
administração pública. 

Entendendo como legitima a intervenção subsidiária dos 
parlamentares com o objetivo de alocar recursos para projetos ou 
atividades que beneficiem as suas regiões, apresentamos a Emenda n° 
I, com o intuito de se identificarem, obrigatoriamente, as emendas de 
parlamentares na lei orçamentária anual e de se aprimorar a técnica 
legislativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no I 0 turno, da 

Proposta de Emenda à Constituição n° 36/2000 com a seguinte Emenda 
n° L 

EMENDAN° I 
Dê-se ao § 8° do art. 157 da Constituição do Estado, acrescido pelo 

art. I 0 , a seguinte redação: 
"Art. 1°- .... . 
'Art. 157- ... . 
§ 8° - A programação constante na lei orçamentária anual decorrente 

de emendas apresentadas por parlamentares, devidamente identificadas, 
é de execução obrigatória, e o seu descumprimento implica crime de 
responsabilidade, conforme dispõe o art. 91, inciso VI.'.". 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Doutor Viana , Presidente - Sebastião Costa , relator - Ermano 

Batista. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI W 832/2000 

Comissão de Administração Pública 
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Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva regulamentar o art. 66, § 2°, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual e dar outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 26/2/2000, o projeto foi 
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos termos 
do art. I 88, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Aprovado requerimento em 28/3/2000, em conformidade com o 
inciso VII do art. 232, c/ c o art. 140, do Regimento Interno, a 
proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer 
quanto ao mérito. 

Fundamentação 
Segundo a Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 236, § 3°, 

sob o título "Das Disposições Gerais", os serviços notariais e de 
registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder 
público, e o ingresso nesses serviços depende de concurso público de 
provas e títulos. 

Excepcionalmente, essa regra não se aplica aos serviços notariais e de 
registro que já tenham sido oficializados pelo poder público, 
respeitando-se o direito dos seus servidores, conforme determina o art. 
32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Por sua vez, o art. 66, § 2°, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Estadual estabelece que se tomará efetiva, 
em caso de vacância, "a delegação dos serviços notariais e de registro 
em favor do substituto do titular, desde que este possua a estabilidade 
assegurada pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição da República". Em outras palavras, isso 
significa dizer que os substitutos dos titulares dos serviços notariais e 
de registro que tenham contado pelo menos cinco anos continuados no 
serviço à época da promulgação da Constituição Federal e que não 
tenham sido admitidos por meio de concurso público se tomarão 
titulares, quando houver a vacância dos respectivos serviços. 

Trata-se de regra excepcional, já prevista anteriormente, por meio do 
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art. 208 da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela 
Emenda à Constituição no 22, de 29/6/82. 

A questão que se coloca, objeto da proposição em exame, está 
relacionada com a delegação para os serviços notariais e de registro no 
momento atual, ou, dito de outra forma, com o exercício do direito do 
substituto de obter a titularidade da serventia, na condição prevista na 
Carta mineira. 

Para melhor compreensão da matéria, analisemos, inicialmente, o 
tratamento que lhe é dado no âmbito infraconstitucional pelas Leis 
Federal n° 8.935, de 1994, que regulamenta o art. 236, e a Lei n° 
12.919, de 1998, que dispõe sobre os concursos de ingresso e de 
remoção nos serviços notariais e de registro, previstos na lei federal 
retrocitada. 

Quanto à Lei Federal n° 8.935, de 1994, que regulamenta a norma 
constitucional, importa ressaltar o título li, "Das Normas Comuns" , 
capítulo I, "Do ingresso na Atividade Notarial e de Registro", no qual 
se estabelecem, por meio do art. 14, os requisitos para a delegação dos 
serviços notariais e de registro, destacando-se a habilitação em 
concurso público de provas e títulos. Também se estabelece, nos termos 
do art. 16, a forma de preenchimento das vagas existentes, não se 
permitindo que nenhuma serventia notarial nem de registro fique vaga, 
sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 
seis meses. 

Outro aspecto relevante é quanto às formas de extinção da delegação, 
previstas no art. 39, incisos I a VI. Extinta a delegação, de acordo com 
o § 2° do mesmo artigo, a autoridade competente declarará vago o 
respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder 
pelo expediente e abrirá concurso. 

Quanto à Lei n° 12.919, de 1998, à luz do que dispõe a lei federal 
supracitada, interessa-nos, primeiramente, observar que, nos termos do 
art. 2°, "caput", "as delegações para o exercício das atividades notariais 
e de registro, previstas na Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 
1994, são criadas por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, observado 
o disposto no inciso VII do art. 98 da Constituição do Estado", e que, 
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segundo o art. 3°, o concurso público de provas e títulos é realizado 
pelo Tribunal de Justiça. 

Ressalte-se que, de acordo com o art. 98 da Constituição Estadual, 
inciso VIl, os serviços notariais e de registro são estruturas que 
compõem a Organização e a Divisão Judiciárias. 

Finalmente, remetemo-nos à seção VII, "Da outorga da Delegação", 
notadamente o art. 22, o que estabelece que o Conselho da Magistratura 
homologará o processo do concurso e comunicará, subseqüentemente, 
o fato ao Governador do Estado, que, por sua vez, outorgará a 
delegação respectiva, com observância da ordem dos candidatos no 
concurso. 

Outorgada a delegação, o serventuário tomará posse perante o 
Secretário de Estado da Justiça, no prazo de 30 dias contados da 
publicação do ato, e entrará em exercício perante o Diretor do Foro, no 
prazo de 15 dias contados da data da posse (art. 23, "caput"). 

Impõe-se também observar que, nos termos do art. 30 da lei em 
destaque, no capítulo "Das Disposições Constitucionais Transitórias", 
verificada a absoluta impossibilidade de se prover, mediante concurso 
público, a titularidade de serviço notarial ou de registro, por 
desinteresse ou inexistência de candidato, o Diretor do F oro proporá ao 
Presidente do Tribunal de Justiça a extinção do serviço e a anexação de 
suas atribuições ao serviço de mesma natureza mais próximo ou àquele 
localizado na sede do respectivo município ou de município contíguo, o 

z que se fará por resolução do Tribunal de Justiça. <; 
• Mencionados os preceitos legais que consideramos mais relevantes, 
.i passamos ao exame do mérito da proposição. 
g Com efeito, pode-se observar a devida regulamentação da matéria, 
~ notadamente quanto aos procedimentos futuros para o provimento das 
• serventias. E 
~ No entanto, há o fato de que o direito à delegação efetiva, nos termos 
;;; 
~ do art. 66, § 2°, da Carta mineira, não está sendo exercido. Isso, por sua 
1 vez, poderá inviabilizar o processo de seleção para o provimento das 
_. serventias vagas, em cumprimento aos comandos da lei estadual i supramencionada, o que é prejudicial para o bom desempenho da 

" I 
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prestação dos serviços notariais e de registro e contraria princípios 
norteadores da administração pública, visto que seus titulares exercem 
um oficio público. 

Assim, reconhecemos a necessidade de se aprovar a proposição de lei 
em apreço, na qual se estabelece um prazo para que os seus 
destinatários apresentem os títulos à Secretaria de Estado da Justiça e 
de Direitos Humanos, sem a necessidade de ato formal declaratório de 
estabilidade na função, para que ato posterior do Governador do Estado 
declare a titularidade do serventuário, a fim de que este, finalmente, 
possa se apresentar à autoridade judicial competente para a posse e 
exercício do cargo. Incluem-se ainda, como destinatários, os 
serventuários de notas e de registro que atenderam, à época, aos 
requisitos da Emenda à Constituição n° 22, de 29/6/82, então em vigor, 
mas que também não possuem o ato governamental declaratório da 
delegação efetiva. 

A esse respeito é importante ressaltar que a Resolução n° 350/99, do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao dispor sobre a 
abertura de concursos públicos de provas e títulos para o ingresso na 
atividade notarial e de registro, bem como para remoção, determinou 
que não se considerassem vagas as serventias ocupadas por 
serventuários que, com ou sem ato formal, tenham atendido aos 
requisitos da Emenda à Constituição n° 22, de 29/6/82, tendo 
ingressado como substitutos, na forma da lei, e completado cinco anos 
de exercício na mesma serventia até 31112/83. 

Do exposto, julgamos conveniente, para a aprovação do projeto em 
tela, a apresentação das Emendas n°S I e 2, objetivando, 
respectivamente, deixar claro que a delegação efetiva será dada para 
aquele que realmente exerceu a substituição no interstício estabelecido 
pela Carta mineira e corrigir impropriedade técnica no que se refere à 
citação de norma constitucional que já não está em vigor. 

Conclusão 
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 832/2000 

com as seguintes Emendas n°S I e 2. 
EMENDAN° I 
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Acrescente-se ao art. 1 o o seguinte § 2°, passando o parágrafo 

único a ser § 1°: 
''Art. 1 o - •·•·•··•••·•·••·•·····•·••·•·•·••··•••••·•··•·•·••••••·•·••·•·••••··• 
§ 2° - Para fins do disposto neste artigo, a delegação efetiva em favor 

do substituto somente ocorrerá com a comprovação do efetivo exercício 
no oficio de notário ou de registro pela autoridade competente.". 

EMENDAN°2 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - Aplicam-se as regras dos arts.! o e 2° desta lei aos notários e 

aos registradores que, tendo ingressado como substitutos, na forma da 
lei, e que tenham completado cinco anos de exercício nessa atividade e 
na mesma serventia até 31 de dezembro de 1983, ainda não possuam a 
delegação efetiva da respectiva serventia". 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2000 . 
Doutor Viana, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Edson 

Rezende - Miguel Martini. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI W 900/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em referência é do Deputado Antônio Júlio de Faria e 
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Carmo da Mata o imóvel que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" em 30/3/2000 
e a seguir distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la, em 
caráter preliminar, sob os aspectos juridico, constitucional e legal, nos 
termos do art. 102, III, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel em questão constitui-se de terreno com área de 787.92lm2, 

situado no Município de Carmo da Mata. 
Pretende o autor do projeto a autorização deste Legislativo para que o 

imóvel seja doado àquele município com o intuito de ali serem 
construídas casas populares, compostagem da rede de esgoto 
municipal, implantação do horto florestal, viveiro de mudas de café e a 
Sede Comunitária do SOS Criança. 
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A alienação de bem de propriedade do Estado se deve fazer com 

observância simultânea de normas do Direito Constitucional e do 
Administrativo. Na espécie devemos atentar especialmente para o que 
dispõe o art. 18, § 1°, da Constituição mineira; o art. 17, c/c o art. 25, da 
Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, e, ainda, às premissas da Lei n° 9.444, 
de 25/11/87, que trata das licitações e contratos da administração 
centralizada e autárquica do Estado. 

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, via de regra, a 
validade da doação de imóvel do Estado depende de específica 
autorização legislativa, da existência de interesse público e de 
realização de avaliação prévia. 

Em relação ao requisito de interesse público, vale ressaltar que ele 
está plenamente atendido, uma vez que a medida possibilitará a 
utilização do imóvel ocioso para implantação de projetos de amplo 
alcance social. 

Atendendo, portanto, o projeto em tela aos preceitos da legislação em 
v1gor, não vislumbramos óbice que impeça a pretendida autorização 
legal. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 900/2000 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Bené Guedes -

Maria Tereza Lara- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 939/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei 
em análise estabelece normas de conteúdo pedagógico e institui a 
semana estadual de prevenção ao trauma. 

Publicado em 8/4/2000, foi o projeto distribuído às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Educação para receber parecer. Cabe, agora, 
a esta Comissão analisá-lo quanto aos aspectos de sua 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, nos termos do art. 188, 
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c/c o art. 1 02,III, "a" , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise insere no currículo das escolas de ensinos 

fundamental e médio conteúdo pedagógico sobre educação para a vida 
e prevenção do trauma no âmbito da disciplina Biologia, estabelecendo 
medidas preventivas de acidentes causadores de traumatismos, e institui 
a semana estadual de prevenção ao trauma, a ser realizada anualmente 
na primeira semana de novembro. 

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que o projeto pretende inserir o 
conteúdo pedagógico de prevenção do trauma na grade curricular dos 
ensinos médio e fundamental, no âmbito da disciplina Biologia. 
Entretanto, tal disciplina integra o curriculo do ensino médio, não 
sendo integrante do currículo do ensino fundamental, como prevê o 
projeto. 

No tocante à competência para tratar da matéria, cumpre-nos salientar 
que a Constituição Federal prevê em seu art. 22, inciso XXIV, a 
competência privativa da União para disciplinar as diretrizes e bases da 
educação nacional. 

No exercício de sua atribuição constitucional, a União editou a Lei 
9.394, de 2611211996, que define as diretrizes e bases da educação 
nacional. No que concerne especificamente à estruturação do currículo 
escolar, principal objeto desta análise, iremos encontrar, na referida lei, 
as principais disposições legais pertinentes. 

O art. 8° dispõe que a organização dos sistemas de ensino compete à 
União, aos Estados e aos municípios, em regime de colaboração, 
cabendo à União a coordenação da política nacional de educação, 
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo funções 
normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias 
educacionais. Garante ainda o § 2° do art. 8° que os sistemas de ensino 
terão liberdade de organização. 

O art. 12 prevê a competência dos estabelecimentos de ensino para 
elaborar e executar sua proposta pedagógica, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino. O art. 14 ressalta, ainda, o 
princípio da participação dos profissionais da educação na elaboração 
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do projeto pedagógico da escola. Ademais, o art.lS assegura às 
unidades escolares públicas de educação básica progressivos graus de 
autonomias pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 
observadas as normas gerais de direito financeiro público. 

Dessa forma, o projeto vai de encontro à autonomia das unidades 
escolares, preconizada como um dos maiores objetivos da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, que busca implementar uma política 
educacional coerente com a demanda e os direitos de alunos e 
professores. Essa autonomia deve ser paulatinamente perseguida, sob 
pena de se contrariar o disposto na norma geral. Portanto, o Estado, ao 
legislar sobre educação e ensino, no âmbito de sua competência 
concorrente (art. 24, IX, da Constituição da República), deve ser zeloso 
e observar as regras e princípios dispostos na LDB, para não saturar os 
curriculos com a inclusão excessiva dos mais variados estudos e 
disciplinas, alguns sem o menor fundamento pedagógico, o que pode 
comprometer e inviabilizar os objetivos básicos da educação nacional. 

Claro está, portanto, a inconstitucionalidade do projeto em exame. Ele 
representa um retrocesso, pois impõe regras às escolas que lhes cabe 
definir em conjunto com os profissionais da educação. Isso, repita-se, 
no momento em que se deve buscar, justamente, a autonomia escolar. 

Há ainda que ressaltar que o projeto incorre em vício de 
constitucionalidade ao estabelecer competências para órgãos do Poder 
Executivo e para a Liga Mineira do Trauma referentes à promoção da 
semana estadual do trauma. Com relação às obrigações conferidas ao 
Executivo, a proposição fere o princípio fundamental da separação dos 
Poderes, preconizado no art. 2° de nossa Carta Magna. Quanto à Liga 
Mineira do Trauma, cumpre esclarecer que se trata de uma entidade 
sem registro que pretende se cadastrar como associação sem fins 
lucrativos voltada para a prevenção de traumas; todavia, ainda que a 
Liga se torne uma associação, não compete ao Estado atribuir-lhe 
obrigações, uma vez que a Constituição Federal, ao estabelecer os 
direitos e as garantias fundamentais, prevê, em seu art. 5°, inciso XVIII, 
que é vedada a interferência estatal nas associações e nas cooperativas. 

Conclusão 
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Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 939/2000. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Maria Tereza 

Lara - Agostinho Silveira - Bené Guedes. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI W 940/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em análise pretende 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Inhapim o imóvel 
que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 8/4/2000 e 
distribuída a esta Comissão para que seja examinada quanto aos 
aspectos jurídicos, constitucional e legal, nos termos do art. I 02, UI, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta em exame vem prover a necessária autorização legislativa 

para que o Estado aliene bem imóvel público, segundo determinação 
contida no art. 18, § I 0 , da Constituição mineira. 

Também regem a matéria os preceitos estabelecidos pelo art. 17, c/c o 
art. 25, da Lei Federal no 8.666, de 2116/93, e pelo art. 16 da Lei no 
9.444, de 27111187, que trata das licitações e contratos da administração 
centralizada e autárquica do Estado. 

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, por via de regra, 
a validade da doação de imóvel do Estado depende da outorga de 
específica autorização legislativa, da existência de interesse público, de 
avaliação prévia e de licitação. Ademais, o imóvel transferido não pode 
estar afetado . 

Para o exame a cargo desta Comissão, entendemos ser necessário 
averiguar o atendimento desses requisitos. 

O interesse público que envolve a operação é evidente. A área em 
questão destina-se à construção de um centro odontológico municipal, 
que constitui projeto de fundamental importância para o Município de 
Inhapim. Já a obrigatoriedade de se realizar licitação é, no caso, 
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descabida. Estamos em face da hipótese de inexigibilidade de 
certame licitatório por inviabilidade de competição. 

Com respeito à avaliação, não nos cabe observar senão que ela há de 
ser realizada pelo órgão competente do Poder Executivo. 

Assim sendo, o projeto de lei em tela preenche os requisitos da 
legislação em vigor, não havendo óbice de natureza juridica à 
pretendida autorização legal para alienação de imóvel. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 940/2000 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator- Sebastião Costa - Maria Tereza 

Lara - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI W 955/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em epígrafe 
obriga os laboratórios a notificar os médicos de pacientes do SUS sobre 
os resultados de exames que comprovem doenças com risco de vida 
para o paciente. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/4/2000 , foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos juridico, 
constitucional e legal, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c 
o art. I 02, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Sob o comando do art. 24, XII, "in fine", c/c o art. 197, ambos da 

Constituição da República, o legislador federal elaborou a Lei Orgânica 
da Saúde, a Lei Federal n° 8.080, de 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Com essa norma geral, o projeto em estudo está 
compatibilizado, em especial no que se refere aos princípios que regem 
as ações e os serviços de saúde estabelecidos nos arts. 2°, 3° e 4° da lei, 
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bem como no tocante à competência atribuída à direção estadual do 
SUS, conforme determina o art. 17 , incisos X e XI, da norma geral 
citada. 

Em consonância com a Lei Orgânica da Saúde, o legislador estadual 
editou a Lei n° 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de Saúde do 
Estado de Minas Gerais, com o qual o projeto se mostra também 
harmonizado, haja vista as diretrizes básicas estabelecidas na lei 
estadual, com destaque para os seus arts. 12; 28, inciso III; 31; 70, 
inciso VII; 73, inciso VII; 75, "caput"; 80; 81; 82, "caput" e inciso II; 
98, "caput" e§ I o e art 99, inciso XIX, entre outros. 

O projeto está de acordo, ainda, com o Código de Ética Médica, 
aprovado pela Resolução n° 1.246, de 1988, do Conselho Federal de 
Medicina. Entre os princípios fundamentais da ética médica, 
destacamos o que consta no art. I o do citado Código, que declara que "a 
Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da 
coletividade e deve ser exercida sem discriminação de qualquer 
natureza". Também o art. 6° merece destaque, pois afirma que "o 
médico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando 
sempre em beneficio do paciente. Jamais utilizará seus conhecimentos 
para gerar sofrimento fisico ou moral, para o extermínio do ser humano 
ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e 
integridade". Entre as proibições estabelecidas para o profissional da 
Medicina, destacamos, por ser o momento oportuno, as estatuídas nos 
arts. 41, 44 e 45 do Código de Ética Médica, que vedam ao médico, 
respectivamente, "deixar de esclarecer o paciente sobre as 
determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença", 
"deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a 
legislação pertinente" e "deixar de cumprir, sem justificativa, as normas 
emanadas dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina e de atender 
às suas requisições administrativas, intimações ou notificações, no 
prazo determinado". No que tange aos direitos humanos, é ainda 
vedado ao médico "efetuar qualquer procedimento médico sem o 
esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou de seu 
responsável legal, salvo em iminente perigo de vida". O art. 59 do 
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Código de Ética Médica mostra-se também oportuno, pois proíbe 
que o médico deixe de informar ao paciente o diagnóstico, o 
prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento. 

A obrigatoriedade de os laboratórios notificarem o médico quando o 
resultado de exame por ele solicitado vier a constatar a existência de 
doença que ofereça risco à vida do paciente constitui novidade no 
àrnbito das normas jurídicas estaduais. Ressalte-se que o propósito do 
legislador reveste-se da maior importância ao buscar preservar a vida 
humana. 

À luz dos argumentos apresentados, não vislumbramos óbice de 
natureza jurídica, constitucional e legal à tramitação do projeto nesta 
Casa. 

Todavia, hão de ser promovidas algumas alterações no projeto, 
visando ao seu aperfeiçoamento no que tange à técnica legislativa e à 
objetividade do seu conteúdo. Assim, apresentamos a Emenda n° I, que 
aperfeiçoa a redação do art. I o do projeto, de maneira a deixar claro que 
a medida postulada atingirá tanto os laboratórios particulares corno os 
contratados e os conveniados que integram o Sistema Único de Saúde -
SUS -, e permite ao médico usar do meio de que dispuser para 
convocar o paciente a fim de informá-lo do diagnóstico e do 
prognóstico. 

A Emenda n° 2 dá nova redação ao "caput" do art. 2°, esclarecendo 
que as penalidades imputadas aos infratores da lei alcançam tanto os 
laboratórios privados corno os demais contratados e conveniados que 
integram o SUS. 

Por fim, a Emenda no 3 aperfeiçoa a redação do parágrafo único do 
art. 2°, deixando evidenciado que, em se tratando de laboratório do 
Estado, os responsáveis pelo descumprimento das medidas previstas no 
art. I 0 sujeitam-se às sanções administrativas previstas na legislação 
pertinente. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 955/2000 com as 
Emendas n°s I a 3 , a seguir apresentadas. 
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Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
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"Art. 1 o - Os laboratórios particulares e os contratados e conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde - SUS - ficam obrigados a 
notificar os médicos dos resultados que indiquem a existência de 
doenças que possam colocar em risco a vida do paciente. 

§ 1 o - As doenças a que se refere o artigo serão definidas em 
regulamento. 

§ 2° - Os médicos notificados na forma do "caput" deste artigo se 
encarregarão, pelos meios de que dispuserem, de convocar o paciente 
para informá-lo do diagnóstico e do prognóstico.". 

EMENDAN"2 
Dê-se ao "caput" do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - Os laboratórios particulares e os contratados e conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde - SUS - que descumprirem esta 
lei estão sujeitos às seguintes penalidades:". 

EMENDAN°3 
Dê-se ao parágrafo único do art. 2° a seguinte redação: 
"Parágrafo único - Em se tratando de laboratório do Estado, os 

responsáveis pelo descumprimento desta lei sujeitam-se às sanções 
administrativas previstas na legislação pertinente.". 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Bené 

Guedes- Maria Tereza Lara. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 968/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a criação de um espaço específico nas escolas públicas 
estaduais para a prática de jogos de tabuleiro, como xadrez e dama. 

Publicada em 28/4/2000, foi a proposição distribuída a esta Comissão 
para receber parecer quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à 

~ legalidade, nos temos do art. 188, ele o art. 102, III, "a", do Regimento 

. 
c 
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Interno. 
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Fundamentação 

O Projeto de Lei no 968/2000 determina que as escolas da rede 
pública estadual destinem um espaço específico para a prática de jogos 
de tabuleiro, como xadrez e dama. Ainda, estabelece que tal atividade 
será orientada por "voluntários capazes de exercer a função de 
instrutor". 

A Constituição da República determina, no art. 22, XXIV, que 
compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da 
educação nacional. Assim sendo, editou-se a Lei Federal n° 9.394, de 
1996- LDB -,que dispõe sobre essas normas gerais. Esta lei tem como 
princípio basilar a autonomia das escolas, como bem salienta o prof. 
Maurício Antônio Ribeiro Lopes ("Comentários à Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação", São Paulo: "Revista dos Tribunais", 1999, p. 
144). Com efeito, a LDB utiliza o termo inúmeras vezes ao longo da 
lei. O art. 12, por exemplo, garante aos estabelecimentos de ensino, 
respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, a 
autonomia para elaborar e executar a sua proposta pedagógica, bem 
como para administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 
financeiros. O art. 13 da referida lei prevê que os docentes deverão 
participar da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, e o art. 
14 determina que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, garantindo a 
participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola. Ademais, o art. 15 estabelece que os sistemas de 
ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica 
que os integram progressivos graus de autonomias pedagógica e 
administra ti v a e de gestão financeira. 

Verifica-se, em suma, que as escolas públicas têm sua autonomia 
garantida pela legislação federal, mesmo para elaborar sua proposta 
pedagógica, que deve, necessariamente, contar a participação de 
profissionais da educação. Essa autonomia deve ser paulatinamente 
perseguida, sob pena .de se contrariar o disposto na norma geral. 
Portanto, o Estado, ao legislar sobre educação e ensino, no âmbito de 
sua competência concorrente (art. 24, IX, da Constituição da 
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Dessa forma, verifica-se a inconstitucionalidade do projeto em 
exame. Ele representa um retrocesso, pois impõe regras às escolas que 
lhes cabe definir em conjunto com os profissionais da educação. Isso, 
repita-se, no momento em que se deve buscar, justamente, a autonomia 
escolar. 

Há ainda um outro ponto a ser analisado. Ao criar espaços específicos 
para jogos de tabuleiro, as escolas terão, necessariamente, de arcar com 
o custo dessa iniciativa. Vale dizer que o projeto em questão cria 
despesa para o Estado, a qual somente seria possível se prevista na lei 
orçamentária. Ademais, sem a pretensão de entrar no mérito do projeto, 
temos de observar que as Constituições Federal (art. 212, § 3°) e 
Estadual (art. 201, § 3°) determinam que a distribuição dos recursos 
públicos para a educação deve atender, prioritariamente, as 
necessidades do ensino obrigatório, de sorte que, em um país de tantas 
mazelas, jogos de tabuleiro, obviamente, não representam uma 
necessidade. 

Por fim, saliente que não cabe à lei impor obrigação para voluntários. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 968/2000. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator - João Paulo - Maria Tereza Lara 

-Agostinho Silveira- Bené Guedes. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 980/00 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

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

Publicada em 4/5/2000, foi a proposição distribuída preliminarmente 
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a esta Comissão, para ser analisada quanto aos aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. I 02, III, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame pretende prorrogar por dois anos, a partir de 

30/7/2000, o prazo estabelecido no§ 2° do art. ! 0 da Lei n° 12.985, de 
1998, que dispõe sobre a transferência da administração dos presídios e 
das cadeias para a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos. 

O citado diploma, no § 2° do art. 1°, estabelece que a migração do 
contingente de presos da Secretaria de Estado da Segurança Pública 
para a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos deve 
ocorrer no prazo de dois anos a contar de sua data de publicação, que 
ocorreu em 31/7/98. 

A proposição cuida de assunto que se insere no ãmbito de 
competência do Estado, por força do disposto no § I o do art. 25 da 
Constituição da República, c/c o art. 9° da Carta mineira. 

A matêria, por enquadrar-se entre aquelas relacionadas no art. 61 da 
Constituição Estadual, está sujeita à apreciação desta Casa. 

De outro lado, inexiste óbice quanto à inauguração do processo 
legislativo por parte do Governador do Estado, uma vez que se trata de 
matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme 
preceitua o art. 66, 111, "e", da Carta mineira. 

Assim sendo, não vislumbramos qualquer irregularidade no projeto 
no que tange aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, 
cabendo à comissão seguinte a análise do mérito da proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 980/2000. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria Tereza 

Lara- João Paulo - Bené Guedes -Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.021/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De autoria do Deputado João Paulo, o Projeto de Lei n" 1.02112000 
autoriza o Governo do Estado a substituir o CEASA-MG e a CASEMO 
pelo Mineirão e pelo Mineirinho, nas negociações com o Governo 
Federal. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/5/2000, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber 
parecer, nos termos regimentais. 

Cumpre-nos examinar os aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. Para tanto, estamos 
apensando aos autos do processo cópia do contrato de compra e venda 
de ações do capital social do CEASA, celebrado entre o Estado de 
Minas Gerais e a União em 28/1/2000. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Estado a 

promover a alienação do Estádio Governador Magalhães Pinto -
Mineirão - e do Ginásio Jornalista Felipe Henriot Drummond -
Mineirinho - em substituição ao Centrais de Abastecimento de Minas 
Gerais S.A. - CEASA - e à Companhia de Armazéns e Silos do Estado 
de Minas Gerais S.A. - CASEMO - nas negociações entabuladas pelo 
Estado com o Governo Federal para fins de amortização da conta 
gráfica. 

Nesse sentido, as edificações propostas em substituição deverão ser 
previamente avaliadas e ofertadas pelo valor apurado na avaliação. 

Trata-se de matéria a ser disciplinada por meio de lei formal, por 
expressa determinação da Constituição do Estado e da Lei Federal n" 
8.666, de 1993, que regula as licitações. 

De acordo com o art. 18 da Carta mineira, a alienação de bem imóvel 
do poder público depende de autorização legislativa e licitação, 
dispensada a licitação nos casos de permuta e doação, nos termos da 
lei . < .;: Por sua vez, o art. 17, I, "e", da mencionada lei federal estabelece, i literalmente: 

e 
I 
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"Art. 17 - A alienação de bens da Administração Pública, 

subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, 
será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos 
da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e, para 
todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação 
prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta 
nos seguintes casos: 

a) dação em pagamento; 

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do 
inciso X do art. 24 desta lei; 

e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública, de 
qualquer esfera de governo;" 

Cabe salientar que o CEASA e a CASEMO foram objeto do Contrato 
n° 004/98/STN/COAFI, celebrado entre a União e o Estado para o 
refinanciamento da dívida pública estadual, autorizado pela Lei n° 
12.422, de 27/10/96, alterada pela Lei no 12.731, de 30/12/97. Nesse 
contrato, ficou acertado que o produto da alienação das referidas 
entidades seria destinado ao pagamento antecipado de 20% do valor do 
refinanciamento da dívida estadual para com a União, dentro do 
Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal consubstanciado no 
Protocolo de Acordo entre os Governos Federal e de Minas Gerais 
assinado em 26/9/96. 

Ainda de acordo com esse contrato, o CEASA e a CASEMO teriam 
suas ações vendidas na Bolsa de Valores de Minas, Espírito Santo e 
Brasília - BOVMESB -, admitida a hipótese de aquisição das ações 
pela própria União, processo esse batizado pela mídia de federalização 
do CEASA e da CASEMO. 

Conforme pudemos apurar, dada a exigüidade do tempo para análise 
da matéria, o CEASA já integra o patrimônio da União, tendo em vista 
a celebração do mencionado contrato de compra e venda de ações, 
firmado em 28/1/2000. 
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O mesmo não podemos afirmar em relação à situação da 

CASEMO. 
Não obstante, o projeto não interfere no ato jurídico perfeito já 

sacramentado entre as partes envolvidas na negociação da dívida do 
Estado. Caso os bens (CEASA e CASEMO) já tenham sido 
efetivamente incorporados ao patrimônio da União, será necessária a 
repactuação entre as partes, para tomar possível a substituição 
pretendida no projeto em exame. Vale dizer, a anuência da União é 
imprescindível. De outra parte, o projeto é meramente autorizativo. 
Não vincula, em princípio, o Poder Executivo. Apenas lhe confere 
discricionariedade no trato da matéria. 

De fato, não cabe a esta Comissão o exame do mérito das 
proposições, consoante o Regimento Interno desta Casa. Não obstante, 
a medida consignada no projeto necessita ser exaustivamente debatida 
com a sociedade, e com os setores envolvidos na questão. Tanto o 
CEASA e quanto a CASEMO representam muito para o povo mineiro. 
Da mesma forma, o Mineirinho e o Mineirão são símbolos da cultura 
desportiva e centros de lazer da comUnidade mineira. Por isso, é preciso 
promover uma análise minuciosa dos impactos negativos e positivos da 
medida. Nesse sentido, recomendamos às Comissões de mérito o 
exame acurado do projeto, promovendo audiência pública, para ouvir a 
ADEMO, o Clube Atlético Mineiro, o Cruzeiro Esporte Clube e o 
América Futebol Clube, a F AEMO e a FETAEMO, os dirigentes do 
CEASA e da CASEMO, Secretários de Estado, enfim, todos os órgãos 
governamentais e entidades da sociedade civil organizada que, de uma 
forma mais direta, atuam nessas áreas. 

Por fim, estamos apresentando a Emenda n° I, com a finalidade de 
corrigir erro material verificado no art. I o do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.021/2000, 
com a seguinte Emenda n° I. 

EMENDAWI 
Substitua-se, no art. I 0 , a expressão "autorização da conta gráfica" por 
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"amortização da conta gráfica". 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora- Antônio 

Júlio - Agostinho Silveira- Bené Guedes -João Paulo. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.044/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe 
altera a Lei n" 9.444, de 25/1 1/87, que dispõe sobre as licitações e os 
contratos da administração centralizada e autárquica do Estado e dá 
outras providências. 

Publicada em 24/5/2000, foi a proposição distribuída a esta Comissão 
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. I 02, III, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n" 1.044/2000 modifica a lei de licitações estadual, 

adequando-a à Lei Federal n" 8.666, de 1993, que estabelece as normas 
gerais de licitações e contratos, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e para as empresas 
públicas e sociedades de economia mista. Para tanto, altera o art. I" da 
lei estadual, determinando que suas regras se aplicarão a toda 
administração pública estadual. 

De fato, a Lei n" 9.444, de 1987, na sua redação original, estabelecia 
que as regras nela dispostas se aplicariam, tão-somente, ao Poder 
Executivo e às autarquias estaduais. Verifica-se, assim, que a norma 
estadual se encontra em dissonãncia com o que determina a lei federal. 
Com o advento da Constituição da República de 1988, a União passou 
a deter a competência privativa para elaborar normas gerais de 
licitações e contratos administrativos de observãncia obrigatória para 
todos os entes da federação. Para regulamentar a norma constitucional, 
editou-se a referida Lei n" 8.666, de 1993. A Lei n" 9.444, de 1987, 
anterior à legislação federal, foi somente parcialmente recepcionada 
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pela Carta Magna de 1988, uma vez que contém dispositivos, como 
o que se pretende alterar, que com ela não se coadunam. Com efeito, as 
normas de licitações e contratos administrativos estaduais devem ser 
destinadas não apenas ao Poder Executivo, mas também ao Legislativo, 
ao Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, nos 
termos da legislação federal e da maneira como pretende a alteração 
proposta. 

De outro lado, a proposição, em consonãncia com a Constituição da 
República e a lei federal aplicável, define quem pode participar dos 
processos licitatórios, ou seja, todas as pessoas fisicas e jurídicas 
capazes de contratar com o Estado, incluindo-se entre elas as 
cooperativas legalmente instituídas. Com relação a estas instituições, 
vale lembrar que a Lei Maior estabelece, no inciso XVIII do art. 5°, e 
no § 2° do art. 174, que sua criação independe de autorização estatal e 
que "a lei apoiará e incentivará o cooperativismo e outras formas de 
associativismo". · 

Por fim, cabe salientar que a iniciativa parlamentar é pertinente, pois 
a matéria não se encontra entre aquelas de iniciativa privativa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.044/2000. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Ermano Batista, Presidente- Ermano Batista, relator- Maria Tereza 

Lara - Agostinho Silveira - Bené Guedes. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 25/5/2000, as seguintes 
comunicações: 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. 
Francisco Caetano de Freitas, ocorrido em 20/5/2000, em Lagoa da 
Prata. (- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, notificando a passagem dos 
90 anos do Côn. Armando Cesário Ferreira Lima.(- Ciente. Oficie-se.) 
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COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 26/05/2000 as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento 
da Sra. Áurea Cunha Santos, ocorrido em 25/5/2000, em Guiricema. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência à Casa do falecimento do 
Sr. Eurides Ajaz de Oliveira.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência à Casa do 
falecimento de Dom Belchior Joaquim da Silva Neto, ocorrido em 
24/5/2000, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa -
Destinação da reunião- Execução do Hino Nacional- Apresentação do 
Grupo Teatral Ponto de Partida - Palavras do Deputado Edson Rezende 
- Palavras da Sra. Regina Bertola - Entrega de placa - Palavras do Sr. 
Presidente - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar 

Martins - Antônio Júlio - Carlos Pimenta - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - João Pinto Ribeiro -
Márcio Kangussu - Marco Régis -Maria José Haueisen- Maria Olívia-
Mauri Torres- Olinto Godinho- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20hl5min, 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 duas reuniões anteriores. 

Atas z 
<; 
• - O Deputado Aílton Vilela, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
~ das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 
g Composição da Mesa 
:; O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa as o 
~ Exmas. Sras. Regina Bertola, Diretora do Grupo Teatral Ponto de 
~ Partida; Isabel Pompeu Motta, representante do Secretário de Estado da 
~ Cultura, Sr. Ángelo Oswaldo; e os Exmos. Srs. Paulo Scarpelli, Prefeito 
j Municipal de Barbacena; Fernando Brant e o Deputado Edson 
_. Rezende, autor do requerimento que suscitou a realização desta i homenagem. 
e 
I 
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Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à comemoração dos 20 
anos de fundação do Grupo Teatral Ponto de Partida, da cidade de 
Barbacena. 

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

Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Apresentação do Grupo Teatral Ponto de Partida 
- Procede-se à apresentação do grupo teatral. 

Palavras do Deputado Edson Rezende 
Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, representante do Presidente 

da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto; Ilmas. Sras. 
Regina Bertola, Diretora do Grupo Teatral Ponto de Partida, amiga de 
grandes lutas; Isabel Pompeu Motta, representante do Secretário de 
Estado da Cultura, Sr. Ângelo Oswaldo; Exmos. Srs. Paulo Scarpelli, 
Prefeito Municipal de Barbacena; compositor Fernando Brant; meus 
caros amigos do Grupo Teatral Ponto de Partida; amigos de Barbacena, 
amigos do Ponto de Partida, amigos da cultura e da beleza; imprensa: o 
mundo é mesmo mágico. O regional mineiro, o autêntico regional, 
hoje, se projeta e conquista dimensão universal, sintetizada na condição 
humana, na beleza, na arte e na determinação e coragem do Grupo 
Teatral Ponto de Partida. 

Guimarães Rosa estava certo: "O mundo é mágico, as pessoas não 
morrem, ficam encantadas". É assim, encantando os sertões afora, as 
cidades, os países por onde passa, resgatando hábitos, costumes e 
tradições que o Grupo Teatral Ponto de Partida vai construindo sua 
história. 

Não há dúvida. O que vimos aqui, o encanto do seu trabalho, deve-se 
à indiscutível capacidade de resgatar a riqueza do nosso cotidiano, o 
cotidiano das pessoas mais simples, a capacidade de resgatar a cultura 
popular, a determinação de preservar a nossa identidade cultural em 
tudo que há de mais belo. 

F alo, senhores e senhoras, amigos, da preservação da nossa 
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identidade regional, cultural, religiosa, o que, hoje, talvez, seja urna 
das tarefas mais dificeis que não só o Grupo Ponto de Partida, mas 
também todos os que neste País se propõem a fazer arte estejam 
enfrentando. Vivemos um processo de globalização que afeta a 
identidade cultural brasileira. Um país com a extensão territorial que o 
nosso possui, com diversos Brasis culturais dentro de si, certamente, 
perderá, se adotar urna proposta globalizante também para a cultura. 

Entretanto, é preciso que a cultura brasileira, suas produções, seus 
padrões e suas expressões, decantadas ao longo de nossa história, 
resista a essa nova configuração mundial. O Grupo Ponto de Partida é 
um exemplo da resistência e, certamente, resistirá, porque fincou raízes 
e não abandonou a sua terra, o seu laço e a sua gente. A sua história 
demonstra, de forma profunda, sua indiscutível capacidade de 
resistência, desde os primeiros momentos. 

Na verdade, o Grupo Ponto de Partida existe há mais de 20 anos. A 
partir de um sonho de juventude, nos idos de 1969, jovens de 18, 20 
anos se organizaram para trocar experiências, viver sonhos e interagir 
durante um momento extremamente dificil que o País atravessava: os 
"anos de chumbo". Esse grupo iniciou-se com o nome de JUFE, 
Juventude, Força e Entusiasmo. Por dez anos, acalentaram o sonho de 
um dia se tomarem um grupo tão profundo e forte como é agora. Esses 
dez anos foram de acalento, de pensamento e de reflexão. 

Estivemos juntos nesses tempos. Tive de ir para Juiz de Fora, para 
fazer Medicina, no final de 1970. Como se estivesse aguardando a 
volta, por dez anos, trocamos experiências. Tivemos encontros 
maravilhosos, em quase todos os finaís de semana, os quais marcaram a 
minha vida e a vida de todos nós. Por isso, conheço os inúmeros 
esforços, tropeços e lutas que foram colecionados nesses últimos 20 
anos, mas eram, na verdade, 30 anos de existência. O desafio maior era 
fazer arte em uma cidade pequena e provinciana. Mas o Ponto de 
Partida decidiu fincar raízes em Barbacena. Como eles mesmos dizem, 
fizeram uma opção: não se mudariam de Barbacena, mas não 
aceitariam os limites da província. Assim, o Ponto de Partida definiu as 
suas diretrizes, hoje tão bem expressas neste Plenário: originalidade, 
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trabalho e competência. 

Esse grupo, então, fincou raízes em Barbacena, as quais estão 
expressas no Projeto Roda Viva, que levou a Barbacena dezenas de 
artistas e intelectuais, como Fernando Brant, Adélia Prado, Afonso 
Romano de Santana, Fernando Sabino e Bartolomeu Queiroz, para 
refletir e discutir, com a população, aspectos da vida cultural, social e 
política. Que saudades do Projeto Bar em Cena! Que bons momentos 
tivemos lá, no Pedro II! Que saudades temos da década de 80, de 
Barbacena, do Ponto de Partida e da Faculdade de Medicina! Que 
aliança bonita! Até hoje, quando encontro os ex-alunos de Medicina, 
ouço dizerem: "Edson, aquela foi a melhor fase da minha vida, porque, 
lá, as idéias revolviam, e as pessoas, indignadas, iam para a luta, 
cantavam e faziam greve". O Projeto Bar em Cena possibilitou ao 
público barbacenense e àqueles artistas iniciantes do Rio de Janeiro e 
de Minas Gerais, como Paulinho Pedra Azul e tantos outros, uma 
experiência de interação maravilhosa. 

E o mais ousado projeto - o de construir o trabalho de mobilização e 
comprometer o público de Barbacena - fez surgir o Clube dos Amigos 
do Ponto de Partida - CAPP -, que conta, hoje, com cerca de 1.200 
associados, que são a base do grupo, do ponto de vista financeiro, de 
apoio, etc. Mas o Ponto de Partida não parou por aí e, como não 
poderia deixar de ser, investiu profundamente em sua própria formação, 
fazendo intercâmbio com grandes nomes, como Sérgio Brito, Natália 
Timberg, Bia Lessa, Nelson Xavier, Gilvan de Oliveira, que está 
presente, Cacá Carvalho, Ulisses Cruz, Fernando Peixoto, Fernando 
Limoeiro, Giramundo, Maria Azambuja, Eladio Perez Gonzales, 
Marcos Leite, Babaya, Jorginho de Carvalho, Aurélio di Simoni, Rainer 
Viana e, mais recentemente, a atriz Fernanda Montenegro, além de 
muitos outros. 

Seu talento musical, merecidamente reconhecido hoje pelo público 
em suas produções musicais, como "Travessia", fez surgir o projeto de 
CDs, como o "Estação XV'' e "Roda Que Rola", gravado com os 
meninos de Araçuaí, produções que foram premiadas e tidas como 
grandes produções culturais. 
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F oi assim que o Ponto de Partida, com talento, profissionalismo e 

coragem, saiu de Barbacena para os caminhos de Minas, do Brasil e de 
além-mar, conquistando prêmios e platéias, tendo se apresentado em 
mais de duzentas cidades do País, da América do Sul, da África e da 
Europa. Em Paris, representou o Brasil nas comemorações dos 50 anos 
da UNESCO. E fez isto de forma determinada, levando o cheiro, a cor, 
a fala, o jeito dessa gente brasileira, mineira, que tomou posse do seu 
gesto, determinou a sua fala, ensinou-lhes seu canto. 

Nos últimos dois anos, o Grupo Ponto de Partida vem trabalhando 
com dezenas de empresas e entidades, buscando, no trabalho cênico do 
grupo, elementos para sensibilizar, motivar, conscientizar, formar seus 
funcionários e a comunidade envolvida em seu trabalho. 

A história de ousadia e coragem do Grupo Ponto de Partida nos faz 
ver quanto há de belo em Minas Gerais e no Brasil, quanto este povo 
carrega de sabedoria, coragem e vontade de cantar a sua luta e a sua 
vida. 

Gostaria, finalmente, em uma homenagem particular, de citar o poeta 
Carlos Drummond de Andrade: "Não serei o poeta de um mundo 
caduco. I Também não cantarei o mundo futuro. I Estou preso à vida e 
olho meus companheiros, I Estão taciturnos, mas nutrem grandes 
esperanças. I Entre eles, considero a enorme realidade. I O presente é 
tão grande, não nos afastemos. I Não nos afastemos muito, vamos de 
mãos dadas. I Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. I Não 
direi suspiros ao anoitecer, à paisagem vista na janela. I Não distribuirei 
entorpecentes ou cartas de suicida, I Não fugirei para ilhas nem serei 
raptado por serafins. I O tempo é a minha matéria, o tempo presente, I 
os homens presentes, a vida presente". Muito obrigado. 

Palavras da Sra. Regina Bertola 
Primeiramente, peço desculpas, porque estou acostumada a pisar 

outra tribuna: o palco. Em segundo lugar, sou chorona de natureza e já 
estou fazendo um grande esforço para não chorar, emocionada. 

Gostaria de cumprimentar o Deputado Doutor Viana, que representa o 
~ Presidente desta Casa; a Sra. Isabel Motta; o Dr. Paulo Scarpelli, que já 
~ viajou, em várias situações, comigo; o Deputado Aílton Vilela, que 
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conheço agora; Fernando Brant, amigo de tanto trabalho, 
compositor do meu coração, nosso parceiro há anos no "Ponto de 
Partida"; e Edson, que ainda chamo pelo apelido de adolescência: 
"Padre". Enfim, fiquei pensando, que honra é essa a de ocupar uma 
tribuna... O que poderia falar? Imaginei que temos um ponto de 
contato: esta Casa, os atores e o "Ponto de Partida". Representamos a 
cultura, o povo brasileiro. E ser representante é uma coisa tão séria, tão 
absolutamente grande, que só o conseguimos com muita humildade e 
coragem. Quem tem a ousadia de, num tempo limitado de história, 
roubar os desejos e os sonhos, os pedaços de vida de tanta gente, e 
trazê-los na mão e dizer: "Olha, é isso que essa gente quer, sonha, 
deseja". Representar um povo é uma tarefa tão mágica, que exige o 
coração mais claro, os olhos mais limpos e a coragem maior, porque 
jamais podemos perder a fé. E esse povo há de se fazer uma Nação. E, 
às vezes, olho para os Deputados e tenho quase compaixão, porque 
quem representa tem de estar sempre desarmado, limpo, pronto para 
mudar, para abraçar. E esse sistema tão perverso obriga-os a ser sempre 
tão armados, tão solitários, tão sem tempo para ver essa gente que 
representam. Têm a cabeça tão cheia de projetos, que, às vezes, o 
coração não encontra tempo para adivinhar como é que bate o coração 
dessa gente. E digo: podiam, de vez em quando, passar para o palco. 
Não é mais fácil, mas é mais leve, talvez porque carreguemos esse 
povo com alegria. Apontamos, num personagem, fragmentos de várias 
pessoas: aquele, ali, é um pouco da D. Maria, do Sr. José, do Sebastião, 
aquele é um pedaço da gente brasileira, aquele é um representante do 
povo mineiro, que carregamos nessas malas pelo mundo afora. E 
quando estávamos em Paris, na UNESCO, e 1.300 pessoas levantaram 
e começaram a aplaudir, na terceira música, o "Ponto de Partida", 
chorávamos e tínhamos que entrar em cena porque sabíamos que não 
era a nós que aplaudiam, mas ao povo brasileiro. 

É uma cultura fantástica a dessa gente mestiça que se inaugurou no 
universo, pois somos uma dinastia nova, mestiça, preparada para 
inaugurar e fundar reinos. Esse povo está aí, de mãos vazias, de olhos 
arregalados, olhando o mundo que caducou, quando tínhamos de olhar 
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para dentro. 

Quando olho para a história mineira, fico pensando que, quando o 
ouro brotou das entranhas das Minas Gerais e trouxe todo o mundo 
para cá, os artistas mais brilhantes de toda parte do Reino e da Colônia 
vieram para cá. Foi aqui, nas Minas Gerais, que um artista teve a 
coragem de fazer um anjo mulato mostrando para todos: olhe só, somos 
brasileiros, somos raça nova e somos mineiros, estamos pondo no 
mundo nossa marca. 

Quando as orquestras barrocas tomavam as igrejas, com as 
irmandades, inauguravam uma música da melhor qualidade, como a da 
Europa. Estávamos construindo essas Minas Gerais. De repente, os 
políticos deixaram escapar os anseios do povo desta terra. De repente, 
Minas já não é o centro cultural do Brasil. Mas como, se é aqui que 
bate o coração do Brasil? Se foi das entranhas destas Minas que nossa 
identidade nasceu? Como é que fomos tão incompetentes deixando isso 
escapar de nossas mãos? 

Por isso, acho importante estar aqui hoje. Recebemos uma herança 
maravilhosa do Barroco, e esta terra não parou de produzir artistas do 
porte de Guimarães Rosa, Drummond, Adélia Prado, Ary Barroso, 
Fernando Brant, Milton Nascimento e outros, e jornalistas, e deu ao 
Brasil exemplos de homens públicos que ninguém ousa não citar 
quando se fala na história desta terra. Porque deixamos escapar essa 
dignidade? 

Acho que esta é uma boa parceria: os homens públicos, os artistas e o 
povo desta terra. Este povo que tem fé, porque é capaz de revirar 
toneladas de terras por um grama de ouro e tem o nariz empinado 
porque o sol fica no alto das montanhas. É daqui, do coração destas 
Minas, que construiremos um tempo novo se quisermos, se esta Casa 
quiser, mas, principalmente, se este povo quiser. Como quis o povo de 
Barbacena: que fôssemos essa coisa meio milagrosa: o único grupo no 
Brasil que vive profissionalmente no interior e viaja da África a Paris, 
do Jequitinhonha a São Paulo, porque o povo daquela terra assim quis. 

Acho que é importante, hoje, que consigamos inaugurar esta parceria: 
os homens públicos e os artistas desta terra. Não vou falar do "Ponto de 
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Partida", porque, senão, vou chorar. Mas queria falar um pouco do 
Edson. Nesse tempo de que falou, quando éramos adolescentes e que 
achávamos que nossa força era capaz de transformar o mundo, houve 
uma época em que estávamos nos instrumentalizando para ser alguém 
amoroso, capazes de amar. Agora, o "Ponto de Partida" vai fazer um 
espetáculo que se chama "O Tear Histórias de Amor". 

Peguei por acaso o mesmo livro que li naquela época, de Erick 
Fromm, e ele nos ensinava algumas práticas de amor, de disciplina. 
Nunca vou esquecer que eu e Edson lemos o livro, e ele falava que o 
achava um bom exercício de amor. 

Eu falava: qual é, Édson? Chego à pensão, vou direto à melhor fruta, 
mas penso que não vou pegar, vou deixar para alguém pegar. E aquilo 
foi tão forte para mim. Naquela pensão pobre, com pouca comida, ele 
não pegava a melhor fruta, deixava para alguém comer, porque se 
exercitava no amor. Ou quando se indignava quando subíamos aqueles 
morros, e a nossa fé era pequena demais diante de tanta miséria. Esse é 
o Édson, meu amigo, compositor- já defendemos música em festival -, 
que é cantador, que vira a noite cantando e que tem fé que o amor muda 
o mundo e que as pessoas são dignas. Não sei se ele se perdeu nesse 
tempo em não estivemos tão perto. Faço votos que não. Faço votos que 
nunca o poder e os caminhos da glória lhe roubem a vontade de ser um 
ser amoroso, porque, no final das contas, o que conta é a vontade de 
realizar as últimas conseqüências da sua humanidade e um dia falar: 
nesse tempo que tive, demarquei o meu caminho com a porção de 
humanidade que fui capaz de viver. E é isso. Que também esta Casa 
seja capaz de resguardar um pouco dessa fé no homem, dessa fé nesse 
povo. Estamos muito honrada por essa homenagem, principalmente 
porque veio da Casa que representa o povo mineiro. Será sempre a 
nossa maior homenagem o aplauso que recebemos a cada dia do nosso 
público. Muito obrigada. Tomara que tenhamos coragem de, outra vez, 
colocar essas Minas no centro desta Nação e falar que fundamos um 
reino de um povo mestiço, que tirou das suas raízes um mundo mais 
humano, um povo que canta, que canta a sua alma, que tem todas as 
palavras para dizer que, apesar de tudo, a vida vale a pena. Muito 
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obrigada. 

O Sr. Presidente- É nessas horas que acreditamos que o coração fala 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente- Vamos passar às mãos da Sra. Regina Bertola, com 
muita honra, placa alusiva a essa comemoração, com os seguintes 
dizeres: "A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
homenageia o Grupo Ponto de Partida em comemoração dos seus 20 
anos de existência, durante os quais, com ousadia e criatividade, 
colocou a cidade de Barbacena no mapa cultural de Minas e do País, 
empregando o teatro, a música, a dança e outras formas de expressão 
cênica como recursos para levar ao povo de todas as classes e de todos 
os matizes o papel lúdico e transformador da arte.". 

Está sendo convidado também o Ivanet para receber a placa. 
-Procede-se à entrega da placa. 

Palavras do Sr. Presidente 
Exmo. Deputado Aílton Vilela, Secretário desta solenidade; querida 

Sra. Regina Bertola, Exma. Sra. Isabel Pompeu Motta, representando o 
Secretário de Estado da Cultura, Dr. Ângelo Oswaldo; Exmo. Dr. Paulo 
Scarpelli, Prefeito Municipal de Barbacena; Ilmo. Compositor 
Fernando Brant; meu querido amigo, colega médico e brilhante 
Deputado, embora no primeiro mandato, Edson Rezende, autor do 
requerimento que deu origem a esta solenidade, que muito nos honra e 
a toda esta Casa na noite de hoje, a atriz Fernanda Montenegro, uma 
das expoentes do teatro brasileiro, não faz muito declarou que seu 
relacionamento profissional com o Grupo Ponto de Partida, de 
Barbacena, tinha sido para ela uma experiência extremamente válida. 
Havendo desenvolvido com os artistas barbacenenses proveitosa 
interação, seu elogio chegou como reconhecimento do contributo de 
nosso homenageado à cultura mineira . 

Nossas cidades históricas sempre se notabilizaram pelo zelo aos 
valores culturais. A partir de princípio do século XVIII, cidades como 
Ouro Preto, Mariana, Sabará e Barbacena, entre outras, constituíram 
pólo irradiador da música, bem como das artes plásticas e cênicas. A 
atuação do Grupo Ponto de Partida, assim, dá continuidade a essa 
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tradição mineira e barbacenense. 

O Grupo surgiu há exatamente 20 anos, quando um punhado de 
jovens talentosos e idealistas iniciou o movimento para trilhar os 
caminhos de Minas. Rompendo nossas fronteiras, desenvolveu centenas 
de projetos, começando pela formação de público. Vem promovendo, 
desde então, espetáculos de música e dança, com artistas oriundos de 
vários pontos do Brasil; faz realizar, periodicamente, conferências 
sobre os diversos aspectos do contexto socioeconômico brasileiro; 
publicou oportuno e atualizado suplemento cultural, além de formar sua 
própria companhia de repertório, a qual já se apresentou, com êxito, em 
várias partes do mundo. Distingui-lo, portanto, com esta reunião 
especial por iniciativa do brilhante Deputado Edson Rezende, 
representa o aval do Legislativo mineiro a um trabalho consistente e 
meritório. 

Evidentemente que a trajetória de nosso homenageado já foi descrita 
com propriedade pelos oradores que nos precederam. Entretanto, 
fazemos questão de reiterá-la para expressar nosso entusiasmo por tê-lo 
aqui. A todos os integrantes do Ponto de Partida, as congratulações e a 
mensagem de incentivo da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença; cumprido 
o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados 
para a ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, com a seguinte ordem 
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição de 
23/5/2000.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 77• REUNIÃO ESPECIAL, EM 25/5/2000 
Presidência do Deputado Paulo Pettersen 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras da Sra. Ãngela Maria de Freitas Palmeira -
Palavras do Sr. Carlos Augusto Araújo Cateb - Palavras do Sr. Alberto 
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Luiz Gonçalves Soares - Palavras do Sr. Túlio Vieira da Costa -
Entrega de placas - Apresentação do Coral Pequenos Cantores da Serra 
-Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Álvaro 

Antônio - Amilcar Martins - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo Rezende - João Paulo - Jorge Eduardo de 
Oliveira - Marcelo Gonçalves - Maria Olívia - Olinto Godinho - Paulo 
Pettersen- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Pettersen) - Ás 20hl5min, 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 Dalmo Ribeiro Silva, 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 a 
Exrna. Sra. Ângela Maria de Freitas Palmeira, Assessora Juridica da 
AMAS; os Exmos. Srs. Carlos Augusto Araújo Cateb, Vice-Presidente 
da ASSPROM; Alberto Luiz Gonçalves Soares, Vice-Presidente do 
CEPEP; Túlio Vieira da Costa, Presidente da FUNDAMAR, e Ronan 
Tito, ex-Senador da República; a Exrna. Sra. Rosalva Alves Portella, 
Secretária Adjunta de Desenvolvimento Social de Belo Horizonte, e o 
Exrno. Sr. Cap.-Capelão Luiz Januário dos Santos, representante do 
Comandante do CIAAR, Cel-Av. Francisco Lobo . 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Associação 

e Municipal de Assistência Social - AMAS a Associação .., 
• Profissionalizante do Menor - ASSPROM -; o Centro Educacional 
õ i Professor Estevão Pinto - CEPEP -, e a Fundação 18 de Março -
e 
I 
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FUNDAMAR -, pelo recebimento do Prêmio Bem Eficiente 2000. 

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

Nacional, que será executado pelo Coral Pequenos Cantores da Serra, 
do CEPEP, coreografado pelo Sr. Luiz Adelmo Gomide e regido pela 
Maestrina Suely Lauar. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

Podemos afirmar - sem propósito de auto-elogio, mas como 
constatação - que esta Casa tem-se norteado por iniciativas que revelam 
sensibilidade e alto espírito público. Exemplo disso temos na noite de 
hoje, em que a Assembléia Legislativa presta homenagem conjunta à 
AMAS, à ASSPROM, ao CEPEP e à FUNDAMAR, que irão receber, 
em data próxima, o Prêmio Bem Eficiente 2000. 

Nossos quatro homenageados desenvolvem trabalho igualmente 
meritório. Vejamos, para começar, a Associação Municipal de 
Assistência Social - AMAS -, cuja prioridade são programas para a 
promoção da cidadania das crianças, adolescentes e seus familiares. Ao 
atender preferencialmente os excluídos, a AMAS empenha-se, entre 
outras atividades, na educação infantil e na geração de trabalho e renda 
para adolescentes e adultos. Sua ação fala por si e dispensa maiores 
comentários. 

Não menos valor tem a Associação Profissionalizante do Menor -
ASSPROM -, que, promovendo o recrutamento, treinamento e seleção 
de adolescentes de baixa renda da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, encaminha-os para trabalhar em empresas e órgãos públicos. 
Aqui na Assembléia, somos testemunhas oculares do esforço da 
ASSPROM. Os queridos "guardinhas" estão conosco, ajudando-nos na 
labuta diária e enriquecendo-nos com seu convívio. A eles, a saudação 
afetuosa e agradecida deste parlamento. 

O Centro Educacional Professor Estevão Pinto - CEPEP - não fica 
atrás das outras homenageadas. Concentra seus esforços em favor de 
crianças, jovens e famílias de baixa renda radicados na região Centro-
Sul da Capital. Merece destaque o trabalho comunitário que faz por 
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Finalmente, a Fundação 18 de Março - FUNDAMAR - apresenta 
como amplos objetivos - e dando não menores resultados - a criação e 
o suporte de instituições educacionais, de pesquisa e de serviço social. 
Muito válida é a prioridade que reserva ao aspecto juridico e cultural 
das exigências envolvidas, como o comprovam as bibliotecas e 
publicações que mantém. 

Pois são essas as entidades que irão receber o Prêmio Bem Eficiente 
2000 no próximo dia 26 deste mês, na cidade de São Paulo. 

A Assembléia mineira - como Casa do povo, e atenta aos interesses 
maiores da população - não poderia se omitir nesta oportunidade. De 
fato, ver o trabalho de nossa gente reconhecido além das fronteiras do 
Estado enche-nos de orgulho. Quando esse trabalho diz respeito a 
aspectos criticos da realidade socioeconômica, como a saúde, a 
educação e o encaminhamento das futuras gerações, aí, então, é que 
nossa sensibilidade aflora. 

Dessa maneira, é com grande satisfação que, em nome da Assembléia 
Legislativa, damos abertura a este evento. Podem estar certas a AMAS, 
a ASSPROM, o CEPEP e a FUNDAMAR de que sua obra não nos 
passa despercebida. Recebam seus dirigentes, colaboradores e 
beneméritos nossa mensagem de admiração e incentivo. Muito 
obrigado. 

Palavras da Sra. Ângela Maria de Freitas Palmeira 
Exmo. Sr. Presidente da Mesa, demais autoridades, senhoras e 

senhores, boa-noite. Em nome da D. Maria Matta Castro, Presidente da 
AMAS, quero agradecer ao Presidente da Assembléia Legislativa, 
Deputado Anderson Adauto, a todos os Deputados e aos demais 
membros desta Casa a homenagem prestada à AMAS, à ASSPROM, à 
FUNDAMAR e ao CEPEP, entidades mineiras que estão entre 50 
vencedoras do Prêmio Bem Eficiente 2000. 

A filantropia é uma atividade muito antiga no Brasil, e podemos citar 
como exemplo as Santas Casas de Misericórdia, fundadas no século 
passado. Mas apesar de tantos anos dedicados a contribuir para o 
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desenvolvimento social e o combate à pobreza no País, as entidades 
beneficentes ainda precisam de muitos estímulos para que possam 
contribuir para a solução dos problemas sociais. É por isso que gostaria 
de ressaltar a importância desse prêmio para as entidades filantrópicas, 
pelo fato de ser um selo de qualidade conferido pela Kanitz 
Associados, que é uma empresa independente, idônea, com 20 anos de 
experiência em avaliação das melhores empresas brasileiras, e que 
contratou uma auditoria internacional para certificar-se de que não 
houve subjetivismos ou favoritismos na escolha das vencedoras. 

Este selo de qualidade dará aos parceiros que investirem no nosso 
trabalho garantia e segurança de que estão trabalhando com entidades 
sérias. 

Por meio desse prêmio, as quatro entidades aqui presentes foram 
reconhecidas publicamente como instituições transparentes, com 
resultados organizacionais, financeiros e operacionais eficientes, além 
de seus programas serem de grande impacto social. 

É importante destacar que a premiação só foi possível para a AMAS 
graças ao trabalho diligente de todos os funcionários e colaboradores 
voluntários, ao apoio incondicional de nossos parceiros dos setores 
público e privado, além de agências internacionais de cooperação como 
a UNICEF, a União Européia, a Atravez, a A VSI, entre outras que vêm 
contribuindo para o nosso trabalho. Todos estamos de parabéns pelo 
trabalho que realizamos. 

Está tendo um bom resultado o investimento que eles estão fazendo. 
Neste momento, quero agradecer também não só o setor público -
principalmente, a Prefeitura de Belo Horizonte, que dá um apoio muito 
grande para a AMAS - como também outros parceiros. Dentre eles a 
UNICEF, a Comunidade Européia, a ATRA VEZ, AVSI, entre outras 
que vêm contribuindo para a realização do nosso trabalho. Vou fazer 
uma pequena demonstração do trabalho que temos feito e que está 
tendo um bom resultado. Primeiro, o atendimento e o encaminhamento 
de mais de mil adolescentes para cursos de qualificação profissional e 
para o mercado de trabalho; trabalhamos também com a construção de 
creches e a reforma do espaço fisico. Já construímos 5 creches, 
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reformamos mais de 57, além de termos implantado 117 
brinquedotecas, beneficiando diretamente quase 18 mil crianças em 
todo o município; providenciamos o atendimento de cerca de 14 mil 
crianças na área de saúde bucal e a qualificação profissional em 
diversas áreas para mais de 200 adultos, através do programa de 
cooperativas. Estamos realizando um novo trabalho que é o combate à 
violência doméstica e à exploração do trabalho infantil por meio de 
programas de atendimento direto a famílias em situação de risco social. 
Então, essas são algumas ações que temos realizado. Sabemos que 
podemos combater a pobreza e constituir uma sociedade mais justa, 
mas, para isso, precisamos da participação de todos. Para finalizar, 
gostaria de citar uma frase do educador José Bernardo Toro, que 
resume brilhantemente o compromisso de todos nós aqui presentes: o 
agir ou não agir de cada um contribui para a formação e a consolidação 
da ordem em que vivemos. Se fomos capazes de criar o caos, também 
podemos sair dele. Somos capazes de criar uma ordem distinta. 
Obrigada. 

Palavras do Sr. Carlos Augusto Araújo Cateb 
Exmo. Sr. Presidente, eminentes pares dirigentes de entidades 

filantrópicas, Plenário, hoje constituído por pessoas que, efetivamente, 
por amor ao próximo, por respeito à cidadania, dedicam parte de suas 
vidas àqueles menos favorecidos desta nossa sociedade mineira. 

A ASSPROM endossa todas as palavras da Dra. Ângela, e, 
evidentemente, para não ser repetitivo, não irei mencionar aquelas 
obras já declinadas. A homenagem que a ASSPROM e as demais 

~ entidades receberam no Estado de São Paulo, como reconhecimento 
~ nacional pelo trabalho executado também de forma transparente, clara, 
~ objetiva, desprendida de qualquer tipo de interesse pessoal dos 
~ dirigentes, significa um grito de alerta para este majestoso Estado de 
~ Minas Gerais. 

z 
5 

in 
~ Nós, a ASSPROM, em 24 anos, já colocamos no mercado de trabalho 
~ nada mais, nada menos do que 19 mil jovens, treinados, assistidos, ... 
~ orientados sob todos os aspectos. Mas, diante dessa política econômica 
~ degradante e que favorece exclusivamente os banqueiros, o nosso 
~ e 
I 
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espaço, Sr. Presidente, está sendo reduzido. Isso acontece não só na 
ASSPROM, mas em todas as entidades preocupadas com a formação 
profissional, intelectual e técnica dessa juventude desamparada. A 
sociedade clama por maior assistência e espera que os Deputados 
escutem seu clamor. 

Não quero transformar essa solenidade, que é por deveras importante, 
em revolução, mas não poderia deixar passar a oportunidade de dizer 
essas coisas. Estamos todos - funcionários e passageiros dirigentes da 
ASSPROM - profundamente aflitos com a situação que se nos depara 
no momento: a ASSPROM perdeu 22% dos postos de trabalho, 
inclusive nesta Casa, que também acolhe nossos garotos. Não podemos 
admitir isso. 

É muito mais econômico para o Estado sustentar garotos nas 
entidades dedicadas a esse tipo de formação do que manter os 
presídios, a degradação, os meninos de rua, enfim, todo esse cenário de 
terror a que estamos assistindo. Não podemos culpar o jovem que está 
na rua por ser delinqüente. Temos que nos culpar a todos e, 
principalmente, as autoridades constituídas neste Estado. 

Palavras do Sr. Alberto Luiz Gonçalves Soares 
Sr. Presidente, demais membros da Mesa, ex-Deputado Ronan Tito, 

senhores e senhoras, represento a Presidente do CEPEP, Sra. Letícia 
Peres Santos Wandereley, que, por ordem médica, não pôde 
comparecer a esta reunião. Passou-me a incumbência de ler o discurso 
que havia preparado.(- Lê:) 

"Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Centro Educacional Professor 
Estêvão Pinto, uma das entidades aqui hoje homenageadas, tem a sua 
origem intimamente ligada a esta Assembléia Legislativa. Reportando-
nos aos registros de criação e fundação da instituição, encontramos a 
razão de sua constituição. 

Na década de 50, existia nesta Assembléia uma verba orçamentária 
anual, destinada às instituições de assistência social, que era 
distribuída, a critério de cada membro do Legislativo, entre as diversas 
instituições do Estado. 

O então Líder da bancada da UDN, Dr. Fabricio Soares, achava que a 



z 
" . 
~ 
E 
õ 
E 
• 

1507 
diluição desse recurso não estava apresentando resultado produtivo 
e palpável e, por essa razão, conclamou seus companheiros de partido a 
unir as dotações individuais com o objetivo de fundar uma sociedade 
que pudesse realmente, e de maneira transparente, prestar assistência a 
menores necessitados. 

Em 1956, a idéia foi bem acolhida por toda a bancada, e pudemos 
observar o desprendimento dos Deputados que, embora com evidente 
prejuízo, principalmente nas suas bases eleitorais, abraçaram uma causa 
mais pública, apolítica e social. 

Essa deliberação encontrou campo para sua realização no seio de uma 
tradicional família mineira, a família do ilustre jurista Prof. Estêvão 
Pinto, que doou parte da chácara onde morava, no Bairro da Serra, para 
edificação da sociedade filantrópica a ser criada. Essa foi a 
concretização de uma parceria vitoriosa entre o poder público e a 
sociedade civil. 

Após a tramitação de sua organização jurídica, a pedra fundamental 
foi lançada em agosto de 1958. A instituição foi denominada Centro 
Infantil Prof. Estêvão Pinto, e sua administração caberia a uma 
diretoria, cujo Presidente seria um membro da família, e a um conselho 
auxiliar, constituído por representantes do povo na Câmara Municipal 
de Belo Horizonte, nesta Assembléia Legislativa e no Congresso 
Nacional. 

A primeira Presidente foi D. Dulce Pinto Rodrigues, filha do patrono, 
que presidiu a instituição por 28 anos, até 1984, quando veio a falecer. 

O primeiro Conselho Auxiliar foi constituído pelos Deputados 
Federais Oscar Dias Corrêa, o pai, Milton Campos e Guilherme 
Machado. Estaduais: Fabricio Soares, José Cabral e Paulo Campos 
Guimarães. Vereadores: Gerardo Renault e Nilson Gontijo . 

~ O Centro Infantil foi inaugurado em agosto de 1961, e a sua missão 
~ era a de dar assistência a 40 menores carentes, filhos de mães 
<;; 
<: trabalhadoras do Bairro Serra. Outros nomes ocuparam esse Conselho 
~ Administrativo: Dnar Mendes, Milton Salles, Osvaldo Pierucetti, C< 
.. Rafael Nunes Coelho, Walton Goulart, Krisanto de Avelar Muniz, 
~ Carlos Horta Pereira, Carlos Mutilo Felício dos Santos, Renato Mário 
~ e 
I 
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de Avelar Azeredo, Côn. Antônio Pacheco, Manuel Taveira de 
Souza, José Monteiro de Castro, Pedro Aleixo, Ovídio de Abreu e 
Ulisses Escobar. 

Com a mudança dos estatutos, em 1978, o Conselho Auxiliar passou 
a Conselho Administrativo, com novos critérios de composição: seus 
membros seriam escolhidos entre os associados da instituição. 

Quando, em 1985, o saudoso Dr. Délio Ferreira Tavares assumiu a 
Presidência do Centro, foi realizado um audacioso projeto de expansão, 
que previa um aumento gradativo do número de atendimentos, de 80 
para 600 crianças e jovens, e da extensão da faixa etária de 6 para 12 
anos. 

Hoje, o Centro Infantil passou a Centro Educacional Professor 
Estêvão Pinto, tendo em vista atender não apenas a crianças, mas 
também a adolescentes, e atende a 665 crianças e jovens dos 8 meses 
aos 16 anos de idade, procurando, por meio de ações efetivas, 
contribuir para a consolidação da cidadania, o estímulo à educação e à 
expansão de programas que ajudem a construir um Brasil que todos nós 
queremos ter num futuro bem próximo. 

O Prêmio Bem Eficiente, que foi instituído pelo Prof. Stephen Kanitz, 
em 1996, significa a essência deste novo Brasil que estamos 
construindo. Este Prêmio, voltado para o terceiro setor, veio resgatar a 
credibilidade das iniciativas filantrópicas sérias, responsáveis e 
eficientes do nosso País. 

Minas Gerais tem marcado presença significativa no "ranking" da 
filantropia. Entre as 50 melhores entidades do Brasil, de cada ano, 
estiveram, em 1997, CEPEP e FUNDAMAR; em 1998, o Fundo 
Cristão para Crianças, a Missão Ramacrishna e o Instituto Maria; em 
1999, o Serviço Assistencial do Salão do Encontro, a Visão Mundial, a 
Associação Habitat para a Humanidade, a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Pará de Minas e o Centro Salesiano do Menor; em 
2000, a AMAS, a ASSPROM e, novamente, como bicampeãs, a 
FUNDAMAR e o CEPEP. 

Mas, Minas Gerais, pela índole e pelo hábito de nossa gente, pela 
herança de cultura e sangue, terá, com certeza, muitas outras centenas 
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de entidades anommas que também são merecedoras de prêmio 
pelo trabalho eficiente que praticam, pela iniciativa, persistência, 
inventividade e alto grau de compromisso com o resgate da cidadania. 

Queremos agradecer ao Presidente desta Casa, Deputado Anderson 
Adauto, e a todos os ilustres parlamentares esta iniciativa de, em nome 
do povo de Minas, parabenizar-nos pela conquista do Prêmio Bem 
Eficiente 2000. 

Mas, de público, queremos estender esta homenagem a todas as 
entidades que são, de fato, eficientes e nossas companheiras na batalha 
pela inserção do indivíduo em um contexto social mais digno e mais 
justo. 

Finalmente, queremos ser intérpretes convictos de um apelo a toda a 
sociedade brasileira: não fechem os olhos para o seu entorno. 

O processo degenerativo dos quadros humanos da nossa sociedade é 
inquietador e está a reclamar ações conjuntas. Esse quadro sombrio, 
mas real, está a exigir projetos competentes, que permitam recuperar 
esses contingentes humanos formados por nossos irmãos 
marginalizados. 

Vamos agir!... Vamos fazer uma ciranda, vamos todos cirandar, pois 
a solidariedade é possível. Não se faz sozinha, não é tinta sem pincel. 
Somente todos reunidos pintaremos um lindo painel: verde, amarelo, 
branco e azul. Venha! Seja um pingo de tinta nesse painel do nosso 
Brasil de esperança. Letícia Pérez Santos Wanderley, maio de 2000". 

z Palavras do Sr. Túlio Vieira da Costa <3 

• 

O Prêmio Bem Eficiente, que nos traz aqui, vem sendo concedido há 
4 anos e, até agora, só contemplou 200 entidades, 50 por ano. Algumas 
estão repetindo o prêmio. 

Os presentes poderão perguntar: por que só 50 a cada ano? Por que só 
4 de Minas, neste ano? Por que não aquelas que sabemos tão boas ou 
melhores do que as contempladas? 

Meditando um pouco sobre o significado desse Prêmio, percebe-se o 
que realmente se pretende com ele. Cinqüenta entidades são destacadas 

_. anualmente para que sobre elas recaiam as luzes dos holofotes da 
~ publicidade. A finalidade desse procedimento é fazer com que essa luz, 



1510 
ou os reflexos dela, iluminem toda a área do terceiro setor e sobre 
este se desenvolva a discussão sobre a importância das sociedades sem 
fins lucrativos que estão substituindo a ação do Estado incapaz. É uma 
provocação para o cidadão olhar em volta e descobrir outras entidades 
igualmente merecedoras do prêmio. Muitas dessas não foram 
contempladas simplesmente porque não concorreram. O destaque 
momentâneo de cinqüenta entidades escrutinadas, examinadas, julgadas 
e proclamadas como as melhores, as mais bem dirigidas, chama a 
atenção da sociedade para dizer que no terceiro setor brasileiro labutam 
empresas idôneas e merecedoras de respeito. É só procurar. 

A homenagem que estamos recebendo, acredito, está dentro desse 
contexto e, nesse sentido, a iniciativa de Kanitz & Associados merece o 
aplauso da sociedade e nosso agradecimento. Existem entidades 
filantrópicas idôneas em grande número espalhadas por todos os 
recantos do Brasil, e isto precisa ser divulgado para que o cidadão 
comum delas se aproxime, participe, fiscalize e as estimule. A 
repercussão do prêmio e a homenagem de hoje hão de contribuir para 
despertar o interesse da sociedade para o terceiro setor como um todo, e 
não apenas para os agraciados. Entre estes estão grandes e pequenos. 
Todos fazendo a sua parte. 

O reconhecimento de que estamos fazendo a nossa parte, lembrada 
nesta solenidade, é o que faz desaparecer a nossa inibição e aceitá-Ia 
sem constrangimento. 

Não podemos nos esquecer também que, merecedores de aplauso, 
muito mais dos que os dirigentes, são os que labutam no "front". São os 
dedicados funcionários e inúmeros voluntários que ali trabalham. 
Todos deverão estar tacitamente arrolados e listados como vencedores 
do Prêmio Bem Eficiente 2000 e creditados por todas as homenagens 
recebidas pelos Diretores em nome da instituição. 

Antes de encerrar este agradecimento, uma outra consideração que 
me parece pertinente. Os prêmios e louvores pelo dever cumprido 
aumentam consideravelmente a responsabilidade de quem o está 
exercendo. No caso de entidade filantrópica, o aplauso traz desconforto 
maior por se saber que o que se realiza está sempre aquém do que 
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poderia ter sido feito. Por mais que se faça, as carências não 
acabam. Nem aqui nem em qualquer outra parte do mundo. Esse é o 
paradoxo da filantropia em nossa sociedade capitalista, lembrando que 
o socialismo, que tinha por finalidade a utopia do fim da desigualdade 
social, fracassou no mundo livre. Sempre haverá carentes e por isso a 
luta é contínua. A diferença em um País como o nosso, na fase em que 
estamos, é que, além de permanentes, as carências estão crescendo à 
medida que a população cresce. 

Segundo Kanítz, 500 das maiores empresas do Brasil gastam por ano 
cerca de US$3.000.000.000,00 em segurança e menos de 
US$220.000.000,00 em filantropia. Segundo o mesmo pesquisador, as 
entidades filantrópicas analisadas por sua empresa nesses 4 anos 
atenderam menos de dois milhões de brasileiros. O número de 
brasileiros abaixo do nível de pobreza, ao que se diz, ultrapassa 40 
milhões. Se as grandes empresas continuam gastando mais em 
segurança que em filantropia e o nível de pobreza continua crescendo, a 
sociedade brasileira tem que procurar caminhos para eliminar essas 
duas escandalosas distorções. 

O caminho mais visível ao nosso alcance é o fortalecimento das 
instituições privadas que estão cuidando das carências sociais; é a 
estrada que estamos trilhando em parceria com o poder público e com 
outras entidades privadas. É o que eu queria dizer. Muito obrigado. 

Entrega de Placas 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar aos 

homenageados placas comemorativas desta solenidade, com os 
seguintes dizeres: "A homenagem da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais pelo recebimento do Prêmio Bem Eficiente, que 
representa o reconhecimento público da excelência e da boa 
adminístração em suas atividades filantrópicas, fonte de esperança e de 
oportunidades de inserção social para centenas de famílias carentes da 
nossa população. Belo Horizonte, 25 de maio de 2000.". 

j O locutor - Convidamos para receber a placa das mãos do Deputado 
~ Paulo Pettersen, que nesta oportunidade representa S. Exa. o Presidente i da Assembléia, Deputado Anderson Adauto, em nome da AMAS, a 
e 
.§ 
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Sra. Ângela Maria de Freitas Palmeira; em nome da ASSPROM, o 
Sr. Carlos Augusto Araújo Cateb; em nome do CEPEP, o Sr. Alberto 
Luiz Gonçalves Soares; e, em nome da FUNDAMAR, o Sr. Túlio 
Vieira da Costa. 

- Procede-se à entrega das placas. 
Apresentação do Coral Pequenos Cantores da Serra 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação do Coral 
Pequenos Cantores da Serra, do CEPEP, coreografado pelo Sr. Luiz 
Adelmo Gomide e regido pela Maestrina Suely Lauar, que cantará as 
seguintes músicas: Cânone, de Mozart; Nesta Rua, do Maestro Carlos 
Alberto Pinto Fonseca; Amo-te Muito, de João Alves; Ao Cair de Uma 
Tarde Linda, do Maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca; Atirei o Pau na 
Chica, de Amauri Vieira; e "Song Bridget", de Juan Tony Guzman. 

- Procede-se à apresentação do coral. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 26, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 

A TA DA 93• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 24/5/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: Ata - 2• Parte 
(Ordem do Dia): J• Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres 
de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição n° 38/2000 e 
do Projeto de Lei n° 40/99; aprovação - 2• Fase: Acordo de Lideranças; 
decisão da Presidência - Discussão e Votação de Proposições: 
inexistência de "quorum" qualificado para a votação de propostas de 
emenda à Constituição - Votação, em I 0 turno, do Projeto de Lei n° 
596199; aprovação na forma do Substitutivo n° I, com as Emendas n°s I 
a 4; prejudicialidade dos §§ 1 o ao 4° do artigo contido na Emenda n° I -
Discussão, em I o turno, dos Projetos de Lei n°s I 09/99 e 83 112000; 
aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 34/99; 
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aprovação na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 
a 3 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 52/99; aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 2° turno, dos Projetos de Lei 
n°s 134 e 278/99; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
n° 532/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Encerramento. 

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

Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Geraldo 
Rezende - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique 
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Á vila 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Às 9hl5min, a lista 

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

1• Parte 
Ata 

- O Deputado Ronaldo Canabrava, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições . 

2• Parte (Ordem do Dia) 
I a Fase 
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua I a Fase, com a 
discussão e a votação de pareceres. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 38/2000, do Governador do Estado, que altera a 
redação do § 3° do art. 24, dos arts. 32 e 38 e do § 11 do art. 39 e 
revoga o art. 273 da Constituição do Estado e dá outras providências. 
Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À promulgação. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 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. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

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

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

-Vem à Mesa: 
ACORDO DE LIDERANÇAS 

A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam em que 
seja retirado da pauta desta reunião o Projeto de Lei Complementar n° 
11/99. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 24 de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há 

"quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à 
Constituição, mas há número regimental para a apreciação das demais 
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matérias constantes na pauta. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Votação, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 596/99, dos Deputados Anderson Adauto e Sargento 
Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo a doar à Ação Feminina de 
Assistência Social do 4° Batalhão da Polícia Militar o imóvel que 
especifica. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela 
aprovação das Emendas n°s 1 a 4. Em votação, o Substitutivo n° 1, 
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 4, 
que receberam o parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Em virtude da 
aprovação do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 3, ficam prejudicados os 
§§ 1 o ao 4° do artigo contido na Emenda n° 1. Está, portanto, aprovado, 
em 1° turno, o Projeto de Lei n° 596/99 na forma do Substitutivo n° 1, 
com as Emendas n°s 1 a 4. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n° 109/99, do Deputado Gil Pereira, que 
autoriza o DER-MG a doar à Sociedade São Vicente de Paulo imóvel 
que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 831/2000, do 
Governador do Estado, que reduz para 12% a alíquota do ICMS nas 
operações internas com medicamentos genéricos. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de 
Saúde e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 34/99, do Deputado 
Carlos Pimenta, que institui a garantia do controle do nível de 
aflatoxinas em alimentos destinados ao consumo humano em ações de 
órgãos públicos. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto 
na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1, 2 e 3, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Em votação, as Emendas n°s 1, 2 e 3, que receberam parecer pela 
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, 
o Projeto de Lei no 34/99 na forma do vencido em 1 o turno, com as 
Emendas n°s 1 a 3. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 52/99, do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Estado a doar ao Município de 
Conceição da Aparecida o imóvel que menciona. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° I, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo 
n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei n° 52/99 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 134/99, do Deputado 
Ermano Batista, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Frei Gaspar. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 278/99, do Deputado 
Bené Guedes, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao 
Município de Vieiras o imóvel que especifica. A Comissão de 
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 532/99, do Deputado 
Doutor Viana, que dispõe sobre normas a serem observadas na 
promoção e fiscalização da defesa sanitária animal quando da 
realização de rodeios. A Comissão de Política Agropecuária opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em I o turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei n° 532/99 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de 
Redação. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualificado para a 

votação das propostas de emenda à Constituição, a Presidência encerra 
a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária 
tambêm de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE 

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 32/2000 
Às dez horas do dia quatro de maio de dois mil, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Carlos 
Andrada e Cristiano Canêdo, membros da supracitada Comissão. 
Registra-se a presença do Deputado Chico Rafael. Havendo número 

~ regimental, o Presidente em exercício, Deputado Antônio Carlos 
~ Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
'" ~ requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da 
j ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
>: membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Antônio i Carlos Andrada, informa que a reunião se destina a apreciar o parecer. 
e 
I 
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A seguir, o Presidente em exercício, também relator da proposição, 
solicita prazo regimental para emitir seu parecer. Em seguida, a 
Presidência passa à 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento do Deputado Cristiano Canêdo em 
que solicita seja realizada reunião com a presença dos representantes de 
entidades de classe (FIEMG, CDL, F AEMG, FEDERAMINAS e 
Federação do Comércio), bem como das Secretarias da Fazenda e do 
Planejamento e de entidades correlatas, para debaterem a matéria. 
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, 25 de maio de 2000. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva. 
A TA DA 35" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia dez de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Morais, Maria 
José Haueisen e Aílton Vilela (substituindo este ao Deputado Carlos 
Pimenta, por indicação da Liderança do PSDB), 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 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e que designou o 
Deputado Adelino de Carvalho relator do Projeto de Lei n° 92 i/2000, 
no I o turno, e avocou a si a relatoria do Projeto de Lei n° 899/2000, no 
I o turno. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de proposições sujeitas à deliberação da Comissão. O 
Presidente submete a discussão e votação, em turno único, o Projeto de 
Lei no 816/2000 (relator: Deputado Glycon Terra Pinto), o qual é 
aprovado. A seguir, submete a votação o Requerimento n° 1.342/2000, 
que é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
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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 maio de 2000. 
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Glycon Terra Pinto 

- Carlos Pimenta. 
ATA DA 38a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia onze de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Miguel Martini, Pastor George e Dimas Rodrigues, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos 
Pimenta e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Edson Rezende, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada 
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o 
Presidente faz a leitura da correspondência e solicita ao Deputado 
Edson Rezende que analise a questão. Prosseguindo, o Presidente faz a 
distribuição das seguintes proposições: Projeto de Lei n° 792/2000 ao 
Deputado Cristiano Canêdo; Projeto de Lei n° 856/2000 ao Deputado 
Dimas Rodrigues e Projeto de Lei n° 857/2000 ao Deputado Edson 
Rezende. Ato continuo, a Presidência passa à discussão e à votação de 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Prosseguindo, o Presidente redistribui, para parecer no 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 46/99 ao Deputado Edson Rezende, que, estando em 
condições de proferir o seu parecer, conclui pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente redistribui o 
Projeto de Lei n° 798/2000, no 1 o turno, ao Deputado Pastor George, 
que, estando em condições de emitir o seu parecer, conclui pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° I, apresentado. Faz 
uso da palavra para discutir, o parecer, o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva. Submetido a votação, é o parecer aprovado. A seguir, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Dimas Rodrigues, relator do 
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Projeto de Lei n° 844/2000, no 1 o turno, mediante o qual conclui 
pela pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, apresentada. 
Submetido a discussão e a votação, é o parecer aprovado. A seguir, o 
Presidente passa à discussão e à votação de proposições que dispensam 
a apreciação do Plenàrio da Assembléia. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 791/2000 
(relator: Deputado Cristiano Canêdo ). Prosseguindo, o Presidente 
submete a votação, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 1.287, 
1.302, 1.311, 1.312 e 1.317/2000, que são aprovados. Ato contínuo, a 
Presidência passa à discussão e à votação de proposições da Comissão. 
O Deputado Edson Rezende apresenta requerimento em que solicita 
audiência pública com convidados que menciona, para debater o tema 
"Controle de Infecção Hospitalar". Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. O Presidente passa a direção dos trabalhos ao 
Deputado Pastor George, para apresentar requerimento de sua autoria. 
O Deputado Miguel Martini solicita sejam enviadas ao Presidente da 
BHTrans, como conclusão da audiência pública realizada em 4/5/2000, 
as reclamações relativas à negligência na concessão do passe livre para 
deficientes e solicita, ainda, sejam fornecidas informações sobre as 
providências tomadas. Ao retomar os trabalhos, o Presidente, Deputado 
Miguel Martini, informa que a reunião se destina a debater o tema 
"Atendimento de Urgência e Emergência na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte" e convida, para tomarem assento à mesa, os Srs. 
Helvécio Miranda Magalhães, representando o Secretàrio da Saúde; 
Luciana Parizzi, Coordenadora do Serviço de Urgência e Emergência 
da Secretaria Municipal de Saúde; Celso Mello Azevedo, Provedor da 
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; Paula Martíns, 
representando o Diretor do Hospital das Clínicas, e Luciano Wagner 
Reis, da Secretaria de Saúde. A seguir, o Presidente passa a palavra ao 
Deputado Edson Rezende, autor do requerimento que motivou o 
convite. Prosseguindo, a Presidência passa a palavra ao Sr. Helvécio 
Miranda Magalhães, que ilustra sua exposição com transparências. 
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra aos convidados na ordem 
acima mencionada, conforme consta nas notas taquigráficas. Participam 
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dos debates todos os parlamentares presentes. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de maio de 2000. 
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende - Cristiano Canêdo -

Pastor George - Dimas Rodrigues. 
ATA DA 33• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia quinze de maio de dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
Eduardo Hermeto, Miguel Martini (substituindo este ao Deputado Irani 
Barbosa), Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Sargento Rodrigues e 
Cabo Morais. Havendo número regimental, na ausência do Presidente, 
o Vice-Presidente, Deputado Mauro Lobo, assume a Presidência, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão · 
presentes. O Presidente, Deputado Mauro Lobo, informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se a 1 • Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de parecer 
sobre proposição sujeita a apreciação do Plenário. O Deputado Rêmolo 
Aloise, relator do Projeto de Resolução n° 916/2000, emite seu parecer 
pela aprovação do projeto, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno 
com a Emenda n° 1, o qual é discutido pelos Deputados presentes. Ato 
contínuo, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, faz a leitura da Emenda 
n° 2 à redação do vencido no 1° turno do Projeto de Resolução n° 
916/2000, de autoria do Deputado Amilcar Martins, a qual é discutida 
pelos Deputados Miguel Martini, Rogério Correia e Rêmolo Aloise, 
cada um por sua vez. Colocado o parecer em votação, é ele aprovado. 
Logo a seguir, a Emenda n° 2 é colocada em votação e é rejeitada pela 
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
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trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000. 
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Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini - Rêmolo Aloise - Mauro 
Lobo. 

ATA DA 37• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas do dia dezesseis de maio de dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Agostinho Silveira, Luiz 
Menezes e Ronaldo Canabrava, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Ronaldo Canabrava, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A seguir, o Presidente procede à leitura de oficio 
do Sr. Otacílio Ferreira da Costa, Presidente da Federação das 
Associações Comunitárias, Culturais, Esportivas e Beneficentes de 
Minas - F ACEBEM -, publicada na edição do "Diário do Legislativo" 
do dia 5/5/2000, e informa que, nos termos da Deliberação da Mesa n° 
1.876/2000, a Comissão indicará dez pessoas fisicas ou juridicas para 
serem agraciadas com a Medalha Especial Brasil 500 Anos. O 
Presidente distribui ao Deputado Luiz Menezes os Projetos de Lei n°s 
191 e 775/99; ao Deputado Agostinho Silveira, os Projetos de Lei n°s 
202/99 e 937/2000, e ao Deputado Ronaldo Canabrava, os Projetos de 
Lei n°s 303 e 603/99. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições sujeitas à deliberação conclusiva 
da Comissão. O Presidente submete a discussão e votação, e são 
aprovados em turno único, os Projetos de Lei n°S 811, 824/2000 com a 
Emenda n° I e 833/2000, (relator: Deputado Ronaldo Canabrava). 
Prosseguindo, submete a votação o Requerimento n° 1.334/2000, que é 
aprovado. Passa-se à 3• Fase da Ordem do dia, com a discussão e a 
votação de proposição da Comissão. O Deputado Ivo José transfere a 
Presidência ao Deputado Ronaldo Canabrava e apresenta dois 
requerimentos em que solicita seja realizada audiência pública desta 
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Comissão com a finalidade de se discutirem as conseqüências, para 
os beneficiários, do processo de reestruturação do INSS, no Estado de 
Minas Gerais; seja realizada audiência pública desta Comissão com os 
Conselheiros e Delegados Regionais da Ordem dos Músicos do Brasil, 
Seção de Minas Gerais, para discutir o papel da referida ordem. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado Ivo José 
submete a discussão e votação, os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei n°s 693, 731, 779, 781199, 793, 807, 808, 809 e 
814/2000, que 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. 

Saia das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Ivo José, Presidente- Amilcar Martins - Agostinho Silveira- Ronaldo 

Canabrava. 
ATA DA 1• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DE PROGRAMAS DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
Às quinze horas do dia dezesseis de maio de dois mil, comparecem na 

Saia das Comissões os Deputados Antônio Genaro, Cristiano Canêdo e 
Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Genaro, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes . 
O Presidente informa que a reunião se destina a discutir e votar 
proposições da Comissão. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, com a 
votação e a aprovação do requerimento do Deputado Carlos Pimenta, 
em que solicita convidar os Srs. Sérgio Cardoso Motta, Secretário 
Adjunto de Estado da Assistência Social da Criança e do Adolescente, 
José Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da UNIMONTES, e José 

g Francisco da Silva, Secretário Adjunto de Direitos Humanos da .;; 
.. Secretaria de Estado da Justiça, para comparecerem a reunião da 
~ Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
~ e 
I 
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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 maio de 2000. 
Antônio Genaro, Presidente - Carlos Pimenta - Luiz Tadeu Leite -

Cristiano Canêdo. 
ATA DA 6" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CPI DAS 

LICITAÇÕES 
Às quinze horas e trinta minutos do dia dezesseis de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, Miguel Martini, Antônio Andrade, Eduardo Hermeto e Rogério 
Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Antônio Andrade, 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 Conselheiro 
João Bosco Murta Lages, Presidente da 2" Câmara do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, e, em seguida, solicita ao Deputado 
Antônio Andrade que proceda à leitura das seguintes correspondências: 
do Sr. João Bernardo Pacheco, Presidente em exercício da Fundação 
Educacional Caio Martins - FUCAM -, informando que a Fundação, 
desde janeiro de 1995, não empenhou processo com dispensa ou 
inexigibilidade de licitação; Oficio n°6 I, de 4/5/2000, do gabinete do 
Sr. David Márcio Santos Rodrigues, Diretor-Geral do Instituto de 
Geociências Aplicadas - IGA -, através do qual encaminha 
documentação requerida pela CPI; do Sr. Mauricio Guedes de Mello, 
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, respondendo às 
informações solicitadas pela CPI a respeito do relatório sobre obras 
realizadas pela Construtora Mello Azevedo para o Governo do Estado, 
desde I 995. A Presidência convida o Sr. João Bosco Murta Lages a 
tomar assento à mesa. Nesse momento, o Deputado Rogério Correia 
retira-se do recinto. O Sr. João Bosco Murta Lages, com a palavra, faz 
sua explanação e responde aos questionamentos formulados pelos 
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Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Miguel Martini, Antônio Andrade 
e Eduardo Hermeto, conforme consta nas notas taquigráficas. Com a 
palavra, o Deputado Miguel Martini apresenta três requerimentos nos 
quais solicita seja enviado oficio ao Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedindo a apuração 
da dispensa da licitação para a contratação de serviços de publicidade 
através da Agência Perfil Promoções e Publicidade Ltda., para o 
anúncio do fim da moratória do Estado, em fevereiro de 2000; sejam 
convidados, para prestar depoimento à CPI, o Superintendente-Geral da 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, o Diretor-Geral do 
Instituto Mineiro de Agropecuária, o Presidente da Administração de 
Estádios de Minas Gerais, o Diretor-Geral do Departamento de 
Estradas de Rodagem de Minas Gerais e o Superintendente da 
Fundação Ezequiel Dias; sejam convidados, para prestar depoimento à 
CPI, os Srs. José Eustáquio Beraldo Teixeira, perito do CREA-MG, 
João Lopes Batista, engenheiro civil, o Tenente Rogério Aparecido 
Soares Ribeiro, perito do CEDEC e o Coronel Ivon Borges Martins, ex-
diretor do DER-MG. Após, o Deputado Antônio Andrade apresenta 
requerimento em que solicita seja enviado oficio ao Sr. Sylo da Silva 
Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
pedindo que envie à CPI a relação dos processos, no âmbito do Estado, 
em que foram encontradas irregularidades, quer os licitatórios, quer os 
de dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos últimos cinco anos. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e do convidado, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Miguel Martini - Antônio Andrade 

- Bené Guedes - Olinto Godinho. 
ATA DA 36• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia dezesste de maio de dois mil, comparecem na 
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Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro 
Silva e Agostinho Patrús (substituindo este ao Deputado Antônio 
Carlos Andrada, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião, comunica que o 
que o Deputado José Milton não se encontra presente por motivos de 
saúde e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir sugestões do Sr. 
Mário de Assis, Presidente da Federação das Associações de Pais e 
Alunos das Escolas Estaduais de Minas Gerais, que visam melhorar o 
ensino e a atual estrutura escolar, e apreciar a matéria constante na 
pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê oficios do Secretário da 
Educação, informando sobre a liberação de recursos para a aquisição de 
móveis e equipamentos pelas escolas estaduais; do Sr. Paulo Rogério 
do Santos, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de F ora, e dos 
Delegados Regionais de Ensino que compõem o Pólo Mata, 
hipotecando solidariedade ao Sr. Carlos Henrique Leal Porto, da 
Secretaria da Educação, responsável pelo FUNDEF. O Presidente 
informa que, em 15/5/2000, avocou a si a relatoria do Projeto de Lei n° 
536/99 e designou o Deputado Eduardo Brandão para relatar os 
Projetos de Leis n°s 538/99 e 818/2000; o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva para relatar a Emenda n° I ao Projeto de Lei n° 587/99 e o Projeto 
de Lei n° 945/2000; o Deputado José Milton para relatar o Projeto de 
Lei n° 800/2000; e o Deputado Antônio Carlos Andrada para relatar os 
Projeto de Leis n°s 892 e 952/2000. Esgotada a matéria destinada à 1 a 

Parte da reunião, o Presidente passa à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator da 
Emenda n° I ao Projeto de Lei n° 587/99, emite parecer pela aprovação 
da matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Na 
ausência do Deputado Antônio Carlos Andrada, relator do Projeto de 
Lei n° 854/2000, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado 
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Agostinho Patrús, que emite parecer por sua aprovação com a 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. A seguir, o Presidente passa 
à 2• Fase da Ordem do Dia, compréendendo a discussão e votação de 
proposições de deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a 
discussão c votação, são aprovados os Projetos de Lei n°s 639/99 
(relator: Deputado José Milton), 730/99 (relator: Deputado Eduardo 
Brandão) e 839, 848 e 895/2000 (relator: Deputado Antônio Carlos 
Andrada). Prosseguindo, o Presidente submete a votação os 
Requerimentos n°s 1.293, 1.294, 1.306, 1.307, 1.309, 1.310, 1.321, 
1.335, 1.347, 1.350, 1.351, 1.366 e 1.377/2000, os quais são aprovados. 
Dando seqüência, o Presidente passa à 3• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
São aprovados requerimentos do Deputado Chico Rafael, solicitando a 
realização de reunião para se debater a regulamentação da Lei n° 3.411 
de 1999, de sua autoria; do Deputado Rogério Correia, solicitando a 
realização de reunião para se debater a política de informática no 
Estado; e da Deputada Elbe Brandão, solicitando a realização de 
reunião para se debater o plano de carreira dos professores 
universitários da rede pública estadual. O Presidente submete a 
discussão e votação a redação final do Projeto de Lei n° 840/2000, a 
qual é aprovada. Esgotada a matéria constante na pauta, o Presidente 
passa à fase dos debates e concede a palavra ao Sr. Mário de Assis, 
para que faça sua explanação; ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor 
do requerimento que motivou a reunião, e aos demais presentes, a 
saber: Srs. Mauricio Inácio Cavalcanti Vieira, da Associação do 
Colégio Estadual Central; Giovani de Melo Viotti, da Associação da 
Escola Estadual do Instituto Agronômico; Leandro Augusto Lacerda 
Campos, da Escola Estadual Maestro Villa Lobos; e Carla Maria 
Lacerda Campos Silvino, da Associação da Escola Estadual Leopoldo 
de Miranda. Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas 

j taquigráficas. Após a manifestação final dos presentes e cumprida a 
~ finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos i convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 

I 



próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
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Sebastião Costa, Presidente - Àntônio Carlos Andrada - Dalmo 
Ribeiro Silva. 

ATA DA 43• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de maio de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Tadeu Leite, 
Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da supracitada 
Comissão. Encontra presente também o Deputado Durval Ângelo. 
Havendo número regimental, a Presidenta, Deputada Maria Tereza 
Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência procede à leitura da 
seguinte correspondência: comunicado do Líder do PMDB, Deputado 
Paulo Pettersen, indicando o Deputado Adelino de Carvalho como 
membro suplente desta Comissão, conforme publicado no "Diário do 
Legislativo" em 1115/2000; denúncia encaminhada a esta Comissão 
pelo Sr. César Figueiredo Dias, em que solicita as providências 
cabíveis ao caso; carta do Juiz de Direito da V ara de Execuções 
Criminais de Belo Horizonte, Dr. Cássio de Souza Salomé, solicitando 
cópia de depoimento da Sra. Maria Caiafa, realizado durante a reunião 
desta Comissão do dia 1 0/5/2000; convite da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal de Assistência 
Social, para comemorar a regulamentação da Lei das Parcerias, que 
muda a prestação de serviços da Prefeitura de Belo Horizonte; carta do 
Sr. Fernando José Ramos, denunciando que foi vítima de torturas 
praticadas pelo Detetive Elcimar Geraldo da Silva e pedindo 
providências; carta do Sr. Vilson Justiniano Gomes, solicitando ajuda 
desta Comissão para que volte a ter lotação na Penitenciária de Unaí, já 
que a Diretoria da Penitenciária o colocou à disposição, junto com 
outros 4 guardas penitenciários, sem nenhum motivo; carta do detento 
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Joaquim de Souza Melo, informando que está sofrendo 
perseguições por ter denunciado caso de espancamento e morte de 
preso e pedindo ajuda desta Comissão; oficios do Procurador da 
República em Minas Gerais, Dr. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, 
encaminhando relatório antropológico e documentos relativos ao povo 
indígena kaxixó, que vem pleiteando junto à Fundação Nacional do 
Índio a efetiva aplicação dos direitos que lhes são assegurados pela 
Constituição da República, e material de divulgação do Seminário 
Direito à Diferença: o Índio e o Negro no Estado Democrático, a 
realizar-se nos dias 22 a 26 de maio; oficio da Sra. Ângela Maria Prata 
Pace Silva de Assis, Secretária da Justiça e de Direitos Humanos, 
informando que o Requerimento n° 1.004/99, que solicita a criação de 
programa estadual de atendimento volante, equipado para atendimento 
médico, psicológico e de assistência social a menores de rua, foi 
encaminhado à Secretária de Estado do Trabalho, Assistência Social, da 
Criança e do Adolescente, conforme publicado no "Diário do 
Legislativo" em 1115/2000; carta do detento Geraldo Henrique de 
Oliveira, solicitando sua transferência para que possa cumprir pena 
próximo à sua família; oficio do Promotor de Justiça Curador dos 
Direitos Humanos da Comarca de Betim, solicitando a segurança 
necessária, pelo sistema de proteção às testemunhas e vítimas, aos Srs. 
João Luiz Pereira, Washington Luiz Pereira e seus familiares; carta do 
detento Lindomar Silvério Ferreira, denunciando estar sendo vítima de 
perseguição por parte de policiais civís, estar sendo espancado e 
necessitando de tratamento, por ser epiléptico. Ato contínuo, a 
Deputada Maria Tereza Lara informa que a reunião se destina a obter 
esclarecimentos, a pedido do Deputado Durval Ângelo, sobre fatos que 
vêm ocorrendo, segundo denúncia da Comissão Pastoral de Direitos 
Humanos, nos arredores da Av. Alfredo Balena, onde fiscais da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a PMMG estão perseguindo, 
desrespeitando e apreendendo, sem nenhuma ordem ou mandado 
judicial, as mercadorias dos trabalhadores de economia informal, e a 
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à fase de discussão e 
votação de matéria sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. 
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Submetido a discussão e votação, é aprovado, no 1 o turno, o 
parecer pela aprovação do Projeto de Lei n• 797/2000 (relator: 
Deputado Marcelo Gonçalves) na forma do Substitutivo n• 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n• 1 apresentada. 
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. É aprovado requerimento do 
Deputado Luiz Tadeu Leite, em que solicita o adiamento da votação do 
Requerimento n• 1.357/2000. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os Requerimentos n• 1.358, 1.359 e 1.378 a 
1.380/2000. Registra-se, neste momento, a chegada do Deputado João 
Leite, que passa a presidir a reunião. Em seguida, são aprovados, cada 
um por sua vez, os Requerimentos n• 1.381 e 1.382/2000. A seguir, 
passa-se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. 
São aprovados os seguintes requerimentos: da Deputada Maria Tereza 
Lara, solicitando sejam enviados dois consultores desta Comissão a 
Brasília para acompanhar a realização da V Conferência Nacional de 
Direitos Humanos, a ser realizada nos dias 24, 25 e 26 de maio 
próximos; do Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita seja 
solicitada à bancada mineira da Câmara Federal a elaboração de projeto 
de lei que estabeleça a obrigatoriedade de instalação, na rede bancária 
de todo o País, de equipamentos especiais para atendimento a 
deficientes visuais; em que solicita seja enviado ao Diretor Regional 
das Empresas de Correios e Telégrafos - ECT -, cópia do projeto Postal 
Braille, de autoria do Sr. Mário Alves de Oliveira, para que esse órgão 
verifique a possibilidade de implantação do programa. O Deputado 
João Leite passa a Presidência à Deputada Maria Tereza Lara, em 
virtude de apreciação de matéria de sua autoria. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputado João Leite, em que solicita sejam 
indicados os nomes das entidades mencionadas para serem agraciadas 
com a Medalha Especial Brasil 500 anos. A Deputada Maria Tereza 
Lara retoma a Presidência ao Deputado João Leite. A Presidência 
convida a compor a Mesa as seguintes pessoas: Major Amauri Lopes 
Machado, representando o Cel. PM Severo Augusto da Silva Neto, 
Comandante de Policiamento da Capital; Srs. Luiz Fernando Carceroni, 
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Diretor do Departamento de Controle Urbano da Administração 
Regional Centro-Sul, representando o Sr. Wagner Caetano, 
Administrador da Administração Regional Centro-Sul, Israel Arimar de 
Moura, Coordenador de Fiscalização da Administração Regional 
Centro-Sul; William dos Santos, Representante da Comissão Pastoral 
de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte. Registra-se a 
presença das seguintes pessoas: Marco Teotônio Medina, Hérica 
Rangel Portela, José Carlos Machado da Silva, Lourdes Marie. Em 
seguida, a Presidência passa a palavra ao Deputado Durval Ângelo, 
autor do requerimento que originou esta reunião, para suas 
considerações iniciais. Em seguida, a palavra é concedida aos demais 
parlamentares presentes e aos componentes da Mesa, conforme consta 
nas notas taquigráficas. A Presidência prorroga a reunião por 30 
minutos para ouvir as seguintes pessoas, que formulam denúncias à 
Comissão, conforme consta nas notas taquigráficas: Vilson Santana, 
Elias Gonçalves da Silva, Carlos José Patrocínio, Petrolina Barbosa e 
Sayonara Barbosa de Andrade. 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 maio de 2000. 
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Marcelo Gonçalves -

Luiz Tadeu Leite. 
ATA DA 37• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
~ Ás dez horas do dia dezessete de maio de dois mil, comparecem na 
g Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Paulo Piau, Aílton 
~ Vilela e João Batista de Oliveira, membros da supracitada Comissão. 
~ Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, 
~ declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
'" ~ Deputado João Batista de Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião 
~ anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da ..., 
i Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a i ouvir o Deputado Sávio Souza Cruz, Líder do Governo, nesta Casa, 
e 
I 
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sobre a política do Governo para a agricultura e a pecuária mineiras 
e apreciar matérias constantes na pauta. Verificada a ausência do 
convidado, a Presidência procede à leitura de comunicado do 
Presidente da Comissão Executiva do XIII Congresso Mundial da 
Carne, Sr. Gilman Viana Rodrigues, informando que os assuntos 
relativos à Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne passarão a 
ser tratados com a Empresa Dipemar Ltda., situada em São Paulo, e 
informa que nos termos do art. 135, § 1 o do Regimento Interno, 
designou o Deputado João Batista de Oliveira para relatar o 
Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei n° 445/99, do Deputado Edson 
Rezende, no 1 o turno, o qual dispõe sobre a implantação de agrovilas no 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Encerrada a 1 • Parte 
dos trabalhos, o Presidente passa à 2" Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Em seguida, submete a votação, cada um por 
sua vez, os Requerimentos n°s 1.360, 1.363 e 1.368/2000, da Comissão; 
1.365/2000, do Deputado Paulo Piau; e 1.372/2000, do Deputado 
Doutor Viana, os quais são aprovados. Ato contínuo, o Deputado Paulo 
Piau apresenta requerimento em que solicita que a visita da Comissão à 
região do Triângulo para se discutir o Plano Diretor de Irrigação da 
Bacia do Baixo Rio Grande, em audiência pública, conforme 
requerimento de sua autoria já aprovado, seja realizada no dia 6/6/2000, 
no Município de Conceição das Alagoas. Submetido a votação, é 
aprovado o requerimento. Em seguida, o Deputado Dimas Rodrigues 
passa a Presidência ao Deputado Paulo Piau e apresenta requerimento 
em que solicita seja convidado o Secretário de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento para comparecer a reunião da Comissão a 
fim de prestar informações sobre a política do Governo para a 
agricultura e a pecuária mineiras e prestar informações sobre a visita da 
comitiva técnica japonesa ao Projeto Jaíba. Colocado em votação, é 
aprovado o requerimento. O Deputado Dimas Rodrigues reassume 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. 
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Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
Dimas Rodrigues, Presidente - João Batista de Oliveira - Paulo Piau -

Márcio Kangussu - Aílton Vilela - Carlos Pimenta. 
ATA DA 34• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de maio de dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Rêmolo Aloise, Rogério Correia, Carlos Pimenta (substituindo este ao 
Deputado Mauro Lobo, por indicação da Liderança do PSDB ) e 
Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado Eduardo Hermeto, por 
indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. 
Registra-se a presença da Deputada Elbe Brandão e dos Deputados 
Durval Ângelo e Aílton Vilela. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada 
e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. A seguir, informa que houve distribuição de matéria a relatores, 
cabendo, em 2° turno, ao Deputado Miguel Martini os Projetos de Lei 
n°s 88 e 365/99; ao Deputado Márcio Cunha, os Projetos de Lei n°s 157 
e 185/99; ao Deputado Rogério Correia, os Projetos de Lei n°s 283, 530 
e 531199; ao Deputado Olinto Godinho, o Projeto de Lei no 162/99; ao 
Deputado Mauro Lobo, os Projetos de Lei n°s 332 e 482/99; e ao 
Deputado Rêmolo Aloise, o Projeto de Lei n° 593/99; em 1 o turno, o 
Projeto de Lei n° 844/99, a emenda apresentada em Plenário ao Projeto 
de Lei n° 627/99, (relator: Deputado Rogério Correia) e as emendas 
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 596/99 (relator: 
Deputado Eduardo Hermeto ). Passa-se a 1 a fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 

j aprovados os pareceres pela aprovação, em 1 o turno, dos Projetos de 
~ Lei n°s 109/99 (relator em virtude de redistribuição: ao Deputado i Carlos Pimenta); e 915/2000 com a Emenda n° I, da Comissão de 
e 
I 
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Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 2, da Comissão de 
Administração Pública, 922/2000 (relator em virtude de redistribuição: 
Deputado Sebastião Costa). Ato contínuo, o Deputado Rogério Correia, 
relator do Projeto de Lei n° 785/2000, emite parecer pela aprovação da 
matéria na forma do Substitutivo no I; na fase de discussão do parecer, 
o Deputado Sebastião Costa solicita vista da matéria, pedido que é 
deferido pelo Presidente. Passa-se a 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam 
a apreciação do Plenário. Colocado em votação, é aprovado o 
Requerimento no 1.367/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
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 maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Ambrósio Pinto - Mauro Lobo - Rogério 

Correia. 
A TA DA 393 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia dezessete de maio de dois 
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, 
Bilac Pinto, Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira, 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 Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e dá ciência do 
recebimento de oficio dos Srs. Iraci de Assis e Wilson Reis Couto, 
Presidente e Diretor de Relações Públicas, respectivamente, do 
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo 
Horizonte. O Presidente informa, ainda, o recebimento das seguintes 
proposições, bem como os relatores a que foram distribuidas: Projeto 
de Lei no 12/99 (relator: Deputado Ivair Nogueira); Projeto de Lei no 
!60/99 (relator: Deputado Dinis Pinheiro); Projeto de Lei no 362/99 
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(relator: Deputado Bilac Pinto) e Projeto de Lei n° 450/99 (relator: 
Deputado Bilac Pinto). Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam 
a apreciação do Plenário. Em seguida, o Deputado Bilac Pinto lê seu 
parecer, que conclui pela rejeição do Projeto de Lei n° 450/99. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. São aprovados, 
cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 1.352/2000, da Comissão 
de Educação, e 1.356/2000, do Deputado Chico Rafael. Passa-se à 3" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Colocados em votação, são aprovados, cada 
um por sua vez, requerimento do Deputado Álvaro Antônio em que 
solicita seja encaminhado cópia do oficio da Câmara Municipal de 
Araçuaí ao DER-MG, para providências cabíveis, e o relatório que 
contém as considerações sobre o Relatório de Inspeção Técnica 
realizado pelo Ministério dos Transportes sobre o acidente ocorrido em 
20/3/2000 com o trem da Ferrovia Centro -Atlântica, próximo à 
Estação de General Carneiro, o qual conclui sejam encaminhadas 
cópias do referido relatório às instituições que menciona para 
providências cabíveis. 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 maio de 2000 . 
Álvaro Antônio, Presidente - Dinis Pinheiro - Bilac Pinto - Ivair 

Nogueira. 
ATA DA 39" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Miguel Martini, Pastor George, Cristiano Canêdo e Dimas Rodrigues, 
membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o 
Deputado Hely Tarqüínio. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e, em virtude da 
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aprovação de requerimento do Deputado Edson Rezende, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente 
designa o Deputado Cristiano Canêdo para emitir parecer sobre emenda 
apresentada ao Projeto de Lei n° 11199; o Deputado Edson Rezende 
como relator dos Projetos de Lei n°s 167, 168 e 646/99; o Deputado 
Pastor George como relator do Projeto de Lei n° 372/99; e o Deputado 
Cristiano Canêdo como relator do Projeto de Lei n° 681/99. A seguir, o 
Presidente passa à discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência redistribui o Projeto de 
Lei n° 789/2000, no I o turno, ao Deputado Edson Rezende, que, 
estando em condições de emitir o seu parecer, este o faz, mediante o 
qual conclui pela aprovação do projeto com as Emendas n°s I e 2, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente passa 
a palavra ao Deputado Dimas Rodrigues, relator do Projeto de Lei n° 
909/2000, no ! 0 turno. Na fase de discussão, o Deputado Miguel 
Martini apresenta proposta de emenda . Nesse ínterim, o Deputado 
Miguel Martini passa a direção dos trabalhos, regimentalmente, ao 
Deputado Pastor George. O Presidente submete a discussão e votação o 
parecer, salvo a proposta de emenda, o qual é aprovado. A seguir, 
submete a votação a proposta de emenda do Deputado Miguel Martini, 
a qual é aprovada. Ademais, solicita, nos termos do § I o do art. 13 8 do 
Regimento Interno, que se elabore a nova redação do parecer. 
Aprovada esta, o Presidente solicita que os parlamentares a 
subscrevam. Fica aprovado o parecer sobre o Projeto de Lei n° 
909/2000 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, e com as Emendas n°s I e 2, apresentadas por 
esta Comissão. Após, o Presidente passa à discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário e submete a 
discussão e votação o Projeto de Lei n° 812/2000, em turno único. O 
Deputado Edson Rezende apresenta requerimento, em que solicita o 
adiamento da discussão do Projeto de Lei n° 812/2000, nos termos do 
art. 247 do Regimento Interno. Submetida a votação, é a matéria 
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aprovada. A seguir, o Presidente submete a votação, em turno 
único, o Requerimento n° 1.374/2000, o qual é aprovado. A seguir, o 
Presidente passa à discussão e votação do Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei n° 427/2000, o qual é aprovado. Após, a Presidência 
passa à discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado 
Pastor George apresenta requerimento, em que pede seja formulado 
convite ao Deputado Federal Carlos Mosconi, relator da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 169, com a finalidade de se discorrer sobre a 
importância dessa e sobre a sua tramitação. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. O Deputado Edson Rezende apresenta 
requerimento, em que solicita seja formulado voto de congratulações 
com o Dr. Alcino Lázaro da Silva pelo seu recente ingresso na 
Academia Brasileira de Medicina. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. O Deputado Edson Rezende apresenta 
requerimento, em que pleiteia seja feita uma visita da Comissão à 
Fundação presidida pelo Dr. Alcino Lázaro da Silva. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Hely Tarqüínio 
apresenta requerimento, em que solicita seja elaborado anteprojeto pela 
Comissão, para a criação do Instituto de Cirurgia Geral e Pesquisa, 
atendendo a proposta do médico e professor Alcino Lázaro da Silva, 
titular da cadeira de Cirurgia do Aparelho Digestivo da UFMG. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O Presidente, 
Deputado Miguel Martini, informa que a reunião se destina a ouvir o 
Dr. Alcino Lázaro da Silva sobre a fundação de entidade de cirurgia e 
pesquisa, em fase de constituição. A seguir, passa a palavra ao 
Deputado Edson Rezende, autor do requerimento que motivou o 
convite. Após, o Presidente passa a direção dos trabalhos ao Vice-
Presidente, Deputado Pastor George . Após a exposição do convidado, 
participam dos debates todos os parlamentares e o Dr. Orestes Bráz 
Petrillo, da Área de Saúde e Assistência da Assembléia Legislativa, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 25 de maio de 2000. 
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende - Dimas Rodrigues -

Pastor George. 
ATA DA s• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO 

Às quinze horas do dia dezoito de maio de dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Régis, 
Paulo Piau, Rogério Correia, José Henrique e Aílton Vilela 
(substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação da 
Liderança do PSDB), 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 Rogério Correia, 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 ouvir o 
depoimento do Maj. PM Benedito Moreira de Souza, ex-Diretor da 
Penitenciária de Ipaba, e a tratar de assuntos de interesse da Comissão. 
O Deputado José Henrique lê as seguintes correspondências: oficio do 
Sr. Reginaldo Bastista A velar, Prefeito Municipal de Pedra de Maria da 
Cruz, colocando-se à disposição para depor em reunião da Comissão, e 
oficio do Ten.-Cel. Aviador José Pompeu dos Magalhães Brasil Filho, 
Chefe do Terceiro Serviço Regional de Aviação Civil, informando não 
constar dos arquivos do departamento nenhuma informação a respeito 
da chegada, em Montes Claros, do Delegado de Polícia Élber Machado 
Cordeiro. A seguir, são apresentados e aprovados dois requerimentos: o 
primeiro, do Deputado Rogério Correia, solicitando sejam afastados de 
suas funções os Srs. Tarcísio Ãngelo de Castro e Eliana de Castro 
Medeiros, respectivamente, Diretores de Segurança e de Reeducação 
dos Presos da Penitenciária de Ipaba, seja quebrado o sigilo bancário e 
fiscal desses e seja realizada uma reunião no referido município; o 
segundo, dos membros da Comissão, solicitando seja quebrado o sigilo 
bancário e fiscal das pessoas e empresas constantes do relatório da 
Polícia Federal denominado "Conexão Croácia", desenvolvido a pedido 
da INTERPOL. A seguir, o Presidente lê os quesitos legais pertinentes 
à Comissão e aos que nela depõem, concede a palavra ao intimado para 
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suas considerações iniciais, ao relator e aos membros da Comissão 
para seus questionamentos. Segue-se o interrogatório, conforme consta 
nas notas taquigráficas. A requerimento do Deputado Paulo Piau, 
devidamente aprovado, o Presidente transforma a reunião em secreta 
Reabertos os trabalhos e 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 maio de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia -

Sargento Rodrigues -José Henrique. 
ATA DA 22• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de maio de dois 

mil, comparecem no Fórum Dr. Pedro Aleixo, no Município de 
Contagem, os Deputados Doutor Viana e Cristiano Canêdo 
(substituindo este ao Deputado Arlen Santiago, por indicação da 
Liderança do PTB), membros da supracitada Comissão. Encontra-se 
presente também o Deputado Durval Ângelo, 2°-Vice-Presidente da 
Assembléia Legislativa, representando o Deputado Anderson Adauto, 
Presidente. O Presidente da Comissão, Deputado Doutor Viana, declara 
aberta a reunião e procede à leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e subscrita pelos parlamentares presentes. A seguir, 
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o 
Projeto de Lei Complementar n° 17/99, do Tribunal de Justiça, que 
contém a organização e a divisão judiciárias do Estado. São convidados 
a compor a Mesa os Srs. Tibagy Salles Oliveira, Juiz Presidente do 
Tribunal de Alçada; Elpídio Nunes Donizete, Presidente da Associação 
dos Magistrados Mineiros-AMAGIS -; Nádia de Souza Campos, 
Diretora da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais; 
Francisco Corrêa Neto, Juiz Diretor do Foro de Contagem; Ten.-Cel. 
Antônio Fiúza Gomes, Comandante do !8° Batalhão da Polícia Militar 
de Minas Gerais; Ten.-Cel. William de Paula Eduardo, representando o 
7° Comando da Polícia Militar de Minas Gerais; Marco Aurélio Assis 
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Davis, Promotor de Justiça, representando a Diretoria do Centro de 
Apoio Operacional do Ministério Público; Antônio Carlos Gama, ex-
Presidente da Subseção da OAB de Contagem; Sandra Margareth 
Silvestrini de Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores de I a 

Instância; Armando Dias e Lígia Corrêa Araújo, respectivamente, 
Procurador-Chefe e Diretora da Defensoria Pública de Minas Gerais, e 
Antônio José Calhau, .Consultor da Assembléia Legislativa. Com a 
palavra, o Deputado Durval Ângelo destaca a importância de se ampliar 
o debate sobre o Projeto de Lei no 17/99. Abre-se a fase de debates, dos 
quais participa o público, que, na oportunidade, apresenta diversas 
sugestões, que visam subsidiar o parecer do relator, Deputado Chico 
Rafael. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
Doutor Viana, Presidente- Sebastião Navarro Vieira- Edson Rezende 

- Miguel Martini. 
A TA DA 19" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO 

NARCOTRÁFICO 
Às dezessete horas do dia vinte e quatro de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, 
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 Paulo Piau, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada 
e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente comunica o 
falecimento do Sr. Mário Ubaldino Pereira, pai do Sr. André Ubaldino 
Esteves, Promotor da 12a Vara Criminal da Capital, e formula, em 
nome dos membros da Comissão, voto de profundo pesar. 
Prosseguindo, informa que a reunião se destina a tratar de assuntos da 
Comissão e ouvir depoimentos. O Deputado Rogério Correia apresenta 
requerimentos em que solicita sejam ouvidos o preso Charles Leandro 
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das Dores e as pessoas relacionadas no caso da Penitenciária de 
Ipaba. São aprovados os requerimentos. O Presidente, a seguir, 
determina que seja chamado o depoente Charles Leandro das Dores, dá 
ciência dos procedimentos legais pertinentes às CPis e concede a 
palavra ao relator, Deputado Rogério Correia, e aos demais membros. 
Segue-se o depoimento, conforme notas taquigráficas. Ao final do 
interrogatório, 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, 25 de maio de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Rogério Correia - José Henrique -

Sargento Rodrigues. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 

889/2000 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Luiz Menezes, por meio do projeto de lei em tela, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Congregação das 
Religiosas Missionárias de Nossa Senhora das Dores, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Uma vez examinada pela Comissão de Constituição e Justiça e por 
esta considerada jurídica, constitucional e legal, na forma apresentada, 
a proposição vem agora a este órgão colegiado para receber parecer, 
nos termos do disposto no art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Congregação das Religiosas Missionárias de Nossa Senhora das 

Dores foi fundada em 27/6/22, com o objetivo de criar, congregar, 
dirigir e manter instituições que implementem a beneficência, a 
promoção humana, a saúde, a educação, a cultura e a evangelização. 

~ Embora a assistência social seja uma das prioridades do Estado, de 
~ 

~ acordo com o art. 2° da Constituição mineira, ele, muitas vezes, por 
e 
I 
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motivos de força maior, não consegue exercer esse papel. E, devido 
a essas lacunas, entendemos serem oportunas as ações da sociedade 
civil no desempenho do ideal filantrópico. 

Conceder à referida entidade o título declaratório de utilidade pública 
é reconhecer sua contribuição para a melhoria das condições de vida de 
seus assistidos. 

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

889/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2000. 
Agostinho Silveira, relator. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 782/99 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria do Deputado Bené Guedes, o Projeto de Lei n° 782/99 cria 
o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Após publicação, a matéria foi distribuída às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. I 02, do Regimento Interno. A Comissão 
de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposição. Vem, agora, o 
projeto a esta Comissão para que possa ser apreciado em seus aspectos 
demérito. 

Fundamentação 
A criação de um programa de incentivo à pequena produção de cana-

de-açúcar em Minas Gerais, objetivo precípuo do projeto em tela, é 
medida bastante auspiciosa para o setor sucro-alcooleiro do Estado. 
Como se sabe, a cadeia produtiva da cana-de-açúcar - que envolve, 
entre outros segmentos, os de produção e de comercialização de 
cachaça, álcool e açúcar - engloba atividades extremamente 
significativas para a economia mineira. Além disso, o programa contém 
um importante componente social, já que se pretende beneficiar 
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propriedades de até 250ha, o que configura um alto potencial de 
geração de emprego e renda nas regiões envolvidas, a um custo 
relativamente baixo. 

Se analisarmos apenas a contribuição do programa para a produção de 
álcool, já teremos elementos para afirmar que o projeto é bastante 
louvável. O Brasil é o maior produtor e também o maior consumidor de 
álcool combustível do mundo. Na década de 80, 98% dos automóveis 
produzidos no país eram movidos a álcool hidratado. Atualmente, esse 
índice não chega a 2%, mas a demanda por esse derivado da cana é 
crescente, já que o álcool anidro é adicionado à gasolina, nas refinarias 
e nas distribuidoras de combustível, na proporção de 25%. Além dos 
aspectos econômicos que envolve, a utilização do álcool como 
combustível, diretamente ou adicionado à gasolina, contribui para a 
proteção do meio ambiente, por se tratar de uma fonte de energia 
renovável e menos poluente da atmosfera 

Outro ponto positivo do projeto é que o incentivo previsto para 
custeio de despesas de preparo do solo, plantio, colheita e transporte 
será concedido mediante o repasse direto dos valores aos produtores, de 
acordo com o tamanho da propriedade. Os incentivos representam 
valores de 1.000 UFIRs para propriedades de até 1 OOha, de 1.500 
UFIRs para propriedades de !Olha a 150ha e de 2.000 UFIRs para 
propriedades de 151ha a 250ha. 

O projeto prevê, como fonte de financiamento do programa, recursos 
z · financeiros do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural a 

• 

FUNDERUR- e de dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento- SEAPA- ou de entidades a ela 
vinculadas. Determina, ainda, que a fiscalização da aplicação dos 
recursos seJa realizada pela EMATER ou por órgão indicado pela 
SEAPA. 

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

782/99, no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Paulo Piau -
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Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO W 

1.017/2000 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em 

epígrafe estabelece condições para a realização de concurso público e 
dispõe sobre o Curso de Formação Introdutória à Carreira de Servidor 
da Assembléia Legislativa - CF AL. 

Publicada em 12/5/2000, a proposição foi distribuída à Mesa da 
Assembléia para, nos termos do art. 195, c/c o art. 79, VIII, "a", do 
Regimento Interno, receber parecer. 

Fundamentação 
O projeto de resolução em exame busca estabelecer regras para os 

procedimentos para o ingresso, mediante concurso público, no quadro 
de pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa. A proposição 
apresenta alguns pontos importantes que merecem destaque. O art. 3°, 
por exemplo, fixa regras que visam proteger os direitos dos postulantes 
aos cargos, evitando-se que o concurso se prolongue por período 
indeterminado, fato que, uma vez concretizado, tende a gerar ansiedade 
injustificável entre os concorrentes. 

Entre as inovações, entretanto, a mais importante diz respeito à 
reformulação nos instrumentos de formação do futuro servidor da 
Assembléia. A partir de uma criteriosa avaliação da experiência 
pioneira do Curso Preparatório para Admissão à Assembléia - CP AL -, 
realizado nos anos de 1998 e 1999, buscou-se o aperfeiçoamento dos 
mecanismos existentes, de forma a contemplar tanto as necessidades de 
rigor no processo de formação de pessoal para a Casa quanto a 
avaliação dos futuros servidores efetivos. A redução do período de 
instrução e da carga horária até então prevista sem perda de qualidade 
no processo de seleção de servidores é um dos parâmetros utilizados na 
concepção de um novo curso de formação. 

Obedecendo ao comando expresso no § 4° do art. 41 da Constituição 
da República, com a redação que lhe foi dada pela Emenda à 
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Constituição no 19, de 1998, procurou-se vincular o processo de 
aquisição de estabilidade a procedimentos objetivos de avaliação de 
desempenho dos servidores aprovados em concurso público. Essa deve 
ser uma das funções do CF AL, a ser definida em normas específicas. 

A proposição, deve-se ressaltar, está de acordo com o que dispõe a 
Constituição do Estado. À Mesa da Assembléia compete, 
privativamente, nos termos do art. 66, I, "d", da Carta Estadual, iniciar 
o processo legislativo no que se refere à organização e funcionamento 
da Assembléia Legislativa. Quanto ao mérito da matéria, pelos motivos 
já expostos neste parecer, consideramos ser o projeto relevante e 
necessário. 

Alguns aspectos do projeto merecem, no entanto, alguns reparos, para 
que não pairem dúvidas quanto a seu significado. 

Como o CF AL está diretamente vinculado à avaliação especial de 
desempenho para fins de efetivação, parece-nos necessário estabelecer 
que o curso deverá ser concluído, em qualquer hipótese, no período do 
estágio probatório. Para isso, propomos, pela Emenda n° 1, alteração no 
§ 2° do art. 9°. 

Por meio da Emenda n° 2, sugerimos alteração de termo constante no 
parágrafo único do art. 11, para possibilitar a melhor compreensão do 
dispositivo. 

A Emenda n° 3, que altera o "caput" do art. 13, visa evitar 
ambigüidade na interpretação desse artigo. O CF AL destina-se apenas 
aos servidores que venham a ser nomeados a partir da data de 
publicação da nova resolução, uma vez que os atuais servidores 
efetivos da Assembléia já cumpriram, no seu processo de ingresso, 
todas as exigências legais e regulamentares até então vigentes. Com a 
alteração proposta, torna-se desnecessário o art. 15, razão pela qual 
sugerimos, na mesma emenda, a sua supressão. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Resolução n.0 1.017/2000 com as Emendas n°S 1 a 3, a seguir 
apresentadas. 

EMENDAN° 1 
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Dê-se ao § 2° do art. 9° a seguinte redação: 
"Art. 9°- ··················································· 
§ 2° - O servidor nomeado após o prazo de que trata o "caput" deste 

artigo cursará, dentro do prazo de seu estágio probatório, as disciplinas 
correspondentes ao curso, em período e condições definidas pela 
Escola do Legislativo.". 

EMENDAW2 
Substitua-se, no parágrafo único do art. 11, o termo "horário" pelo 

termo "cronograma". 
EMENDAN°3 

Dê-se ao "caput" do art. 13 a seguinte redação, suprimindo-se o art. 
15: 

"Art. 13 - A participação nas atividades do CFAL é requisito para o 
desenvolvimento na carreira do servidor nomeado em decorrência de 
aprovação em concurso público homologado após a publicação desta 
resolução.". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de maio de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga -

Dilzon Melo - Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO No 2, APRESENTADO EM 

PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI W 445/99 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
De autoria do Deputado Edson Rezende, o Projeto de Lei n° 445/99 

dispõe sobre a implantação de agrovilas no Estado e dá outras 
providências. 

A proposição foi apreciada pelas Comissões de Constituição e Justiça, 
de Política Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as 
Emendas n°s I a 7. A Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial opinou pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° I, que apresentou, e pela prejudicialidade das Emendas 
n°s I a 7, que foram contempladas nesse substitutivo. A Comissão de 
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Fiscalização Financeira e Orçamentária ermtm parecer pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1 e apresentou-lhe as 
Emendas n°s 8 e 9. 

Durante a fase de discussão no 1 o turno, o projeto recebeu, em 
Plenário, o Substitutivo n° 2, que vem, agora, a esta Comissão para 
receber parecer. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto. 

Fundamentação 
Conforme pronunciamento anterior desta Comissão, entendemos que 

a implantação de agrovilas condominiais, na forma proposta no projeto, 
é medida bastante oportuna e meritória. Trata-se de experiência bem 
sucedida em outros Estados da Federação, responsável pela geração de 
emprego e renda nos municípios onde foi estabelecida. 

Na fase de discussão nas Comissões, a proposição recebeu uma série 
de propostas de alterações, por meio de emendas e do Substitutivo n° 1, 
desta Comissão. O Substitutivo n° 2, do Deputado Edson Rezende, o 
qual ora analisamos, incorpora as sugestões mais significativas 
anteriormente apresentadas. 

Além disso, o novo substitutivo altera 4ha para 1 Oha a área mínima a 
ser alienada ou concedida a cada beneficiário. Segundo informações de 
instituições envolvidas em projetos dessa natureza, o tamanho muito 
reduzido dos lotes de algumas agrovilas já implantadas comprometeu 
seu aproveitamento econômico, acabando por inviabilizar o próprio 
assentamento. 

z Outra modificação relevante é a inclusão do Instituto de Terras de 
" • Minas Gerais - ITER -, criado recentemente, na Comissão responsável 
~ pelo cadastramento das famílias beneficiárias, a ser instituída em cada 

município. E 
õ 
1 Ao final do parecer, estamos propondo as Emendas n°s 10 a 13 ao 
~ Substitutivo n° 2, com a finalidade única de aprimorar dispositivos 
" específicos, sem, contudo, alterar-lhes o conteúdo. 
in 

o 

Conclusão 
~ Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° ...;: 
_. 445/99 na forma do Substitutivo n° 2, com as Emendas n°s 1 O a 13, a i seguir apresentadas, e pela rejeição das Emendas n°S I a 9. Com a 
e 
.§ 
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aprovação do Substitutivo n° 2 com as emendas que lhe foram 
apresentadas, ficam prejudicadas as Emendas n°s 1 a 9. 

EMENDAN° 10 
Dê-se ao § 3° do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o- ...................................................... . 

§ 3° - A agrovila deverá ser instalada em local com disponibilidade 
hídrica suficiente para garantir o abastecimento público e as atividades 
econômicas.". 

EMENDAN° 11 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - O núcleo urbano da agrovila deverá contar com os 

equipamentos sociais e de infra-estrutura básica necessários ao 
assentamento das famílias beneficiárias, tais como, escola, centro 
comunitário, galpão para armazenagem de produtos e equipamentos, 
entre outros.". 

EMENDAN° 12 
Acrescente-se o seguinte art. 7°: 
"Art. 7° - No planejamento das agrovilas serão levados em 

consideração os aspectos regionais e as habilidades e conhecimentos 
dos assentados, de forma participativa.". 

EMENDAN° 13 
Dê-se ao art. 9o a seguinte redação: 
"Art. 9° - Após cinco anos da instalação da agrovila, as benfeitorias 

passam a integrar o patrimônio da cooperativa respectiva.". 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2000. 
Dimas Rodrigues, Presidente - João Batista de Oliveira, relator -

Márcio Kangussu - Paulo Piau - Aílton Vilela. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2000 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 29/5/2000 
Presidência do Deputado Doutor Viana 

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia. 
Comparecimento 

-Comparecem os Deputados: 
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Aílton Vilela - Amilcar Martins - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Doutor Viana- José Henrique- Maria Olívia- Wanderley Ávila. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20hl5min, 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 30, às 9 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, também de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). 

ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA UEMG 

Às quatorze horas do dia dezesseis de maio de dois mil, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, Maria 
Tereza Lara e Edson Rezende, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza 
Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Edson Rezende, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros 

e da Comissão presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião 
~ se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Com a palavra, o 
o; 
{; Deputado Edson Rezende apresenta requerimento, em que solicita seja . • feita uma visita da Comissão à Universidade Estadual Paulista -
~ -E UNESP. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A seguir, a i Deputada Maria Tereza Lara passa a Presidência ao Deputado Edson 
e 
I 
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Rezende e apresenta requerimento, em que solicita seja feita uma 
visita ao "campus" da Universidade Estadual de Belo Horizonte e de 
Divinópolis. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 
Reassumindo a Presidência e cumprida a finalidade da reunião, a 
Deputada Maria Tereza Lara agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2000. 
Maria Tereza Lara, Presidente - Edson Rezende - Amilcar Martins -

José Henrique. 
ATA DA 23• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

REDAÇÃO 
Ás nove horas do dia dezessete de maio de dois mil, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Marco Régis, Maria 
Olívia 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 
Marco Régis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Prosseguindo, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Marco Régis o 
Projeto de Resolução n° 916/2000 e à Deputada Maria Olívia os 
Projetos de Lei n°s 427/99 e 817/2000. Encerrada a I" Parte dos 
trabalhos, passa-se à I • Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres 
de Redação Final do Projeto de Resolução no 916/2000 (relator: 
Deputado Marco Régis) e do Projeto de Lei n° 427/99 (relatora: 
Deputada Maria Olívia). Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre matéria de deliberação 
conclusiva das comissões. Submetido a discussão e votação, é aprovado 
o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 817/2000 (relatora: 
Deputada Maria Olívia). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. 
Elmo Braz, Presidente- Eduardo Brandão - Maria Olívia. 

ATA DA 12• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA 
FINANCEIRO 
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de maio de dois 
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo 
Canabrava, Mauro Lobo, Doutor Viana, Dinis Pinheiro, Maria Tereza 
Lara e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Está 
presente também o Deputado Paulo Piau. 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 é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Armando 
Guimarães Souto, ex-funcionário do BDMG; Marcos Raimundo Pessoa 
Duarte, ex-Presidente do BEMGE; e Vicente de Paulo Diniz, Diretor de 
Finanças e Mercado de Capitais do Banco do Brasil, em Brasília, não 
comparecendo este último, mas tendo apresentado justificação. O 
Presidente registra a presença dos Srs. Paulo Eduardo Rocha Brant, 
Pedro Vargas de Oliveira Penna, Bernardo Rubinger de Queiroz, José 
Marcos Machado e João Batista Ferreira de Salles, assessores dos 
convidados. O Sr. Armando Guimarães Souto não faz explanação, mas 
se coloca à disposição para responder a perguntas. O Sr. Marcos 
Raimundo Pessoa Duarte faz explanação e também se coloca à 
disposição para esclarecer qualquer dúvida. O Deputado Sebastião 
Costa se ausenta da reunião, sendo substituído pelo Deputado Paulo 
Piau, por indicação da Liderança do PFL. Na fase dos debates, os 
Deputados Mauro Lobo, Paulo Piau e Ronaldo Canabrava fazem 
questionamentos aos convidados. O Presidente esclarece que o inteiro 

j teor da reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
.g reunião, a Presidência agradece a participação dos Srs. Armando i Guimarães Souto e Marcos Raimundo Pessoa Duarte e os subsídios por 
~ 
I 
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eles 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, 24 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Mauro Lobo - Dinis Pinheiro -

Maria Tereza Lara. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 

ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 29/99 

Às quinze horas do dia dezessete de maio de dois mil, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Olinto 
Godinho, Maria Tereza Lara e João Paulo, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes também os Deputados Amilcar Martins, 
Dalmo Ribeiro Silva e João Leite. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, 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 da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a audiência pública para discutir sobre 
a Proposta de Emenda à Constituição n° 29/99, que altera o "caput" do 
art. 209 da Constituição Estadual, e convida a compor a mesa as 
seguintes pessoas: Srs. Ãngelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário 
de Estado da Cultura, Flávio de Lemos Carsalade, Presidente do 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, Leonardo 
Castriota, Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, José 
Rubens, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas 
Roberto, Luiz Fernando, Geraldo Ribeiro, Gabriel Pereira, Regina Sá, 
Joselinda Dolabela, Dirceu Xavier. Em seguida, A Presidência passa a 
palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que 
originou a reunião, para suas considerações inciais. Em seguida, a 
palavra é concedida ao Deputado João Paulo, autor da Proposta de 
Emenda à Constituição 29/99, que também se manifesta sobre o 
assunto, aos demais parlamentares, aos componentes da Mesa e ao 
público presente, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
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finalidade da reumao, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Olinto Godinho, Presidente- Maria Tereza Lara- Sebastião Costa. 

ATA DA 15' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de maio de 
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas 
Rodrigues, Paulo Piau, Aílton Vilela e Márcio Kangussu, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa 
que, nos termos do edital de convocação, a reunião se destina a apreciar 
os pareceres dos relatores sobre o Projeto de Lei no 782/99, do 
Deputado Bené Guedes, no 1 o turno, e sobre o Substitutivo no 2 ao 
Projeto de Lei n° 445/99, do Deputado Edson Rezende, também no 1° 
turno. O Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 782/99 ao Deputado 
Aílton Vilela. Encerrada a 1 a Parte da reunião, a Presidência passa à 1 a 

Fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação de parecer sobre 
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 
Aílton Vilela emite parecer concluindo pela aprovação do Projeto de 
Lei n° 782/99, no 1 o turno. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. O Deputado Paulo Piau procede à leitura do 
parecer do Deputado João Batista de Oliveira pela aprovação do 
Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei n° 445/99, no 1° turno, na forma do 
Substitutivo n° 2 com as Emendas de n°s 1 O a 13 e pela rejeição das 
Emendas de n°s 1 a 9, esclarecendo que estas já estão contempladas no 
substitutivo em tela. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Encerrada essa fase, o Deputado Dimas Rodrigues passa a 
Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Paulo Piau, e apresenta 
requerimento solicitando seja convidado o Presidene do Instituto de 
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Terras do Estado de Minas Gerais para discutir o programa de ação 
desse instituto em reunião da Comissão. Colocado em votação, é 
aprovado o requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado 
Dimas Rodrigues solicita ao Deputado Paulo Piau que proceda à leitura 
de requerimento do Deputado Miguel Martini no qual solicita seja 
realizada audiência pública da comissão em conjunto com a Comissão 
de Saúde, no Município de Andradas, para se dicutir com os 
convidados que menciona o processo de lavagem e de classificação das 
batatas produzidas no Estado de Minas Gerais. Submetido a votação, é 
aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de maio de 2.000. 
Dimas Rodrigues, Presidente- João Batista de Oliveira- Márcio 

Kangussu - Aílton Vilela. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 746/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

A proposição em tela é do Deputado Ambrósio Pinto e tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Pobres 
- SPP -, com sede no Município de Itajubá. 

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar 
preliminarmente o projeto, oportunidade em que o considerou juridico, 
constitucional e legal e apresentou-lhe a Emenda n° I. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este 
órgão colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Sociedade Protetora dos Pobres é entidade civil sem fins lucrativos 

que tem como finalidade principal prestar assistência completa à pessoa 
idosa, sem distinção de nacionalidade, sexo, raça ou religião. Além do 
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mais, é mantedora do Lar da Providência, ex-asilo de idosos, 
conforme dispõe § 2° do art. I o do seu estatuto. 
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Tendo em vista o meritório trabalho que a Sociedade empreende junto 
à comunidade através da proteção e de assistência ao idoso, 
contribuindo com a sua valorização e inserção social de forma efetiva, 
parece-nos justo conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

7 46/99 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
792/2000 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva seja declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal 
da Microrregião de Caxambu, com sede no Município de Baependi. 

Uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, tal como 
apresentado, vem ele agora a este órgão colegiado a fim de receber 
parecer, conforme estabelecido no art. 102, XI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A contratação de profissionais médicos, paramédicos e odontólogos e 

de entidades da área da saúde, para atender às necessidades dos 
municípios consorciados; a promoção e a execução de programas 
educacionais e sanitários são, entre outros, os objetivos do referido 
Consórcio . 

Tendo em vista que a garantia à saúde é papel fundamental reservado 
ao Estado, está patente que a citada entidade colabora efetivamente 
com ele para atender a essa função. Tal parceria deve, pois, ser 
estimulada, e a entidade, homenageada por todos os meios, inclusive 
com o título declaratório de utilidade pública . 

Conclusão 



Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
792/2000 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
887/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe é de iniciativa do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão e tem por escopo seja declarada de utilidade pública a 
Sociedade dos Surdos de Araguari - SSA -, com sede nesse município. 

Considerada jurídica, constitucional e legal pela Comissão de 
Constituição e Justiça na forma original, a proposição vem agora a este 
órgão colegiado para receber parecer, nos termos do disposto no art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o art. 3° do seu estatuto, a mencionada 

Sociedade tem como finalidades precípuas fomentar o desenvolvimento 
esportivo, social, recreativo e educacional entre os surdos e a sociedade 
em geral; cooperar com todas as associações semelhantes na defesa dos 
interessea dos sócios na vida profissional e social; incentivar, dentro da 
associação, o amor à Pátria e à família. 

Ainda que a Constituição Estadual determine em seu art. 11, II, a 
competência do Estado para "cuidar da saúde e da assistência pública, 
da proteção e da garantia do portador de deficiência", não faz de tal 
atribuição motivo de exclusão das entidades civis no desenvolvimento 
de atividades com fins sociais. Pelo contrário, são sempre bem-vindas 
tais atividades assistenciais, haja vista as dificuldades e limitações do 
poder público nestes tempos de crise. 

É justo, portanto, que se preste à SSA a honraria pretendida, em 
reconhecimento à relevância de seus serviços. 

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

887/2000 na forma proposta. 
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Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
918/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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O Deputado Antônio Andrade, por meio do Projeto de Lei n° 
918/2000, pretende seja declarado de utilidade pública o Movimento 
Político Comunitário Paracatuzinho - MPCP -, com sede no Município 
de Paracatu. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, e apresentou a Emenda n° I, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
I 03, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa tem por objetivo lograr o desenvolvimento 

necessário ao bem-estar da população de Paracatu, buscando recursos 
para promover o aprimoramento da infra-estrutura municipal, para 
incrementar programas de geração de empregos, de segurança pública e 
outras obras e serviços que redundem em beneficio comum. 

No contexto social, atua para minimizar o sofrimento humano, por 
meio do combate à fome e à miséria, bem como para amparar a 
maternidade, a inf'ancia e a velhice. 

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

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

918/2000 com a Emenda n° I, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça . 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000 . 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
933/2000 



Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - AP AE de Itacarambi, com sede nesse 
município. 

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar 
preliminarmente o projeto, que foi considerado juridico, constitucional 
e legal na forma em que foi apresentado. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este 
órgão colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme a própria denominação indica, a AP AE de Itacarambi tem 

por objetivo ofereceu aos excepcionais desse município ampla 
assistência social e educacional, integrando-os na sociedade através do 
empreendimento de atividades permeadas pelos mais rigidos padrões 
de eficiência. 

Ao Estado compete assegurar a assistência, sob as mais variadas 
formas, aos menos favorecidos e, para tanto, não só pode como deve 
contar com o auxílio de associações como a AP AE, que visa a 
promover a melhoria da condição de vida de seus assistidos, 
contribuindo para o aumento da expectativa de vida da população. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

933/2000 na forma original. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 22/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Pastor George, o projeto de lei complementar em 
epígrafe acrescenta dispositivos ao art. 108 da Lei n° 869, de 5/7/52, 
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela 
aprovação da proposição, na forma do mencionado substitutivo. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes 
de sua competência. 

Fundamentação 
O trabalho propicia interação social e inserção do homem na 

sociedade. Ao se aposentar, o trabalhador vê-se afastado dessas 
relações, ficando marginalizado, isolado. Isso o conduz à insatisfação, à 
depressão e, às vezes, até mesmo ao suicídio. Ademais, o homem passa 
a sentir-se mais próximo de seu fim. Tem-se um paradoxo: aquela tão 
sonhada aposentadoria, quando chega, torna-se, na verdade, um 
pesadelo. 

Isso ocorre porque o trabalhador não recebe uma preparação para a 
aposentadoria. 

O projeto de lei em pauta tem como objeto resolver esse problema, 
estatuindo que ao servidor público que requerer sua aposentadoria serão 
ofertados cursos, seminários e treinamentos, com vistas a propiciar-lhe 
preparação psicológica e orientação sobre saúde, alimentação, prática 
de esporte e tratamento fisioterápico, a serem ministrados por 
psicólogos, médicos e fisioterapeutas. 

Assim, o projeto de lei em tela reveste-se de relevante fim social que, 
entendemos, superará amplamente os custos advindos de sua 
implementação. 

Todavia, é necessário um prazo para a concretização das medidas. O 
Executivo precisa fazer, entre outras coisas, o planejamento, o 
levantamento de custos e a sua inclusão no orçamento. 

Nesse sentido, propomos a Emenda n° 1, apresentada na conclusão 
desta peça opinativa. 

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

Complementar n° 22/2000, no I o turno, na forma do Substitutivo n° I, 
da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° I, a seguir 
apresentada. 

EMENDAW I 
Acrescente-se ao art. 2° o seguinte parágrafo único: 
"Art. 2°- ············································································· 
Parágrafo único - Os beneficios de que trata esta lei serão concedidos 

após a consignação das correspondentes despesas no orçamento do 
Estado.". 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini, relator - Mauro Lobo -

Olinto Godinho. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR W 2312000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em 

tela estabelece critérios operacionais para o exercício da competência 
legal do Tribunal de Contas do Estado no controle do pagamento de 
contratos administrativos. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo n° I, que apresentou. Em seguida, a Comissão de 
Administração Pública opinou pela aprovação do projeto, também na 
forma do Substitutivo n° I. 

Compete agora a esta Comissão emitir seu parecer. 
Fundamentação 

A proposição em análise visa a modificar a Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas, estabelecendo que as entidades da administração direta e 
indireta do Estado deverão enviar a essa Corte demonstrativo de seus 
pagamentos de convênios, ajustes, termos e quaisquer outros 
instrumentos firmados pelo órgão ou entidade, com o controle da 
ordem cronológica. 
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Objetiva a proposição determinar que a Casa de Contas verifique 

se os pagamentos de contratos, convênios e acordos firmados por 
entidade pública obedecem a uma ordem cronológica, sem conceder 
privilégios a uns em detrimento de outros. A Lei Federal n° 8.666, de 
1993, que trata de licitações e contratos administrativos, estabelece em 
seu art. 5° a obrigatoriedade da observância da estrita ordem 
cronológica, das datas de sua exigibilidade, no pagamento das 
obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de 
obras e prestação de serviços. 

Visando a aperfeiçoar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça 
apresentou o Substitutivo no 1, no qual inclui entre as competências do 
Tribunal de Contas, alistadas no art. 13 de sua lei orgânica, a de 
fiscalizar a observância da ordem cronológica de pagamentos efetuados 
pelas administrações públicas estadual e municipal. Deixa, no entanto, 
para o órgão, a responsabilidade de estabelecer o procedimento que 
deverá ser adotado para que se efetive tal fiscalização. 

Num sentido amplo, podemos considerar que a atribuição proposta no 
projeto de lei em análise já faz parte da competência do Tribunal, que 
analisa todos os processos licitatórios e contratos do Estado e, por 
suposto, tem profundo conhecimento das disposições da Lei no 8.666, 
que rege o tema. A própria Constituição Estadual, quando estabelece as 
competências do Tribunal, determina que a ele compete fiscalizar os 
aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e 
operacionais de todos os entes públicos estaduais. Quando falamos de 
aspectos financeiros e operacionais, fatores como fluxo de pagamento e 
critérios de amortização são naturalmente objetos de auditoria do 
órgão. 

Num sentido estrito, nada impede que mais uma competência 
específica seja acrescida às outras 29 alistadas na lei orgânica do 
Tribunal, até mesmo para dar maior clareza às atribuições dessa Corte. 

Finalmente, ressaltamos que a atribuição do controle externo na 
gestão de contas públicas é da Assembléia Legislativa, realizada com o 

_. auxílio do Tribunal de Contas, e qualquer proposição que vise a i aperfeiçoar e dar transparência a esse controle deve prosperar nesta 
e 

. . . .:; 

e 
É 



1562 
Casa. 

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

Complementar n° 23/2000, no ! 0 turno, na forma do Substitutivo n° I, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Olinto Godinho -

Mauro Lobo. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 450/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto de lei em tela 
estabelece normas para a concessão de serviços de transporte 
intermunicipal de passageiros e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emitir seu 
parecer. 

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opmou 
por sua rejeição. 

V em, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

O objetivo do projeto é autorizar que no Estado de Minas Gerais o 
serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal seja prestado 
por pessoa física ou juridica, não podendo as outorgas ter caráter de 
exclusividade. O DER-MG deverá providenciar, no prazo de 180 dias, 
a licitação para todas as linhas existentes. 

Na definição de Hely Lopes Meirelles, serviço público é "todo aquele 
prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e 
controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou 
secundárias da coletividade, ou simples conveniências do Estado". 

É fácil concluir que o serviço público deve ser norteado por 
princípios fundamentais, conferindo-lhe conotação inteiramente diversa 
de um serviço privado. O primeiro é gerido pelo poder público com 
vistas a atender às necessidades essenciais da coletividade. O segundo 
segue as leis do mercado. Portanto, em se tratando de um serviço 



o . • E o 

1563 
público, não há que se perquirir se é prestado por A, B ou C, uma 
vez que os delegatários deverão atender aos padrões fixados pelo poder 
público, que estabelecerá horários, itinerários, tarifa, tipo e idade da 
frota. O serviço público é simplesmente reflexo das exigências do 
poder público, que, se não atendidas, implicam a substituição do 
delegatário. 

Destarte, verifica-se, de plano, que as alterações propostas não 
culminarão em beneficios para os usuários e para o Estado. O número 
de pessoas que utilizam transporte coletivo intermunicipal tem 
diminuído vertiginosamente, razão por que seria desastroso pretender 
aumentar o número de operadores sem a contrapartida do aumento da 
demanda, resultando em aumento do custo e inviabilidade financeira, 
prejudicial para todo o sistema. 

Ademais, deve-se considerar que, se forem alteradas as condições 
atuais de prestação do serviço, com imposição de ônus decorrente da 
queda do índice de aproveitamento, poderá o Estado vir a ser obrigado 
a indenizar os delegatários ou subsidiar o serviço, encargo que deve ser 
afastado do orçamento público porque não representará nenhum 
beneficio. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei no 450/99. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente -Olinto Godinho, relator - Rêmolo Aloise -

Miguel Martini - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 553/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em 
pauta dispõe sobre o registro e a publicidade dos índices de violência e 
criminalidade no Estado de Minas Geràis. .. 

;;; Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
g juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição . 

..:[ 
_. Posteriormente, foi o projeto enviado à Comissão de Administração i Pública, que opinou por sua aprovação. Encaminhado à Comissão de 
e 
.§ 



Direitos Humanos, esta opinou pela aprovação do projeto, 
apresentando-lhe o Substitutivo n° I. 
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Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento destina-se a criar medidas que garantam 

transparência administrativa como condição primordial para a 
fiscalização do serviço público prestado pelo Estado, além de criar um 
banco de dados que registre e possibilite a publicidade dos índices de 
violência e criminalidade em Minas Gerais. 

O princípio da publicidade da administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios foi estabelecido no art. 37 da Constituição da 
República. 

Assim, a publicação no diário oficial do Estado dos índices de 
violência e criminalidade vem atender a esse comando constitucional e 
possibilitar às autoridades competentes dispor de elementos de análise e 
diagnóstico da realidade, instrumentalizando o planejamento da 
atividade dos órgãos públicos que atuam na área de segurança pública. 

A proposição foi amplamente analisada pela Comissão de Direitos 
Humanos. O art. 3° do Substitutivo n° 1 que apresentou dispõe que os 
dados originados e produzidos pela Polícia Militar, pela Secretaria da 
Justiça e de Direitos Humanos, pelo Ministério Público e pelo Tribunal 
de Justiça serão sistematizados e publicados pela Fundação João 
Pinheiro. Essa fundação possui dotação orçamentária para essa 
finalidade, consignada na natureza de despesa "publicação". Considere-
se, ainda, que as despesas decorrentes da publicação desses dados no 
"Minas Gerais" são inexpressivas, custando R$75,00 a publicação de 
cada página tamanho A4. 

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

553/99, no ]0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Direitos Humanos. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
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Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini, relator - Mauro Lobo 

- Olinto Godinho. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI W 650199 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe 
autoriza o Poder Executivo a reduzír a carga tributária do ICMS nas 
operações internas com papel, papelão e cortiça. 

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Cabe agora a esta Comissão analisar o mérito do projeto. 
Fundamentação 

O projeto de lei em tela tem natureza autorizativa. Logo, não 
estabelece norma cogente e impositiva quanto ao beneficio fiscal. Este 
somente será implementado se o Poder Executivo efetivamente 
autorizar. 

Lembre-se que o art. 14, inciso II, da Lei Complementar Federal n° 
101, de 4/5/2000, preceitua que o beneficio fiscal que implique redução 
de receita tributária estadual deve atender ao disposto na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO - e estar acompanhado de medidas de 
compensação, por meio de aumento de receita proveniente de elevação 
de alíquotas em outros setores da tributação, ampliação de base de 
cálculo, majoração ou criação de novo tributo ou compensação. 

Dessa forma, caso autorize efetivamente o beneficio fiscal proposto, o 
Estado de Minas Gerais deve adequar-se ao disposto no art. 14, inciso 
II, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Importa salientar, por outro lado, que o art. 155, inciso VI, da 
Constituição Federal permite que a alíquota da operação interna do 
ICMS seja reduzida para o limite da alíquota interestadual, 
independentemente de autorização prévia do Conselho Nacional de 

-~ Política Fazendária-CONFAZ. Como o Senado Federal, por meio da 
_. Resolução n° 22, de 1989, fixou em 12% a alíquota interestadual para i as regiões Sudeste e Sul, o projeto de lei está em harmonia com o 
e 
I 



ordenamento constitucional, ao autorizar a redução da carga 
tributária para até 12%. 

Conclusão 
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Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei 
n° 650/99, no I o turno, conforme proposto. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Miguel Martini -

Olinto Godinho. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI No 703/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Ivo José, o 
projeto de lei em epígrafe institui o Conselho Estadual do Trabalho, 
Emprego e Geração de Renda do Estado de Minas Gerais. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
matéria. 

Posteriormente, foi o projeto enviado à Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social, que opinou por sua aprovação na forma 
do Substitutivo n° I, que apresentou. 

V em, agora, a proposição a esta Comissão para receber, nos termos 
do art. 188, c/c o art. I 02, VII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento cria o Conselho Estadual do Trabalho, 

Emprego e Geração de Renda no nosso Estado e, no seu art. 2°, 
estabelece os objetivos do referido Conselho: deliberar em caráter 
permanente acerca das políticas públicas de fomento e apoio à geração 
de trabalho, emprego, renda e qualificação profissional em Minas 
Gerais. 

As atribuições do Conselho estão elencadas no art. 3° da proposição 
em exame, e, entre elas, podemos destacar: a de propor aos órgãos 
públicos programas, projetos e medidas que objetivem minimizar os 
impactos negativos do desemprego conjuntural e estrutural do Estado; a 
que prevê a elaboração de projetos que potencializem a geração de 
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emprego; a que propõe o acompanhamento e a fiscalização da 
aplicação de re=sos públicos empregados na geração de trabalho, 
emprego, renda e qualificação profissional em Minas Gerais e a que 
prevê a participação do Conselho na elaboração, no acompanhamento e 
na execução do plano de trabalho do Sistema Nacional de Emprego -
SINE. 

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão do Trabalho, que, 
procurando melhorar a proposição, realizou alguns ajustes, que 
resultaram no Substitutivo n° I. Entre as modificações apresentadas, 
destacam-se a organização do Conselho por câmaras e a manutenção do 
Grupo de Apoio Permanente, retirando-se, no entanto, sua 
remuneração. 

A proposição em tela não provocará impacto no orçamento estadual, 
porquanto os membros do Conselho não serão remunerados. 

Objetivando aprimorar o projeto, estamos apresentando ao final a 
Emenda n° 1, que visa a dar maior clareza aos dispositivos da futura lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

703/99, no ]0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° I, 
a seguir apresentada. 

EMENDA N° I AO SUBSTITUTIVO No I 
Dê-se à alínea "e" do inciso II do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- ············································································ 
II - ····················································································· 

• e) um representante da Federação das Empresas de Transportes de 
~ Cargas do Estado de Minas Gerais- FETCEMG.". 
~ Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
:§ Márcio Cunha, Presidente e relator - Olinto Godinho - Miguel 
~ Martini. 
~ PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 80!12000 
'" • ~ 
• • ... 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

~ De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela 
~ 

~ dispõe sobre a realização gratuita, nos hospitais da rede pública 
~ 
I 
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estadual, do exame denominado Emissões Evocadas Otoacústicas. 

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as 
Emendas n°S I e 2, que apresentou. 

Em seguida, a Comissão de Saúde manifestou-se, quanto ao mérito, 
pela aprovação do projeto com as emendas supracitadas. 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos 
financeiros e orçamentários. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem por objetivo tornar obrigatória, nos 

hospitais da rede pública do Estado, a realização gratuita do exame 
denominado Emissões Evocadas Otoacústicas ( conhecido como " teste 
do ouvidinho ") em todas as crianças nascidas nas suas dependências. 

O projeto é de grande alcance social e poderá trazer em longo prazo 
economia ao Estado, na medida em que o exame permitirá a 
identificação precoce de problemas que só iriam se manifestar no 
futuro, possibilitando a adoção de medidas preventivas. Com isso, 
serão evitados tratamentos ou utilização de prótese auditivas , que têm 
um custo mais elevado. 

As emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça 
aperfeiçoaram o projeto, na medida em que contêm dispositivos que 
visam possibilitar ao Poder Executivo a implementação dos exames. 

O prazo de 180 dias para regulamentação da lei, previsto pela 
Emenda n° I, além de dar condições de se criarem critérios para o 
atendimento, também permite ao Executivo adquirir os equipamentos 
necessários. A Emenda n° 2 cuida de prever a necessidade de dotação 
orçamentária específica para a execução da lei. 

A rede hospitalar do Estado possui 18 hospitais e o custo da aquisição 
do equipamento necessano ficará entre US$288.000,00 e 
US$540.000,00, dependendo da sofisticação técnica do equipamento. 

Analisando o orçamento do Estado para o exercício de 2000, observa-
se a existência de recursos para efetuar-se a compra dos equipamentos, 
tornando viável o atendimento gratuito do exame do ouvidinho. 
Entretanto, até que se adquiram os equipamentos e como forma de se 
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criar uma alternativa menos onerosa para o Estado, sugerimos, com 
a Emenda n°3, apresentada no final deste parecer, que os testes possam 
ser realizados por meio de convênios ou contratos firmados com 
instituições da área da saúde, públicas ou privadas, localizadas no 
Estado. 

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

n° 80112000 no 1° turno, com as Emendas n°S 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 3, a seguir 
apresentada. 

EMENDAN°3 
Acrescente-se ao art. 1 o o seguinte parágrafo único: 
"Art.l 0

- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parágrafo único - Os exames poderão ser realizados por instituições 
públicas ou privadas, mediante convênios ou contratos celebrados pelo 
Poder Executivo, observada a seguinte ordem de preferência: 

I - entidades públicas; 
II - entidades filantrópicas; 
III - demais instituições privadas.". 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Miguel Martini -

Olinto Godinho. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 82112000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em tela objetiva 
alterar a Lei n° 12.789, de 17/4/98, que torna obrigatória a afixação de 
preço em produto comercializado no varejo e dá outras providências . 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. 

A Comissão de Defesa do Consumidor opinou por sua aprovação na 
forma original. 

V em, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, a 
requerimento do Deputado Olinto Godinho. 
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Fundamentação 

Como já foi relatado nos pareceres das Comissões anteriores, o 
projeto em análise tem como objetivo aprimorar os mecanismos de 
defesa do consumidor, tornando obrigatória a afixação de preços em 
mercadorias e tratando ainda de questões relativas à pesagem dos 
produtos. Cuida também de outras questões que envolvem a 
comercialização de verduras e a realização de sorteios. 

Por entendermos que a matéria, embora indiscutivelmente afeta à 
Comissão de Defesa do Consumidor, esbarra em questões atinentes a 
custos financeiros e às normas da Secretaria de Estado da Fazenda, no 
que conceme ao lacre da máquina registradora que contenha registro de 
leitura ótica, de competência desta Comissão, apresentamos o 
Substitutivo no I. 

As novidades lideradas pelos avanços da informática têm surgido tão 
rapidamente, que nos fazem propor, para aperfeiçoamento da técnica 
legislativa, a revogação da Lei n° 12.789, de 17/4/98. Consideramos 
que não seria de bom alvitre apenas reformulá-la através de projeto de 
lei que deixasse de lado aspectos que beneficiam não somente os 
consumidores, mas que permitissem aos comerciantes a melhoria e a 
modernização dos equipamentos de seus estabelecimentos. 

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

821/2000, no I 0 turno, na forma do seguinte Substitutivo n° I. 
SUBSTITUTIVO W I 

Dispõe sobre a afixação de preço em produto vendido pelo comércio 
varejista no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - A afixação de preços dos produtos vendidos pelo comércio 

varejista no Estado reger-se-á pelo disposto nesta lei, sem prejuízo das 
disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 2°- São admitidas as seguintes formas de afixação de preços: 
I - no comércio em geral: 
a) diretamente nos bens expostos à venda, por meio de etiquetas ou 

similares; 
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b) nas vitrines, em listagens em que constem, em caracteres 
legíveis, os preços à vista de todas as mercadorias expostas; 
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li - em auto-serviços, supermercados, mercearias ou estabelecimentos 
comerciais onde o consumidor tenha acesso direto ao produto sem 
intervenção do comerciante, com a impressão ou fixação de código 
referencial, ou de código de barras, desde que haja informação clara e 
legível junto aos itens expostos sobre o preço à vista, o nome e a 
descrição do produto, o peso e a quantidade e o referido código, 
ficando este dispensado quando se tratar de produto cujo código varie 
em função de cor, fragrância ou sabor e que não apresente alteração de 
preços; 

§ I o - Na impossibilidade de afixação dos preços conforme 
estabelecido nos incisos I e 11 deste artigo, será permitido o uso de 
relação de preços dos produtos expostos, assim como os dos serviços 
oferecidos, de forma clara e em caracteres legíveis, de modo que 
demonstre inequivocamente tratar-se do preço da mercadoria. 

§ 2° - A relação de preços de que trata o parágrafo anterior deverá 
estar disponível em local e quantidade que permitam ao consumidor 
consultá-la independentemente de solicitação. 

Art. 3° - Nos estabelecimentos que operem com equipamento de 
leitura ótica é obrigatória a instalação de terminais de consulta ótica 
dentro da área de venda e em locais de fácil acesso ao consumidor, sem 
prejuízo da aplicação do disposto no inciso 11 e no § 1 o do art. 1°, 
observadas as seguintes proporções: 

I - em estabelecimento pequeno, assim considerado o estabelecimento 
que tenha de 1 a 5 caixas, um terminal de consulta ótica; 
li - em estabelecimento médio, assim considerado o estabelecimento 

que tenha de 6 a 12 caixas, um terminal de consulta ótica a cada 500m2 

de área de venda; 
III - em estabelecimento grande, assim considerado o estabelecimento 

que tenha de 13 a 20 caixas, um terminal de consulta ótica a cada 
~ 600m2 de área de venda; ..?. 

;; 
in 

'6 IV em hipermercado ou similar, assim considerado o i estabelecimento que tenha mais de 20 caixas, um terminal de consulta 
~ 
f 
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ótica a cada 700m2 de área de venda. 

Parágrafo único - Para efeito do disposto nos incisos deste artigo, será 
desprezada a fração igual ou inferior à metade da área, arredondando-se 
para cima a fração superior à metade. 

Art. 4°- Nos estabelecimentos em que a pesagem e a precificação de 
produtos hortifrutigranjeiros são feitas no próprio caixa, é obrigatório o 
treinamento do operador de caixa, para a correta identificação dos 
produtos. 

Art. 5° - A multa por infração ao disposto nesta lei será imputada nos 
termos do Código de Defesa do Consumidor. 

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

no 12.789, de 17 de abril de 1998. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Rêmolo Aloise -

Mauro Lobo. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI W 937/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito para Apurar o Não-
Repasse das Contribuições Previdenciárias Devidas ao Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, o projeto de lei 
em comento tem por objetivo criar o Conselho de Beneficiários - CBI-
IPSM. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 8/4/2000, foi a matéria 
enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a proposição 
a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela surgiu em decorrência da CPI do IPSM e visa à 

criação do Conselho de Beneficiários para atuar junto a esse Instituto. 
Nos termos dos arts. I o e 3° da Lei n° 11.406, de 28/1/94, o IPSM é uma 
entidade autárquica com autonomia administrativa e financeira, que 
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tem como finalidade a prestação previdenciária constituída pelos 
beneficios ou serviços proporcionados aos seus beneficiários. 

O art. 4° e seguintes da lei citada determinam a estrutura do Instituto, 
a composição e a competência dos órgãos de nivel superior. Em linhas 
gerais, a autarquia é conduzida por um Conselho Administrativo -
órgão colegiado composto de nove membros efetivos, que tem como 
Presidente nato o Comandante-Geral da Polícia Militar, responsável 
pelas políticas administrativa, financeira e operacional - e por uma 
Diretoria-Geral - órgão de direção superior, auxiliado por três 
diretorias, assessorias e divisões, ao qual compete administrar e 
representar o Instituto. À luz dos arts. 6° e 8° da mesma lei, compete ao 
Governador do Estado a designação dos membros do Conselho 
Administrativo, entre os segurados do IPSM, para mandato de dois 
anos, e a nomeação dos membros da diretoria, entre os oficiais 
superiores da Polícia Militar de Minas Gerais, para mandato de três 
anos, sendo permitida a recondução em ambos os casos. 

Conforme o projeto de lei em exame, o Conselho de Beneficiários do 
Instituto constituirá órgão auxiliar inserido na estrutura administrativa 
do IPSM e terá por objetivo fiscalizar a execução da política de 
prestação de serviços e beneficios da autarquia. As competências 
estabelecidas na matéria em pauta para o CBI-IPSM incluem, ainda, o 
oferecimento de sugestões para a melhoria do atendimento aos usuários 
em postos próprios ou conveniados, bem como a recomendação da 
anulação ou da correção de atos contrários às regras da boa 
administração. Além disso, segundo o art. 3° da proposição, o CBI-
IPSM será composto por cinco representantes dos servidores públicos 
da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e dos contribuintes ou 
beneficiários da autarquia, que serão indicados por associações 
representativas dos servidores no âmbito da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros e designados pelo Governador do Estado. 

A proposição em comento guarda seu mérito ao permitir o 
redirecionamento do IPSM para suas finalidades institucionais voltadas 
para a modernidade e a democracia. A participação dos diversos 
representantes dos contribuintes e pensionistas nos órgãos do IPSM é 
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medida salutar, há muito reivindicada, visto que atualmente só os 
oficiais superiores são nomeados para a direção do Instituto. A CPI do 
IPSM diagnosticou a necessidade de que os beneficiários façam o 
acompanhamento e a fiscalização da execução da política de prestação 
de serviços e beneficios da autarquia. Dessa forma, opinamos pela 
conveniência da aprovação da matéria. 

Observamos, no entanto, que é necessário alterar o art. 3° do projeto 
de lei em exame, para adequá-lo às modificações trazidas pela Emenda 
à Constituição n° 39, de 2/6/99. Com a nova redação do art. 39 da Carta 
mineira, dada pela referida emenda, os servidores públicos integrantes 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar passaram a ser 
denominados "militares". Apresentamos, então, a Emenda n° I, que dá 
nova redação ao art. 3° da proposição. 

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

937/2000, no ! 0 turno, com a Emenda no I, a seguir apresentada. 
EMENDAN° I 

Dê-se ao art. 3 o a seguinte redação: 
"Art. 3° - O CBI-IPSM é composto por cinco membros, escolhidos 

entre representantes dos militares da Polícia Militar, do Corpo de 
Bombeiros Militar e dos contribuintes ou beneficiários do IPSM, 
mediante indicação das respectivas associações representativas.". 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Ivo José, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ronaldo 

Canabrava - Luiz Menezes. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 142/99 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a proposição em pauta 
define direitos e obrigações dos usuários do transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros. 

A proposição foi aprovada em I 0 turno com as Emendas n° 1, da 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, e n°s 2, 3 e 4, 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem a matéria 
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agora a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos 
termos do art. 189, c/c o art. I 02, I, "e", do Regimento Interno. Em 
decorrência da proximidade temática, foi anexado à matéria o Projeto 
de Lei n° 931/2000, do Deputado Carlos Pimenta. 

O presente parecer traz anexa a redação do vencido. 
Fundamentação 

O projeto em exame beneficia os usuários do transporte público 
intermunicipal, na medida em que fixa, em lei formal, o parâmetro 
mínimo de direitos e deveres dos passageiros, que poderão ser 
ampliados em regulamentação, uma vez que, no instituto da concessão, 
o concedente tem o poder-dever de estabelecer as exigências para a 
regular prestação do serviço público. 

De qualquer forma, a fixação dos direitos e deveres em lei formal 
amplia a sua legitimidade, na medida em que é resultante do processo 
legislativo, reduzindo a discricionariedade do Executivo e afastando as 
pressões dos interesses econômicos das empresas, sobretudo porque os 
usuários de transporte intermunicipal não são organizados, de forma a 
equilibrar o jogo de interesses. 

O Projeto de Lei n° 93112000, anexado ao projeto em exame, pretende 
estabelecer a validade das passagens intermunicipais por 30 dias, se o 
interessado comunicar à empresa com antecedência de 12 horas que 
não a utilizará no horário previsto. Tal projeto nos parece 
desnecessário, tendo em vista que o inciso XVII do art. I o da 
proposição que ora se submete à apreciação já assegura ao usuário a 
devolução do valor da passagem ou sua revalidação, se a passagem for 
apresentada até 12 horas antes do embarque. Ademais, trata-se de 
matéria prejudicada, porque o dispositivo mencionado foi objeto de 
emenda da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, 
devidamente aprovada. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 142/99, 

em 2° turno, na forma do vencido em I o turno. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
João Paulo, Presidente- Bené Guedes, relator- Geraldo Rezende. 
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Define direitos e obrigações dos usuários do transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - São direitos do usuário do transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros: 
I- receber serviço adequado; 
II - receber do poder público estadual e das transportadoras 

informações para a defesa de interesses individuais e coletivos; 
III - obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha; 
IV - levar ao conhecimento do órgão de fiscalização as 

irregularidades de que tenha conhecimento, referentes ao serviço 
delegado; 

V - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, 
do início ao término da viagem; 

VI - ter garantida sua poltrona no ônibus, nas condições especificadas 
no bilhete de passagem; 

VII - ser atendido com urbanídade pelos prepostos da transportadora e 
pelos agentes de fiscalização; 

VIII - ser auxiliado no embarque e no desembarque, em se tratando 
de crianças, pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção; 

IX - receber da transportadora informações acerca das características 
dos serviços, tais como horários, tempo de viagem, localidades 
atendidas, preço da passagem e outras relacionadas com os serviços; 

X - transportar, gratuitamente, bagagem no bagageiro e volume no 
porta-embrulhos, observado o disposto nesta lei; 

XI - receber comprovantes das bagagens transportadas; 
XII - ser indenizado por extravio da bagagem transportada no 

bagageiro; 
XIII - receber a diferença do preço da passagem, quando a viagem se 

faça, total ou parcialmente, em veículo com características inferiores às 
daquele contratado; 

XIV - receber, às expensas da concessionária, enquanto perdurar a 
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situação, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um 
bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção ou 
retardamento da viagem, quando tais fatos forem imputados à 
concessionária; 

XV - receber da concessionária, em caso de acidente, imediata e 
adequada assistência; 

XVI - transportar, sem pagamento, crianças de até cinco anos de 
idade, desde que não ocupem poltronas, observadas as disposições 
legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de menores; 

XVII - receber a importância paga ou revalidar a passagem no caso de 
desistência da viagem até doze horas antes do embarque. 

Art. zo - Ao usuário do transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros será recusado o embarque, ou determinado o desembarque, 
quando: 

I - não se identificar quando exigido; 
II - estiver em estado de embriaguez; 
III - portar arma sem autorização da autoridade competente; 
IV - transportar ou pretender embarcar produtos considerados 

perigosos pela legislação específica; 
V - transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou 

silvestres sem o devido acondicionamento ou em desacordo com as 
disposições legais ou regulamentares; 

VI - pretender embarcar objeto de dimensões e acondicionamento 
incompatíveis com o porta-embrulhos; 

VII - comprometer a segurança, o conforto ou a tranqüilidade dos 
demais passageiros; 

VIII - fizer uso de aparelho sonoro depois de advertido pela 
tripulação do veículo; 

IX - demonstrar incontinência no comportamento; 
X- recusar-se ao pagamento da tarifa; 
XI - fizer uso de produtos fumíferos no interior do ônibus; 
XII - demonstrar falta de zelo pela conservação dos bens e dos 

equipamentos por meio dos quais lhes são prestados os serviços. 
Art. 3° - O preço da passagem abrange, a título de franquia, o 
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transporte obrigatório e gratuito de bagagem no bagageiro e de 
volume no porta-embrulhos, observados os seguintes limites máximos 
de peso e dimensão: 

I - no bagageiro, 25kg (vinte e cinco quilogramas) de peso total e 
volume máximo de 300dm'( trezentos decímetros cúbicos), limitada a 
maior dimensão de qualquer volume a lm' (um metro cúbico); 

II -no porta-embrulhos, 5kg (cinco quilogramas) de peso total, com 
dimensões que se adaptem ao porta-embrulhos, desde que não sejam 
comprometidos o conforto, a segurança e a higiene dos passageiros. 

§ I o - Excedida a franquia fixada nos incisos I e II deste artigo, o 
passageiro pagará até 0,5% (meio por cento) do preço da passagem 
correspondente ao serviço convencional pelo transporte de cada 
quilograma de excesso. 

§ zo - Os passageiros têm prioridade de espaço no bagageiro para a 
condução de suas respectivas bagagens. 

§ 3°- O passageiro que não tenha excedido o limite previsto no inciso 
I deste artigo terá prioridade de espaço no bagageiro em relação àquele 
que tenha excedido o respectivo limite. 

Art. 4° - A reclamação do passageiro por danos ou extravio da 
bagagem deverá ser comunicada à transportadora ou a seu preposto ao 
término da viagem, mediante o preenchimento de formulário próprio. 

§ I 0 
- As transportadoras indenizarão os proprietários de bagagem 

danificada ou extraviada no prazo de trinta dias contados da data da 
reclamação, mediante a apresentação do respectivo comprovante. 

§ zo - A indenização será calculada tendo como referência o 
coeficiente tarifário para rodovia pavimentada, observado o seguinte 
critério: 

I - mil vezes o coeficiente tarifário, no caso de dano; 
II - três mil vezes o coeficiente tarifário, no caso de perda definida. 
Art. 5° - A não-observância do disposto nesta lei implicará aplicação 

de multa à transportadora infratora, observados os seguintes limites: 
I - mil vezes o coeficiente tarifário para rodovia pavimentada, nos 

casos de: 
a) retardamento do horário de partida, exceto nos casos em que o 
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retardamento não tenha sido causado pela transportadora; 

b) cobrança, a qualquer título, de importância não prevista ou não 
permitida nas normas legais; 

c) não-fornecímento do comprovante do despacho de bagagem; 
d) apresentação de sanitário sem condições de utilização, quando no 

início da víagem e nas saídas dos pontos de apoio; 
II - duas mil vezes o coeficiente tarifário para rodovia pavimentada, 

nos casos de: 
a) venda de mais de um bilhete de passagem para uma mesma 

poltrona, na mesma viagem; 
b) atraso no pagamento da índenização por dano ou extravío da 

bagagem, por mês de atraso; 
c) recusa ao embarque ou ao desembarque de passageiros, nos pontos 

aprovados, sem motivo justificado; 
d) não prestar assistência aos passageiros e às tripulações, em caso de 

acidente ou de avaria mecânica; 
c) não dar prioridade ao transporte de bagagens dos passageiros; 
f) recusa ao cumprimento do disposto nos incisos II, X, XV, XIV e 

XVII do art. 1 o. 

Art. 6° - O poder público estadual definirá, em regulamento, o 
procedimento referente ao exercício dos direitos previstos nesta lei. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 162/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto em epígrafe 
dispõe sobre o parcelamento de débitos referentes ao Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores - IPV A. 

No 1° turno, foi o projeto aprovado, com a Emenda n° 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça . 

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de receber parecer de 
2°tumo. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante deste 
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parecer. 

Fundamentação 
Objetiva o projeto beneficiar com o parcelamento do débito em até 

dez vezes, sem a incidência de multa, o contribuinte que esteja devendo 
o IPVA. 

A legislação atual estipula multa de 20% sobre o valor atualizado do 
imposto, quando o pagamento ocorrer após 30 dias contados da data do 
vencimento. 

O projeto estabeleceu que o valor do débito, para se enquadrar no 
parcelamento, não poderá ser inferior a 500 UFIRs, o que corresponde 
hoje a R$532,05. 

Vale ressaltar que a multa representa uma indenização pelo não-
pagamento do tributo no prazo e tem caráter de penalidade, quando a 
omissão do contribuinte implica uma infração à lei fiscal. Assim, não se 
confunde com a atualização do débito, que deverá ocorrer quando do 
seu parcelamento. 

Deve-se observar ainda que do produto da arrecadação do IPV A, aí 
incluídos os acréscimos legais correspondentes, 50% pertencem ao 
Estado e 50% ao município onde se encontra registrado, matriculado ou 
licenciado o veículo. Desta forma, a aprovação do projeto acarretará 
também o parcelamento no recebimento da cota-parte pelos municípios. 

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

162/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Rêmolo Aloise -

Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI W 162/99 
Dispõe sobre o parcelamento de débitos referentes ao Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores - IPV A. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os débitos do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores - IPV A - existentes até a entrada em vigência da Lei 
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Federal n° 9.503, de 23/9/97, poderão ser pagos sem a incidência de 
multa, em até dez parcelas mensais, mediante solicitação do interessado 
ao DETRAN-MG. 

§ I o - A autorização para parcelamento fica condicionada ao 
recolhimento da primeira parcela, no valor de 20% (vinte por cento) do 
total do débito, na rede bancária autorizada. 

§ 2° - Para efeito de parcelamento, o valor do débito não poderá ser 
inferior a 500 UFIRs (quinhentas Unidades Fiscais de Referência). 

Art. 2° - Os procedimentos administrativos para licenciamento dos 
veículos cujo IPV A foi objeto de parcelamento serão adotados pelo 
órgão de trânsito competente, na forma da Lei Federal n° 9.503, de 23 
de setembro de 1997. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 191199 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei n° 191199 
dispõe sobre a concessão de incentivo às empresas que possuam 
empregados com idade igual ou superior a 40 anos. 

A proposição, aprovada no I o turno na forma originalmente proposta, 
volta agora a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, 
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, XIV, "a", do Regimento Interno. 

z Fundamentação a 
• O projeto sob análise tem por objetivo conceder incentivo de natureza 
~ tributária às empresas que possuam pelo menos 25% de empregados 
~ com idade igual ou superior a 40 anos. O intuito principal é propiciar 
! maiores oportunidades de emprego às pessoas dessa faixa etária. 
;; Certamente, a iniciativa vem ao encontro dos anseios de grande parte 
;: da população, na medida em que facilita o ingresso no mercado de u; 
-" trabalho de pessoas que dele hoje se encontram alijadas. 
1 A proposição não necessita de reparos desta Comissão. Ratificamos, 
.g portanto, nossa posição do I o turno, que é pela conveniência e i oportunidade da aprovação da matéria. 

I 
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Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 
Lei no 191199 na forma proposta. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes, relator - Agostinho Silveira -

Ronaldo Canabrava. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 202/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
· Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a reserva de recursos públicos destinados à habitação em 
beneficio da mulher arrimo de família e dá outras providências. 

Aprovado no I o turno, com as Emendas n°S I e 2, retoma o projeto a 
esta Comissão, para receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 
189, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A proposição em análise tem por finalidade reservar às mulheres que 
são arrimo de família parte dos recursos destinados a moradia 
provenientes do Fundo Estadual de Habitação. Como se trata de 
transferir recursos já previstos no orçamento, a medida proposta não 
trará aumento de despesa para o Estado. 

Como já se enfatizou em pareceres sobre o projeto em tela, durante 
sua tramitação no I 0 turno, a matéria é de grande relevância, pois 
objetiva reduzir as desigualdades sociais, ao pretender dar apoio aos 
menos favorecidos. 

Nunca será demasiado reiterar a importância de se buscar a redução 
das desigualdades entre homens e mulheres. Mais que um preceito 
constitucional (Constituição da República, art. 5°, 1), igualar direitos de 
homens e mulheres tem o sentido de promover a eqüidade. E, para se 
atingir tal objetivo, será necessário oferecer à parte em desvantagem 
algo que lhe permita alcançar as mesmas condições da outra. 

A igualdade e a eqüidade são atingidas quando se corrigem as 
injustiças. Propiciarem-se elementos para se minimizarem as injustiças 
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Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei no 
202/99 na forma do vencido no I o turno. 

Redação do Vencido no I o Turno 
PROJETO DE LEI N° 202/99 

Dispõe sobre a reserva de recursos públicos destinados à habitação 
em beneficio da mulher arrimo de família e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Serão reservados I O% (dez por cento) dos recursos estaduais 

destinados à habitação para as famílias de baixa renda cuja subsistência 
seja essencialmente provida pelo trabalho ou pela renda da mulher, em 
forma de regulamento. 

§ 1 o - Os recursos a que se refere esta lei serão empregados na 
construção, na aquisição e na reforma de moradias. 

§ 2° - A comprovação da condição familiar especificada no "caput" 
deste artigo será feita mediante documento expedido por autoridade 
judiciária. 

Art. 2° - Os recursos previstos no art. I o desta lei serão provenientes 
da Secretaria de Estado da Habitação, por meio do Fundo Estadual de 
Habitação - FEH. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Ivo José, Presidente - Agostinho Silveira , relator - Luiz Menezes -

Ronaldo Canabrava. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 513/99 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a fiscalização do envasilhamento, da comercialização e da 
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distribuição de gás liqüefeito de petróleo - GLP. 

Aprovada no I o turno, em sua versão original, a proposição retoma a 
esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem por objetivo implementar a política de 

proteção ao consumidor por meio da iniciativa direta do poder público 
no combate às fraudes e na fiscalização geral, desde o processo 
produtivo até a comercialização final do gás de cozinha, o que, 
evidentemente, significará uma maior segurança para toda a sociedade. 

Observa-se que a matéria já foi amplamente discutida quando da 
tramitação do projeto nas comissões técnicas e no Plenário da Casa, 
que aprovou o projeto sem nenhuma restrição. 

É importante recordar que o Código de Defesa do Consumidor, em 
seu art. 6°, I, preconiza ser direito básico do consumidor "a proteção da 
vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos". 

Ratificamos, pois, nosso posicionamento quando da análise da 
matéria em I o turno, uma vez que, conforme já foi ressaltado, o projeto 
é conveniente e oportuno, pois assegurará maior segurança no processo 
de envasilhamento, comercialização e distribuição do gás de cozinha e 
contribuirá para coibir as fraudes quanto à quantidade de gás contida 
nos botijões. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei n° 513/99 em sua versão original. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Geraldo Rezende, Presidente- Bené Gudes, relator- João Paulo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 531199 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau e outros , o projeto de lei em 
epígrafe visa alterar dispositivo da Lei n° 13.243, de 23/6/99, que 
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modificou a redação do art. 4° da Lei no 12. 989, de 30/7/98, que 
trata do parcelamento do crédito tributário das cooperativas. 

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

Nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, apresentamos em 
anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
As alterações introduzidas pelo Substitutivo n° 1 cuidaram de 

aperfeiçoar a técnica legislativa do projeto de lei em tela, bem corno 
ensejaram sua adequação à legislação tributária estadual. 

A proposição confere novo prazo às cooperativas para quitarem seus 
débitos com os mesmos beneficios da Lei n° 13.243, de 23/6/99, o que 
poderá resultar em ingresso de mais recursos financeiros no produto da 
arrecadação do ICMS, especificamente quanto a créditos tributários já 
formalizados, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa. 

Com o novo prazo estabelecido, as cooperativas terão mais 120 dias 
para pagamento de seus débitos para com a Fazenda Pública Estadual, 
em até cinco parcelas mensais, com anistia de multas de mora, de 
revalidação, multas isoladas e juros moratórios. 

Considerando o estímulo que o projeto concede às cooperativas e a 
perspectiva de quitação de débitos tributários, com o imediato aumento 
de receita, entendemos que a proposição deve merecer a aprovação 
desta Casa. 

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

n° 531/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Miguel Martini -

Olinto Godinho. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
DO PROJETO DE LEI N° 531/99 

Altera dispositivo da Lei no 12.989, de 30 de julho de 1998, que 
modifica dispositivos da Lei n° 6.763, de 1975. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - O art. 4° da Lei n° 12.989, de 30 de julho de 1998, 

modificado pelo art. 38 da Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder às 
cooperativas parcelamento, em até cinco parcelas mensais, do crédito 
tributário formalizado ou não até 31 de julho de 1999, inscrito ou não 
em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança. 

Parágrafo único- Ficam anistiadas as multas de mora, as multas de 
revalidação, as multas, isoladas e os juros moratórios referentes ao 
crédito tributário de que trata o "caput" deste artigo aplicados até a data 
nele fixada, desde que não decorrentes de fraude.". 

Art. 2°- Os benefícios de que trata o art. 4° da Lei no 12.989, de 30 de 
julho de 1998, com a redação dada por esta lei, poderão ser requeridos 
no prazo de cento e vinte 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. 
PARECER PARA O 2°TURNO DO PROJETO DE LEI No 537/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei n° 537/99 
objetiva criar o Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos e 
dar outras providências. 

Aprovado no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 8, retoma o projeto a 
esta Comissão para receber parecer de 2° turno, cabendo-nos ainda 
elaborar a redação do vencido, que segue anexa. 

Fundamentação 
Conforme tivemos a oportunidade de nos manifestar, durante a· 

discussão da matéria no 1 o turno, a medida proposta não encontra óbice 
do ponto de vista financeiro-orçamentário à sua tramitação. Tal medida 
é também oportuna, pois a Lei n° 12.986, de 1998, que criou a 
Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, já previa a criação de um 
fundo para disponibilizar recursos para a implementação de projetos de 
promoção e defesa dos direitos humanos. 

Entre os recursos que comporão o fundo, relacionados no art. 4°, 
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estão: fianças quebradas ou perdidas, em favor do Estado; recursos 
alocados por órgãos, fundos e entidades federais; retornos dos 
financiamentos; dotações orçamentárias e 7% da renda líquida da 
Loteria do Estado de Minas Gerais. 

As emendas aprovadas no I o turno adequaram a proposição às 
determinações da Lei Complementar n° 27, de 1993, que disciplina a 
criação de fundos no Estado. 

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

537/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Olinto Godinho -

Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI N° 537/99 
Cria o Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo Estadual de Promoção dos Direitos 

Humanos - FEPDH -, que tem por objetivo oferecer suporte financeiro 
a: 

I - programas de promoção, divulgação e defesa dos direitos 
humanos, incluídos nesta denominação os direitos individuais, 
coletivos, sociais, econômicos, políticos e culturais garantidos 
constitucional e legalmente; 

II - projetos que objetivem a implementação das propostas de ação 
constantes no Programa Nacional de Direitos Humanos. 

Art. 2°- São beneficiários dos recursos do FEPDH: 
I - entidade ou órgão público estadual ou municipal responsável pela 

execução de programa de promoção e defesa dos direitos humanos; 
II - entidade não governamental, legalmente constituída, sem fins 

j lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, voltada para a 
i promoção e a defesa dos direitos humanos. 
~ Art. 3° - O FEPDH tem natureza e individuação contábeis e prazo de 
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duração indeterminado. 

Art. 4° - Os recursos do FEPDH são provenientes: 
I - de dotações consignadas no orçamento do Estado ou em créditos 

adicionais; 
li - de doações, auxílios e contribuições de qualquer natureza; 
III - do retorno dos financiamentos concedidos; 
IV - de fianças quebradas ou perdidas, em favor do Estado, de 

conformidade com o disposto na legislação processual penal; 
V - de recursos alocados por órgãos, fundos e entidades federais e 

destinados a programas de promoção e defesa dos direitos humanos; 
VI - de resultados de aplicações financeiras de recursos do Fundo; 
VII - de 7% (sete por cento) da renda líquida, anualmente verificada, 

resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais; 
VIII - de outras fontes que lhe destinarem recursos. 
Art. 5° - São condições para a obtenção de financiamento ou de 

repasse de recursos do FEPDH: 
I - a apresentação de plano de trabalho, de acordo com os critérios 

gerais estabelecidos pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
Humanos; 
li - a comprovação do cumprimento dos requisitos legais referentes à 

constituição e à regulamentação do órgão ou da entidade candidata a 
beneficiária do Fundo. 

Parágrafo único - Compete ao Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos Humanos fiscalizar o cumprimento das condições 
estabelecidas nos incisos I e II deste artigo e definir projetos que terão 
preferência na liberação dos recursos do Fundo. 

Art. 6° - As operações com recursos do FEPDH sujeitam-se às 
seguintes normas e condições: 

I - quando forem concedidos financiamentos reembolsáveis: 
a) a taxa de juros, aplicada sobre o saldo devedor reajustado, será 

estipulada conforme critérios estabelecidos pelo grupo coordenador, 
observando-se o limite máximo constitucional de 12% (doze por cento) 
ao ano; 

b) o reajuste monetário será definido por ato do Poder Executivo, 
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ouvido o grupo coordenador; 

c) será exigida do beneficiário contrapartida de, no mínimo, 10% (dez 
por cento) do valor do investimento aprovado com o programa, 
podendo ser expressa, isolada ou cumulativamente, em recursos 
financeiros, materiais ou serviços; 

II - quando houver liberação de recursos ou quando forem concedidos 
financiamentos subsidiados: 

a) será exigida contrapartida de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do 
valor do investimento ou do projeto, expressa, isolada ou 
cumulativamente, em recursos financeiros, materiais ou serviços; 

b) outras condições e normas poderão ser definidas pelo grupo 
coordenador, podendo ser consultado o Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos Humanos. 

Art. 7° - O FEPDH tem como órgão gestor a Secretaria Adjunta de 
Direitos Humanos, órgão da Secretaria de Estado da Justiça e de 
Direitos Humanos, e, como agente financeiro, o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG. 

Parágrafo único - O BDMG, a título de remuneração pelos serviços 
prestados, fará jus a remuneração de, no máximo, 0,5% (meio por 
cento) ao ano, calculada sobre o valor dos financiamentos concedidos a 
cada ano. 

Art. 8° - O grupo coordenador do FEPDH é composto por: 
I -um representante da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos; 
II - um representante do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
III -um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

-BDMG-; 
IV - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
V - um representante da Comissão de Direitos Humanos da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
VI -um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
VII - três representantes da sociedade civil, indicados em plenária do 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos entre as entidades 
não governamentais, legalmente constituídas, sem fins lucrativos, 
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comprovadamente de utilidade pública, reconhecidamente voltadas 
para a promoção e a defesa dos direitos humanos no Estado. 

Art 9° - Incumbe à Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão 
financeira do órgão gestor e do agente financeiro do FEPDH, 
especialmente no que se refere à: 

I - elaboração do cronograma financeiro da receita e da despesa; 
II - elaboração da proposta orçamentária do Fundo; 
III - definição sobre a aplicação das disponibilidades transitórias de 

caixa do Fundo. 
§ 1 o - Os demonstrativos financeiros do FEPDH obedecerão ao 

disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e nas normas 
gerais e específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

§ 2° - O agente financeiro e o órgão gestor do FEPDH apresentarão 
relatórios financeiros específicos, na forma solicitada pela Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 587/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, o projeto de lei em 
epígrafe altera dispositivos da Lei n° 12.733, de 30/12/97, que dispõe 
sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a 
realização de projetos culturais no Estado. 

Aprovado no 1° turno, com a Emenda n° 1, retoma o projeto a esta 
Comissão para receber parecer no 2° turno. 

Nos termos do art. 189, § 1 o , do Regimento Interno, anexa 
apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Com as alterações propostas pelo projeto de lei em tela, a Lei de 

Incentivo Cultural, implantada no Estado desde 1997, obterá maior 
eficácia na sua aplicação e, certamente, atrairá novos investidores, 
porque a proposição estende a dedução para até 100% do montante do 
ICMS a ser abatido mensalmente pelo contribuinte que apoiar 
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financeiramente projeto cultural, em vez do montante de 20% que 
vigora pela regra atual da lei, ficando vedada a exigência de incentivo 
próprio de qualquer espécie acima do montante de 1 00%. 

A Emenda n° 1, do Deputado Agostinho Patrus, cuidou apenas de 
estender os benefícios da lei, possibilitando o abatimento de 25% em 
favor do contribuinte que apóie financeiramente projeto cultural para 
fins de quitação dos débitos tributários inscritos em dívida ativa até 
1999, ao passo que a regra anterior somente assegurava o benefício até 
1996. 

Por se tratar de uma lei de incentivo que já vem sendo aplicada no 
Estado e por pretender o projeto de lei apenas aperfeiçoá-la, 
entendemos que a proposição deve prosperar e merecer a aprovação 
desta Casa 

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

n° 587/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martiní, relator - Olinto Godinho 

- Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI No 587/99 
Altera dispositivos da Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de 1997, e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O § 2° do art. 3°, o "caput" do art. 5° e o art. 7° da Lei n° 

12.733, de 30 de dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 3°- ················································································· 
§ 2° - A dedução deverá ser iniciada pelo contribuinte na data do 

vencimento do imposto, após estar de posse da Declaração de Intenção, 
devidamente aprovada pela Superintendência da Receita Estadual -
SRE."; 

~ "Art. 5° - O contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa 
~ 

~ até 31 de dezembro de 1999 poderá quitá-lo com desconto de 25% 
~ 
I 
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"Art. 7° - O valor deduzido na forma do art. 3°, bem como o dos 
recursos repassados na forma do inciso II do § 1 o do art. 5°, será de 
100% (cem por cento) dos recursos destinados ao projeto pelo 
incentivador.". 

Art. 2° - É vedada a exigência de incentivo próprio de qualquer 
espécie, por parte do incentivador, acima do montante previsto no art. 
7° da Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de 1997, por meio de moeda 
corrente, fornecimento de mercadorias, prestação de serviços, cessão de 
imóvel ou qualquer outro meio. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 
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. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 593/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe 
altera dispositivo da Lei n° 6.763, de 26/12/75, que reduz de 25% para 
18% a alíquota do ICMS incidente nas operações internas com 
mercadorias e prestações de serviços relacionados com cosméticos e 
produtos de toucador. 

O projeto foi aprovado no 1 o turno na forma original e retoma a esta 
Comissão para receber parecer no 2° turno. 

Fundamentação 
Sabe-se que a alíquota genérica do ICMS nas operações internas do 

Estado é de 18%. O projeto de lei em tela pretende igualar a alíquota 
atualmente vigente para os cosméticos e produtos de toucador à 
alíquota genérica, retirando os referidos produtos e serviços da 
categoria de supérfluos. 

Por outro lado, a redução da alíquota nas operações com mercadorias 
e prestações de serviços relacionados com cosméticos e produtos de 
toucador poderá resultar, em médio e longo prazos, no aumento da base 
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tributária do setor. Isso permitirá às empresas manterem suas 
unidades de distribuição no Estado e aumentará a competitividade dos 
mencionados produtos, incrementando as vendas no vareJo . e, 
conseqüentemente, a própria arrecadação do ICMS. 

A redução de alíquota pretendida está respaldada no art. 155, inciso 
VI, da Constituição Federal, que permite igualar a alíquota interna até o 
limite da alíquota interestadual, que é de 12% para a Região Sudeste, 
conforme disposto na Resolução no 22, de Senado Federal. Sendo 
assim, a proposição atende aos pressupostos do ordenamento 
constitucional, não havendo necessidade de prévia deliberação do 
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para 
implementação do beneficio. Além disso, o impacto na receita 
tributária ficará dentro dos limites da razoabilidade. 

A redação original do projeto atende à técnica legislativa, 
determinando apenas a supressão das expressões "cosméticos e 
produtos de toucador" do item 6 da Tabela F, anexa à Lei n° 6.763, de 
1975, permanecendo as demais mercadorias constantes na mencionada 
tabela com alíquota de 25%. 

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

n° 593/99 no 2° turno, conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Olinto Godinho -

Miguel Martini. 
PARECER PARA O zo TURNO DO PROJETO DE LEI N° 596/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa dos Deputados Anderson Adauto, Sargento Rodrigues e 
Cabo Morais, o projeto de lei em tela tem por objetivo autorizar o 
Poder Executivo a doar os imóveis que especifica. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, 
que, por sua vez, recebeu as Emendas n°s 1 a 4, cabendo agora a esta 
Comissão deliberar sobre a matéria, no 2° turno, atendo-se à sua 
competência. 
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Segundo o texto da proposição, a transferência de domínio do imóvel 
do Estado para as entidades assistenciais ligadas à Polícia Militar tem 
por fim possibilitar a construção de casas populares, o que, a nosso ver, 
constitui medida de relevância social e atende à legislação em vigor, 
particularmente quanto à existência de interesse público justificado 
para a alienação de bens do patrimônio estatal. 

No que concerne aos aspectos financeiros e orçamentários, cumpre-
nos salientar que a pretendida doação não acarretará despesas para os 
cofres estaduais, tampouco causará impacto na lei orçamentária, 
embora haja redução do ativo imobilizado do Tesouro. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 596/99 

no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Mário Cunha,Presidente e relator - Olinto Godinho - Miguel Martini -

Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI No 596/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica o Poder Executivo autorizado a doar: 
I - à entidade Ação Feminina de Assistência Social do Quarto 

Batalhão da Polícia Militar - AF AS-4° BPM - parte do imóvel situado 
no lugar denominado Alto do Cachimbo, no Município de Uberaba, 
constituído de um terreno com a área total de 501.487m2 (quinhentos e 
um mil quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados), registrado sob 
o n° 13.555, a fls. 193 do livro 3M, no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Uberaba, estando excluídas da doação: 

a) a área de 53.525,04m2 (cinqüenta e três mil quinhentos e vinte e 
cinco vírgula zero quatro metros quadrados), ocupada pelo quartel do 
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4° Batalhão da Polícia Militar; 

b) a área de 1.576,83m2 (mil quinhentos e setenta e seis vírgula 
oitenta e três metros quadrados), destinada à construção de casas 
funcionais; 

c) a área de 6.809,59 m2 (seis mil oitocentos e nove vírgula cinqüenta 
e nove metros quadrados), destinada à construção da sede da 5• 
Companhia da Polícia Militar Florestal e do Campo de Futebol do 4° 
Batalhão da Polícia Militar; 

11 - à entidade Ação Feminina de Assistência Social do Sétimo 
Batalhão de Polícia Militar - AF AS - 7° BPM - a parte remanescente do 
terreno situado no Município de Bom Despacho, constituído pelo 
imóvel com a área aproximada de 35, 875ha (trinta e cinco hectares e 
oitocentos e setenta e cinco ares), confrontando com terreno de Jair de 
Rezende Freitas, seguindo à esquerda com terrenos da Vila Olegário 
Maciel, com os quais é dividido por um grata, até o córrego e por este 
abaixo, confrontando com terrenos de Flávio Cançado Filho e sua 
mulher, até a divisa de Belchior de Oliveira Filho e voltando à direita 
dividindo com esse por urna greta até as proximidades de um valo e por 
este seguindo, em divisa com Manoel Honório Gontigo, até o ponto e 
de Gustavo Lopes e voltando à direita confrontando com este último 
por valos até a porteira que vai para a fazenda do mesmo confrontante e 
daí voltando à direita por um valo até apanhar a cerca de arame da Vila 
Militar e daí por cerca de arame até onde teve começo esta descrição de 
limites, situado no antigo Matão, ficando preservado o terreno de 
17,075 ha (dezessete hectares e setenta e cinco ares) atualmente 
ocupado pela Guarnição Militar Estadual de Bom Despacho. 

III - à entidade Ação Feminina de Assistência Social do Décimo 
Batalhão de Polícia Militar - AF AS -1 oo BPM - os imóveis descritos a 
seguir: 

a) um quinhão de terras, com a área total de, mais ou menos, 11,73 
(onze hectares e setenta e três ares), situado na Fazenda Montes Claros, 
com os seguintes limites e limitações: começa no canto da cerca 
divisória de José Paranha da margem esquerda da estrada Boiadeira 
para Juramento; daí segue pela cerca, margeando a estrada para 
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Juramento, até um marco na cerca divisória de José Alves da Silva 
(João Camilo), na distância de 225m (duzentos e vinte e cinco metros); 
deste marco segue no rumo de 21 o 30'NE, limitando com José Alves da 
Silva, pela cerca até a distância de 300m (trezentos metros), daí segue 
no rumo de 25° NE, ainda limitando com José Alves da Silva, pela 
cerca, até o seu canto, próximo a uma barroca, na distância de 253m 
(duzentos e cinqüenta e três metros), daí segue pela cerca, limitando 
com Geraldo Gonçalves, até o seu embeiço em outra barroca, na 
distância de 154m (cento e cinqüenta e quatro metros), mais ou menos, 
daí segue no rumo 17° 80, limitando com José Paranha, pela cerca até 
seu canto na margem da estrada de Juramento, na distância de 408,50m 
(quatrocentos e oito vírgula cinqüenta metros), ponto inicial destes 
limites, conforme consta de transcrição feita no Cartório do 1 o Oficio 
de Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros; 

b) um terreno situado na cidade de Montes Claros, no Bairro Cintra, 
limitando pela frente, ou nascente, com a estrada federal de Bocaiúva, 
pelos fundos com terreno do Décimo Batalhão e com terreno do Dr. 
João Batista de Oliveira Costa e José Romualdo Torres, pelo lado 
direito, ainda com o Décimo Batalhão e, pelo lado esquerdo, com a 
estrada de Bocaiúva, conforme consta de transcrição feita no Cartório 
do 1 o Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros. 

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

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

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

imóvel doado; 
IV - servidores públicos estaduais residentes no município em que se 

situa o imóvel doado; 
V- habitantes do município em que se localiza o imóvel doado. 
Art. 3° - Para cada um dos imóveis de que trata o art. I 0 , haverá urna 
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comissão com a finalidade de estabelecer regras e critérios 
complementares, destinados à comercialização das unidades 
habitacionais mencionadas no art. 2°, bem como de gerenciar e 
administrar os procedimentos decorrentes e vinculados à aplicação 
desta lei. 

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

I - dois membros indicados pela entidade beneficiária da doação; 
li - dois membros indicados pela Associação dos Oficiais da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais- AOPM-BM 
-, 

III - dois membros indicados pela União do Pessoal da Polícia Militar 
- UPPM -; 

IV - dois membros indicados pela Associação dos Praças da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; 

V - dois membros indicados pelo Centro Social dos Cabos e Soldados 
da Polícia Militar de Minas Gerais. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 775/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o Projeto de Lei n° 
775/99 acrescenta dispositivo à Lei n° 12.666, de 4/11197, a qual dispõe 
sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências . 

Aprovada a matéria no I 0 turno, com a Emenda n° 1, apresentada por 
esta Comissão, retoma o projeto a fim de receber parecer para o 2° 
turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 102, XIV, "c", do 
Regimento Interno . 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer . 

i Fundamentação 
i O projeto sob análise pretende alterar dispositivo da Lei n° 12.666, de 
~ 4/11197, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso. 
e 
I 
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O dispositivo a ser alterado é o art. 5°, que estabelece as ações de 

competência dos órgãos e das entidades estaduais, na implementação 
da política estadual de amparo ao idoso. 

O Projeto de Lei n° 192/99, em tramitação nesta Casa, acrescenta o 
inciso VIII ao referido artigo, visando a garantir que os idosos tenham 
preferência no que se refere aos procedimentos judiciais, providência 
que foi de largo alcance. 

O projeto em tela estende essa medida ao Executivo e ao Legislativo, 
e a emenda apresentada no 1 o turno vem estender também ao Judiciário, 
não restando, portanto, nenhuma lacuna no que diz respeito ao 
atendimento preferencial ao idoso pelos órgãos e entidades do Estado 
nos três Poderes. 

Dessa forma, o projeto tomou-se mais abrangente, uma vez que foi 
concedida ao idoso proteção mais ampla. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 

Lei n° 77 5199 na forma do vencido no 1° turno. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI W 775/99 
Acrescenta dispositivo à Lei n° 12.666, de 4 novembro de 1997, que 

dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 5° da Lei n° 12.666, de 4 de novembro de 1997, fica 

acrescido do seguinte inciso: 
"Art. 5°- ..... . 
..... - Nos procedimentos administrativos: 
Garantir o processamento prioritário aos procedimentos 

administrativos que tramitem junto aos três Poderes, em que figure 
como parte pessoa idosa.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes, relator - Ronaldo Canabrava -
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Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 831/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado , o projeto de lei em epígrafe 
reduz para 12% a alíquota do ICMS nas operações internas com 
medicamentos genéricos. 

Aprovado no 1 • turno, sem emendas, retoma o projeto a esta 
Comissão para receber parecer no 2° turno. 

Fundamentação 
O medicamento genérico foi criado pela Lei Federal n• 9.787, de 

10/2/99. Trata-se, portanto, de base tributária nova, e não de redução de 
carga tributária incidente sobre produto que já recolhia o ICMS aos 
cofres estaduais. 

Daí, tratando-se de novo campo de incidência do ICMS, não há que 
se cogitar em impacto negativo na receita, nem em exigência de 
compensação de receita, prevista no art. 14, inciso II, da Lei 
Complementar Federal n• 101, de 4/2/2000, a chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Por outro lado, o art. 155, inciso VI, da Constituição Federal permite 
que a alíquota da operação interna seja nivelada à alíquota 
interestadual, que é de 12% para a Região Sudeste, conforme fixado na 
Resolução n• 22, de 1989, do Senado Federal. 

Logo, a proposição em tela atende ao ordenamento juridico-
constitucional, devendo ser considerado ainda que os interesses do 
Fisco são preservados, eis que o medicamento genérico sujeita-se ao 
regime de substituição tributária, no qual o fabricante recolhe 
antecipadamente o imposto para o Estado, independentemente dos fatos 
geradores que ocorrerem posteriormente. 

A alíquota de 12%, em vez da alíquota uniforme de 18% cobrada nas 
operações internas pelo Estado, em muito contribuirá para tomar cada 
vez mais popular o medicamento genérico, mediante um preço no 
varejo mais baixo e , por isso mesmo, atrativo para a população. 

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

Lei n° 83112000, no 2° turno, conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Mauro Lobo -

Olinto Godinho. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEIN" 915/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre o pagamento de militares e servidores públicos, ativos e 
inativos, e de pensionistas do Estado de Minas Gerais. 

Aprovada no 1 o turno, com as Emendas n°S 1 e 2, vem, agora, a 
proposição a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, 
em conformidade com o art. 189 do Regimento Interno. 

Segue, em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em análise visa a permitir que os militares e 
servidores públicos, ativos e inativos, e pensionistas da administração 
direta e indireta do Estado de Minas Gerais recebam, mediante opção 
livre e formal, seus soldos, vencimentos e proventos por intermédio de 
cooperativas de economia e de crédito mútuo constituídas de acordo 
com a Lei Federal n° 5.764, de 16/12/71, às quais sejam filiados. 

A cooperativa de crédito é uma sociedade de pessoas, com forma e 
personalidade jurídica próprias, de natureza civil, não sujeita à falência, 
constituída, mediante autorização de funcionamento do Banco Central 
do Brasil, para prestar serviços creditícios aos seus associados. 
Distingue-se das demais sociedades privadas por características que 
valorizam as pessoas associadas em detrimento do capital, a saber: 
limitação do número de cotas-partes do capital social, inacessibilidade 
das cotas-partes do capital a terceiros, singularidade de voto, "quorum" 
para deliberação da assembléia geral baseado no número de associados, 
entre outras. 

A ausência de finalidade lucrativa e a não-incidência de depósitos 
compulsórios sobre os recursos administrados reduzem 
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significativamente os "spreads" praticados, ou seja, a diferença 
entre as taxas de captação e de aplicação, beneficiando diretamente os 
associados. 

Conforme salientado no parecer para o 1 o turno, é evidente o ganho 
social proporcionado pelo projeto, uma vez que o direcionamento de 
recursos financeiros do Estado para as cooperativas integradas por 
servidores propiciará um aumento indireto da remuneração e maior 
volume de recursos a serem geridos para a melhoria das condições de 
educação, de saúde e de habitação dos associados. Adernais, as 
alterações aprovadas no 1 o turno ampliam o leque dos prestadores dos 
serviços descritos na proposição em exame , estendendo-o às demais 
instituições bancárias do sistema financeiro nacional. Ressalte-se que a 
ampliação da concorrência entre os diversos setores da economia tende 
a propiciar ganhos tanto para os beneficiários como para o interesse 
público. 

Cabe finalmente salientar a existência de um contrato de prestação de 
serviços financeiros entre o Estado e o BEMGE, celebrado em 27/8/98, 
conforme estipulado no edital de abertura do processo de privatização, 
e cujas condições foram estabelecidas no edital de leilão. O referido 
contrato entrou em vigor no primeiro dia útil subseqüente à data da 
transferência do lote único de ações e tem prazo de cinco anos, 
vigorando até 18/9/2003. 

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

915/2000 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho , relator - Miguel Martini 

- Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI No 915/2000 

Dispõe sobre o pagamento de militares, de servidores públicos ativos 
e inativos e de pensionistas do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Os militares e os servidores públicos, ativos e inativos, e os 
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pensionistas da administração direta e indireta do Estado de Minas 
Gerais receberão, mediante opção, seus vencimentos integrais, 
remuneração, proventos e pensões por meio das cooperativas de 
economia e crédito mútuo, constituídas de acordo com a Lei Federal n° 
5.764, de I6 de dezembro de 197I, às quais sejam filiados, ou de 
instituição bancária que integre o sistema financeiro nacional, nos 
termos do disposto no inciso I do art. 292 da Constituição da 
República. 

§ I o - Considera-se servidor público, para os fins desta lei: 
I - em qualquer dos Poderes do Estado, nas autarquias e nas 

fundações públicas, o ocupante de cargo público, em caráter efetivo ou 
em comissão, ou de função pública; 

II - nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas e nas 
demais entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do 
Estado, o empregado público, ocupante de emprego público ou função 
de confiança. 

§ 2° - Os militares e os servidores públicos, ativos e inativos, e os 
pensionistas de que trata este artigo deverão dirigir requerimento 
formal ao setor responsável pelo pagamento da folha de pessoal do 
órgão ou entidade a que estejam vinculados funcionalmente, indicando 
a cooperativa ou a instituição bancária e respectiva agência e o número 
da conta corrente na qual deverão ser efetuados os créditos. 

Art. zo- Permite-se às cooperativas de crédito a remuneração por seus 
serviços prestados, na forma corno o fazem as instituições bancárias. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 

dias a contar de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 6 A 9 AO PROJETO DE LEI 
W 303/99, APRESENTADAS EM I o TURNO 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria da Deputada Maria Olívia, 
institui o Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos e dá outras 
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providências. 

O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
apresentou a Emenda n° I. A Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social apresentou as Emendas n°s 2 e 3. A matéria foi 
examinada a seguir pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, que a aprovou com as emendas já apresentadas. 
Posteriormente, o projeto foi examinado, a requerimento, pela 
Comissão de Saúde, que apresentou as Emendas n°s 4 e 5 e considerou 
prejudicada a Emenda n° 3. 

Em Plenário, a proposição recebeu as Emendas n°S 6 e 9, que agora 
são objeto de análise por esta Comissão, nos termos do art. 188, § 2°, 
c/c o art. I 02, XIV. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 303/99 propõe a criação de normas que 

possibilitem viabilizar a operacionalização de dispositivos já existentes 
no ordenamento juridico, mormente as Constituições Federal e Estadual 
e a lei que institui a Política Estadual do Idoso. É por esse prisma que 
passaremos a analisar as emendas apresentadas em Plenário. 

A Emenda n° 6 pretende estabelecer a composição das equipes 
multidisciplinares que darão atendimento ao idoso, determinando que o 
Programa de Atendimento seja desenvolvido pela Secretaria de Estado 
da Saúde. Ora, sabemos que boa parte das ações de saúde, com a 
implantação do Sistema Único de Saúde - SUS -, criado pela Lei n° 
8.080, de 19/9/90, deslocou-se para a esfera municipal. Ao Governo 
Estadual destinou-se a competência de gerir o sistema no território do 
Estado e prestar assistência de forma complementar. Acresce que o 
erário mineiro seria incapaz de arcar com o ônus criado pela formação 
das equipes em todos os municípios. Por esse motivo, vemo-nos na 
contingência de não aceitar e emenda. 

A Emenda n° 7 parte dos mesmos pressupostos, embora regionalize a 
forma de compor as equipes, cujos integrantes seriam designados por 
órgãos estaduais. Em nosso ponto de vista, tal medida deveria ser 
implementada pelo ente federativo prestador dos serviços. Se os 
serviços fossem prestados pelo município, não caberia a interferência 
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do Estado-membro. 

Já frisamos a necessidade de que a lei a ser criada se assente no 
arcabouço jurídico existente. Em que pese à importância que, julgamos, 
deva ser dada ao tratamento do idoso, a Carta mineira (art. 222, 
"caput") e a Constituição da República (art. 227, "caput") determinam 
que se privilegie o atendimento à saúde da criança e do adolescente. 
Vejamos o que dispõe o mencionado art. 227: "É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação ... " (grifo 
nosso). Observe-se que a Emenda no 8 dispõe de forma pouco 
harmônica preceitos hierarquicamente superiores, fato que nos leva a 
alterar seu conteúdo e a incorporá-lo à Emenda no 9, cujo mérito 
reconhecemos plenamente. As mudanças feitas nesta última se limitam 
a adequá-la ao projeto e às emendas já aprovadas. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação da Emenda n° 9 na forma 

seguinte Subemenda n° I, a seguir redigida, e pela rejeição das 
Emendas n°s 6, 7 e 8. 

SUBEMENDA N° I À EMENDA W 9 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art. ... - A critério da equipe multidisplinar, o idoso será 

encaminhado, quando necessário: 
I - para tratamento hospitalar; 
II - para internação asilar, se dependente.". 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. 
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava, relator - Luiz Menezes -

Agostinho Silveira. 
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Alberto Pinto Coelho- 871, 1022, 1452 

Alencar da Silveira Júnior- 52, 75, 77, 78, 194, 710, 850, 1032, 1033, 1254, 1268 

Álvaro Antônio- 815,831,866,884,887,889,955, 1231, 1446 

Ambrósio Pinto- 33, 1150, 1200, 1446 
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;;; Amilcar Martins- 60, 64, 194, 545, 611, 632, 837, 839, 847, 864, 865, 1047, 1150, ;;; 

. • < 1200 . 
õ 
~ 



1605 
Anderson Adauto- 36, 153,201,514, 1051, 1052 

Antônio Andrade- 49, 854,955, 1150, 1160, 1221 

Antônio Carlos Andrada- 634, 646, 703, 1150, 1250, 1260, 1264, 1324 

Antônio Genaro- 955, 1150, 1200, 1446 

Antônio Júlio- 33, 954 

Arlen Santiago- 583, 837, 868 

Bené Guedes- 33, 274, 278,497, 827, 1446 

Bilac Pinto- 157, 524, 811, 955, ll50, 1200 

Cabo Morais- 33, !56, 955, 1051, 1446 

Carlos Pimenta- 33, 177, 194,205,496,510,512,630,839,842,866,972,985, 

1150, 1157, 1233, 1234 1236, 1263, 1388, 1390, 1392, 1393 

Cristiano Canêdo- 33, 839, 1446 

Chico Rafael- 524, 864, 868, 1150, 1212, 1221 
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Dalmo Ribeiro da Silva- 33, 51, 68,523,525,584,589,681,682,814,889, 

893, 1047, 1266, 1323, 1324, 1330, 1384, 1385, 1446 

Dilzon Melo- 256 

Dlmas Rodrigues- 51, 73, 74,813,891,954, 1035, 1150, 1200, 1446, 1448 

Dinis Pinheiro- 33,955, 1446 

Djalma Diniz- 955, 1200 

Doutor Viana- 156,258, 589, 1059, 1150, 1200, 1221, 1446 

Durval Ângelo- 33, 201, 209, 258,491, 531, 532, 616, 617, 869, 1142, 1205, 1207, 

1208, 1248, 1253, 1267 

Edson Rezende- 33, 35, 45, 47, 48, 51, 156, 157, 181, 184,251,253,819,822,852, 

1027, 1044, 1334, 1337, 1446, 1492 

Eduardo Brandão- 100, 110, 885, 887, 892, 1022, 1381, 1446 

Eduardo Hermeto- 33, 192, 955 

Elaine Matozinhos- 33, 600, 682, 832, 838, 955, 1345, 1347 
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Elbe Brandão- 814, 955, 1200, 1324, 1329 

Elmo Braz- 1434, 1439 

Ermano Batista- 256, 866, 955, 1200, 1446 

Fábio A velar- 498,692, 695,697,800, 866,955,958, 1200, 1446 

Geraldo Rezende- 207, 208, 209, 955, 1150, 1222 

Gil Pereira- 865, 959, 1225, 1228, 1229, 1230 

Glycon Terra Pinto- 589, 594 

Hely Tarqüinio- 33, 43, 75, 89, 91, 94, 190,200, 213, 635, 645, 687, 839, 840, 871, 

955,985,988, ll50, 1200, 1213, 1251 

Irani Barbosa- 193, 535, 539,955, 976, 1059, 1446 

Ivair Nogueira- 1446 

Ivo José- 33, 193, 650, 839, 856, 1020, ll63, 1213, 1216 

João Batista de Oliveira- 149,214,492,520,677,862, 1200, 1221, 1321, 1322 

João Leite- 202,264,269, 628, 650, 955, 975, 1150, 1200, 1221, 1446 
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JoãoPaulo-172, 174,175,177,210,823,826,1256,1317,1393,1396 

João Pinto Ribeiro- 866, ll50, 1200 

Jorge Eduardo de Oliveira- 955, 1200 

José Braga- 600, 1150, 1200 

José Henrique- 812, 955, 1022, 1150 

José Milton- 33, 54, 136, 956 

Luiz Fernando Faria- 41, 522, 839,955, 1029, 1030, 1200 

Luiz Menezes- 33, 157, 1150 

Luiz Tadeu Leite- 648, 698, 709,712, 849, 1252, 1311, 1315, 1316, 1446 

Marcelo Gonçalves- 33, 194,203, 507, 839, 871,955, 960, 963,964, 1156 

Márcio Cunha- 33, 64, 211, 212,257,259, 683, 686, 955, I 109, 1150, 1221, 1254 

Márcio Kangussu- 95, 490, 508, 589, 605,607, 608, 888, 955, 1020, 1039, 1262, 

1446 

Marco Régis- 278,493, 628, 657, 894, 955, 1036, 1200, 1219 
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Maria José Haueisen- 33, 494, 680, 1057, 1447 

Maria Olívia- 33, 49, 50, 804, 813, 866, 954, 1200, 1202, 1205, 1221, 1446 

Maria Tereza Lara- 269,272,273, 647, 1046, 1384 

Mauri Torres- 254, 955, liSO, 1200 

Mauro Lobo- 497, 710, 844, 866, 1150, 1200, 1385, 1446 

Miguel Martini- 203, 204, 617, 626, 640, 642, 644, 712, 814, 817, 819, 837, 858, 

890,985, 1025, 1150, 1252, 1262, 1446, 1448 

Nivaldo Andrade- 1450 

Olinto Godinbo- 33, 204, 205, 1045, 1150, 1200, 1446 

Paulo Pettersen- 51, 52, 196, 213, liSO 

Paulo Piau- 33, 193,455,458,516,518,519,549,806,807,808,809,838,839, 

860, 871, 881,955,969, 1185, 1200, 1210, 1324 

Pastor George-40, 513,525,549,611,799,866, 1237, 1240, 1267 

Rêmolo Aloise- 525, 955, 1022, 1200 
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RogérioCorreia-33, 167,171,172,192,193,204,205,493,637,641,802, 

868 1251, 1384 

Ronaldo Canabrava- 33, 866, 1055, 1150, 1200 

Sávio Souza Cruz- 87, 89, 95, 840, 843, 1141, 1222, 1250, 1383, 1446 

Sebastião Costa- 49, 194,495, 525, 528,530, 549, 612, 846, 1150, 1157, 1200 

Sebastião Navarro Vieira- 33, 42, 1249, 1383, 1446 

Sargento Rodrigues- 33, 540, 543, 544,638, 678, 813, 855, 1162, 1263, 1337 

Wanderley Ávila- 870,954, 1150, 1200, 1446 

MesadaAssembléia-1171, 1173,1174,1175,1177,1178,1544 

Palavras do Sr. Presidente- 98, 281, 284,489, 547, 553, 612, 643, 982, 1117, 1120, 

1161, 1499, 1502 

Bancada do PT- 1306, 1320, 1321 

Comissão de Administração Pública- 123, 124, 126, 128, 130,478,482, 589, 661, 

l 717,925,931,1081,1083,1085,1169,1182,1183,1357,1468,1539 
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial- I 16, 215,228,524, 

525,548,663,869,903, 1531, 1542, 1546, 1553 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização - 111, 499, 837, 901, 1181 

Comissão de Constituição e Justiça- 10, 11, 15, 18,226,230,238,239,242,245, 

460,46!,463,465,467,469,484,572,574,665,666,668, 727,730,735,736,738, 

739, 740, 905, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1099, I 101, I 186, 

1279, 1302, 1361, 1456, 1457, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1473, 

1474, 1477, 1478, 1481, 1483, 1484, 1488 

Comissão de Defesa do Consumidor- 1, 8, 362, 562 755, 1073, 1271, 1574, !583 

Comissão de Direitos Humanos- 50, 51, 157, 190, 191,475,524, 548, 658, 682, 

922, 1060, 1220, 1375, 1528 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia- 115, 120, 121, 122, 193, 

257,549,719,751,924,944,1079,1278,1525 
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Comissão Especial- 5, 190,220, 223,225, 226, 234,481,487, 558,564, 569, 

651,652,669,757,896,897,899,902,906, 1060, 1074, 1083, 1163, 1166, 1170, 

1222, 1351, 1353, 1354, 1466, 1517, 1523, 1549, 1552 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária- 127,216, 482, 667, 752, 

756,761,762,763,765,766,768,769,771,814,928,932,935, !066, 1074, 1188, 

1273, 1521, 1533, 1558, 1560, 1562, 1563, 1565, 1566, 1567, 1569, 1579, 1584, 

1590, 1592, 1593, 1599, 1600 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais- 219,227,715, 1167, 1352, 

1362, 1369, 1370, 1518 

Comissão Parlamentar de Inquérito- 4, 112, 114, 118, 119,222,486, 561, 610, 

656, 664, 713, 714, 716, 897, 898, 1062, 1065, 1086, 1087, 1165, 1168, 1272, 1355, 

1524, 1538, 1540, 1551 

Comissão de Redação- 653,742,746,747,905,937,938,939,940,941,942,943, 

~ 1078, 1104, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1550 
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Comissão de Saúde- 2, 191,224,483,589,671,720,725,728,753,919,921, 

1095, 1097, 1222, 1519, 1535, 1555 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social-7, 192,559,570,571, 

654,657,900,907,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,920,1068, 

1069;1165, 1222, 1274, 1275, 1276, 1277; 1358, 1359, 1360, 1522, 1541; 1554, 

1556, 1557, 1558, 1572, 1581, 1582, 1597, 1062 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas- 657, 1064, 1070, 1372, 

1534 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio- 113, 229, 563, 902, 1167 


