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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 1998

ATA

ATA DA p REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR
DE INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE
MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PUBLICA E PRIVADA,

BEM COMO A COMERCIALIZAcAO DOS MESMOS
As quatorze horas e quinze minutos do dia dez de novembro de mil

novecentoS e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissôeS os
Deputados Wilson Pires, Adelmo Carneiro Leão, Jorge Eduardo de Oliveira,
Isabel do NascimentO (substituindo esta ao Deputado Sebastiäo Helvécio, por
indicação da Liderança do Bloco Social Progressista) e Joâo Batista de
Oliveira (substituindO o Deputado Alencar da Silveira Jinior, por irtdicação da
Lideranca do Bloco Social Trabaihista), membros da supracitada ComiSSâo.
Havendo niimero regimental, o Presidente, Deputado Wilson Pires, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qua[ e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissâo. 0
Presidente solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que faca a leitura do
oficlo encaminhado pela Sra. Tereza Cristina Machado de Castro, solicitaridO
dispensa da intimacão. A Presidência informa que a finalidade da reunião é
ouvir os seguintes convidadoS: Dr. Antânio Coelho Neto, Diretor do Hospital
Miguel Couto; Sras. Maria Hely Rosa de Castro e Tereza Cristina Machado de
Castro, proprietárias da Drogaria Dinâmica; Srs. João Moraes Marcellini,
Giana Marcellini e Irineu Marcellini Neto, proprietários do LaboratóriO
Hypofarma, no Municipio de Ribeirão das Neves; Sr. Paulo Gonçalves Belo,
proprietário da Drogaria Americana, no Municiplo de Ipatinga; Srs. Luiz Carlos
Campos Rezende e Rodrigo Augusto da Silva Ferreira, ex-proprietárioS da
Acess Distribuidora Ltda.; e o Sr. Rafael Ornelas Machado, testemlJnha da
alteração contratual da Distribuidora Acess Ltda. A Presidência presta
esciarecimentoS sobre alguns pontos referentes as ComissöeS ParlameritareS
de Inquerito, e passa-se a ouvir o depoimento do Dr. Antonio Coelho Neto,
Diretor do Hospital Miguel Couto, que, em seguida, é inquirido pelos
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Jorge Eduardo de Oliveira. A Presidéncia
agradece a colaboracão do convidado, coloca-o a vontade para se retirar e

! suspende a reunião para que dê entrada na sala a convidada seguinte: Sra.
Maria Hely Rosa de Castro, proprietária da Drogaria Dinâmica, uma vez que a
outra proprietária, Sra. Tereza Cristina Machado de Castro, nâo compareCeu,
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conforme o ofIcio lido. Neste momento, registra-se a chegada do Deputado
Carlos Pimenta, que assume suas furicoes. Após seu depoimento, a Sra.
Maria Hely Rosa de Castro é questionada pelos Deputados Adelmo Carneiro
Leão, Wilson Pires, Jorge Eduardo de Oliveira e Isabel do Nascimento. A
Presidência coloca-a a vontade para se retirar e solicita que deem entrada na
sala os seguintes convidados: Srs. João Moraes Marcellini, Giana Marcellini e
lrineu Marcellini Neto, proprietários do LaboratOrio Hypofarma Ltda. São
prestados esciarecimentos referentes ao funcionamento das CPIs. Nesse
momento, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira se ausenta, e o Deputado
Antonio Roberto assume suas funcoes. 0 Presidente passa a palavra aos
convidados, cada um por sua vez; inicialmente, eles se identificam e, em
seguida, são inquiridos pelos Deputados Adelmo Carrieiro Leão, Wilson Pires
e Antonio Roberto. Não havendo mais perguntas a serem feitas aos
convidados, o Presidente agradece a sua colaboraçao e Os dispensa. 0
convidado seguinte e o Sr. Paulo Gonçalves Belo, que, após iriformar sua
qualificacao, é inquirido pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão, AntOnio
Roberto e Isabel do Nascimento. 0 Presidente agradece a sua colaboracao e
o dispensa. Por tiltimo, a Presidência determina a entrada dos seguintes
convidados: Luiz Carlos Campos Rezende e Rodrigo Augusto da Silva
Ferreira, ex-proprietários da Acess Distribuidora. São prestados
esciarecimentos referentes ao funcionamento das CPIs. 0 Presidente passa a
palavra aos convidados, cada urn por sua vez; eles se identificam e, em
seguida, são inquiridos pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão, AntOnio
Roberto e Isabel do Nascimento. Não havendo mais perguntas a serem feitas
aos convidados, o Presidente agradece a sua colaboraçao e os dispensa.
Registra-se, ainda, o não-comparecimento do Sr. Rafael Ornelas Machado,
testemunha da alteracão contratual da Acess Distribuidora. 0 conteCido da
reuriião consta, na Integra, nas notas taquigráficas. 0 Presidente indaga se
ha alguma proposiçao a ser apresentada. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leâo
apresenta requerimento, solicitando seja prorrogado por mais 30 dias o prazo
de funcionamento desta Comissão. Colocado em votaçao, o requerimento e
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéricia agradece a
presenca dos parlamentares, COnVOCa Os membros da Comissäo para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1998.
Wilson Pires, Presidente - Isabel do Nascimento - Jorge Eduardo de Oliveira

- Marcos Helênio.

3
TRAM ITAcAO DE pRoPoslcoEs

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.467/97
Cornissão de Transporte, Comunicação e Obras PCiblicas

Relatório
o Projeto de Lei no 1 .467/97, da Deputada Maria Olivia, tern como objetivo

iristituir a obrigatoriedade de identificação da empresa proprietãria dos
veiculos de transporte de carga licenciados no Estado.

Cumpridas as formalidades regimentals, o referido projeto mereceu exame
da Comissão de Constituição e Justica, que concluiu por sua antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade, tendo sido o parecer rejeitado pelo
Plenário.

A requerimento do Deputado Marcos Helênio aprovado em 23/4/98, a
matéria fol distribuida a esta Comissão para, nos termos dos arts. 188, c/c o
art. 102, XII, "b", do Regimento Interno, sobre ela emitir seu parecer.

Fundarnentacão
O projeto de lei em foco dispoe, em seu art. 1 , que as empresas de

transporte de cargas afixarão, obrigatoriamente, na parte traseira dos veiculos
de sua propriedade, a inscricão Como estou dirigindo?", acompanhada da
identificação do proprietário, de seu endereço e telefone para contato.

0 autor argurnenta que qualquer cidadão, ao perceber que urn desses
veIculos está sendo conduzido de forma irresponsável, deve poder, corn Os

dados afixados no próprio veiculo, denunciar o fato a quem de direito.
Sabemos todos dos riscos a que ficam expostos aqueles que se servern de

nossas rodovias, ja ultrapassadas em seu tracado e corn excesso de trafego,
sem falar no pessimo estado de conservação em que estão.

A esse quadro preocupante, soma-se a forma quase insana pela qual
centenas de caminhoneiros conduzem seus velculos. For excesso de
velocidade, manobras e ultrapassagens arriscadas, eles são responsáveis
por urn elevado nUmero de acidentes, alguns, infelizmente, corn vitimas fatais.

Dessa forma, a proposicão visa a fornecer uma ferramenta que auxilia a
ação dos proprietários de empresas, permitindo-Ihes excluir de seus quadros
e retirar das vias publicas os rnaus rnotoristas. Assim, o projeto de lei expOe
uma forma de adotar medidas de caráter educativo, voltado que é para a
prevencão de acidentes.

A Constituição da Republica apregoa, em seu art. 22, Xl, que a
competéncia para legislar sobre trãnsito e transporte e privativa da União,
mas os Estados e municIpios podem estabelecer e implantar polItica de
educação para a segurança do trânsito, ja que se trata de uma competência
cornurn a esses entes federativos e a União (Constituicão Federal, art. 23, XII,
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e Constituição Estaduat, art. 11, XII).
Entretanto, havemos de considerar que, desde janeiro Ultimo, está em vigor

a Lei no 9.503, de 23/3197, que institul o Codigo de Trânsito Brasileiro - CTB.
Este estabelece como Orgâo máximo normativo coordenador do Sistema
Nacional de Tránsito o Conselho Nacional de Tránsito - CONTRAN - (art 70,
I), ao qual compete, entre outras atribuiçaes, estabelecer as normas
regulamentadoras do codigo e as diretrizes da Politica Nacional de Trãnsito,
bern como normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação,
expedicao de documentos de condutores, registro e licenciamento de velculos
(art. 12, I e X).

Entre outras consideracoes, o novo COdigo de Trânsito Brasileiro dispöe,
ainda, que cabe aos Conseihos Estaduals de Trânsito - CETRANs -, como
órgãos normativos, consultivos e coordenadores do Sistema Nacional de
Trânsito (art. 7 0, II), elaborar normas a orientar a execucão de campanhas
educativas de trânsito (art. 14, II e IV).

Acresça-se, ainda, que o mesmo cOdigo dispOe, em seu art. 231, XV, que é
considerada falta grave, a ser punida corn multa e retençao do velculo, a
presença de inscriçöes, adesivos, legendas e simbolo de caráter publicitário
afixados ou pintados no pára-brisa a em toda a extensão da parte traseira do
veIculo.

Depreende-se, pois, que, a partir da vigéncia do CTB, e em decorrência da
ampliação das competéncias do CONTRAN como Orgão mãximo normativo e
coordenador de todo o Sistema Nacional de Trânsito, os Estados sofreram
uma drástica redução em suas competências para legislar sobre questão de
trânsito.

Assim, embora a proposiçao seja meritOria, pertiriente e revestida da meihor
das intencöes, qual seja a de conscientizar e educar a cidadão qua conduz
veiculos de cargas, e conflitante corn a legtslacão federal e, mesmo que fosse
transformada em lei, seria inócua, pois nâo cabe ao Estado legislar sobre
essa matéria e, conseqüentemente, aplicar penalidade.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.467/97.
Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1998.
Alvaro Antonio, Presiderite - Mauro Lobo, relator - Djalma Diniz.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.727/98
Comissão de Transporte, Comunicaçao e Obras Püblicas

Relatório
0 Projeto de Lei no 1.727198, de autoria da maioria dos Deputados

Estaduals, tendo como primeiro sigriatário o Deputado Raul Lima Neto,

5

objetiva regulamentar, no Estado, o usa dos servicoS de telefonia de prefixos
900 e 0900.

No 1 0 turno, a proposicão foi aprovada em sua forma original.
Cabe, agora, a esta ComissãO analisar a proposicãO no 2° turno, no àmbito

de sua cornpetéflCia.
Fundamefltacão

Conforme manifestado anteriormeflte por esta Comissão, o projeto de lei
que ora se examina estabelece, em seu art. 1 0, que as serviços de telefonia
de prefixos 900 e 0900 serão prestados gratuitarnente pela companhia
telefOnica responsável, a não ser que o usuário libere seu apareiho pars tat
acesso, mediante prévia autorizacão, apresentada par escrito a cornpanhia.

Quase sempre, os mencionados serviços são utilizados as escondidaS por
menores, empregados e funcionários, enfim, toda sorte de pessoaS não
autorizadas pelo titular da linha telefOnica, que se ye, ao final do mês,
surpreendido por contas telefOnicaS de valores exorbitanteS.

Ha de se ressaltar que os serviços prestados por melo das linhas 900 não
Se incluem entre os servicos püblicos de telefonia definidos em lei. Os seus
precos são estabelecidoS pelas empresaS fornecedoraS, não se pautando
pelos critérios legais de ocupacâo da linha e da distãncia das estaçães.
Constitul, dessa forma, uma prâtica lesiva so consumidor, adotada abusiva e
indiscriminadamente pelas prestadoras de serviços, ja que não existe urna
regularnentacãO especIfica para a caso.

Dal se infere a pertinencia e a importãncia da proposicãO, que, ao
disciptinar a oferta desses servicos excepcionaiS, preenche uma lacuna no
nosso ordenamento jurIdico, fazendo respeitarem-Se Os direitos básicos do

cidadao, quer como consumidor, quer coma chefe de familia.
Conclusão

Diante do aduzido, somos pela aprovacãO do Projeto de Lei n° 1.727/98 no
20 turno, na forma propoSta.

Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1998.
Alvaro Antonio, Presidente - Djalma Diniz, relator - Mauro Lobo.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 30/11/98
Presidéncia do Deputado Wilson Pires

Sumário: Comparecirnento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecern Os Deputados:
Ambrósio Pinto - Dimas Rodrigues - Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Sebastião

Navarro Vieira - Wilson Pires.
Falta de "Quorum"

o Sr. Presidente (Deputado Wilson Pires) - As 201115min, a lista de
comparecimento não registra a existéncia de nUmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para a extraordinária de amanhâ, dia 10, as 20 horas, nos termos
do edital de convocação, bern como para a ordinária da mesma data, as 14
horas, corn a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.).

ATA DA 31 l a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 25/11/98
Presidéncia do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussâo e Votaçâo de Proposiçoes: Requerimento do Deputado
Dilzon Melo; aprovação - lnexistência de "quorum" qualificado para a votacáo
de propostas de emenda a Constituiçao - Prosseguimento da votação, em 10
turno, do Projeto de Lei no 1.462/97; aprovaçao - Votaçao, em 10 turno, do
Projeto de Lei no 1.121/97; aprovaçao na forma do Substitutivo n o 1 - Votacao,
em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar no 30/98; votaçao nominal;
inexisténcia de "quorum" para a votaçao; anulaçao da votação; questao de
ordem; renovaçâo da votaçao; inexisténcia de "quorum" para a votação;
anulacao da votacão; chamada para recomposiçao de "quorum"; existéricia
de "quorum" para a votacão; renovação da votação; inexistência de "quorum"
para a votaçao; anulaçâo da votação - Discussâo, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei no 1.571/97; discurso do Deputado Raul Lima Neto; encerramerito da
discussão - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar no
34/98; apresentação das Ernendas n o

s 3 a 6 e do Substitutivo n o 1;
encerramento da discussao; encaminharnento do projeto, das emendas e do
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substitutivo a Comissâo de Administracão Püblica - Prosseguimento da
discusSão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.755/98; apresentacão do
Substitutivo no 1; encerramento da discussão; ericaminhameritO do projeto e
do substitutivo a Comissâo de Fiscalização Financeira - Discussâo, em 10

turno, do Projeto de Lei n o 1.801/98; apresentacão das Emendas n
o
s 1 e 2;

encerramentO da discussão; encaminhamento do projeto e das emendas a
Comissão de Meio Ambiente - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia -
Agostinho PatrUs - Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio Jólio -
AntOnio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob - Isabel
do Nascimento - Ivair Nogueira - Joao Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Militäo - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - ROmolo
Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastiâo Helvécio -
Sebastiâo Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila - Wilson
Pires,

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9hl4min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniao. Sob a protecáo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os

nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5a Secret6ria, nas funçOes de 20-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reuriião anterior, que é aprovada sem restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacãO, a Presidéncia vai

passar 6 2a Parte da reuniâo, corn a discussão e a votacâo da matéria
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constante na pauta. DISCUSSâ0 e VotacâO de proposicoes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimeflto do Deputado Dilzon Melo, em

que solicita a invetSäO da pauta desta reuniãO, de modo que o Projeto de Let
O 

1.571/97 seja apreciado em primeirO lugar, entre as matériaS em fase de

discUsSão . Em votacãO, o requerimento . Os Deputados que o aprOvam

permaflem comO se encorttram . (- Pausa.) Aprovado . A PresidêflCia

verifica, de piano, que näo ha "quorum" qualificado para a votacãO de
propostas de emenda a Con5titUi90, mas que o ha para a apreCiacáo das

demais materias em pauta.
ProssegUlmento da votacão, em 1 0 turnO, do ProjetO de Let n° i .462/97, do

Deputado Anderson Adauto, que dispöe sobre a impiantacão do Fundo de
Manutencao e DesenvOlvimento do Ensino Fundamenta

l e de ValoriZacao do

MagiSterio, de que trata a Let Federal n o 9.424, de 24/12196. A ComiSSão de

Justica conclut pela constitucionaliclade do projetO na forma do SubStitUtiVO no

1, que apreseflta .
 As ComiSSs de EducacãO e de FiscaliZacâo Financeira

opinam por sua aprOVacâo na forma do SUbStItUtIVO n o 1, da ComiSSão de

Justiça. Na reuniãO do da 5 de agostO foi rejeitadO 0 SUbStitUtiV0 no 1. Em

votacãO, o Projeto. Os DeputadOs que o aprovam permanecam comO se

ericontram .
 (- Pausa.) AproVado. Fica, portantO, aprovadO em 1

0 turno, o

Projeto de Let no 1.462/97. A ComiSSãO de EducacãO.

VotacãO, em 1 0 turnO, do ProjetO de Lei no 1.121/97, do Deputado Jorge

HanflaS. As Comissães de Justica e de Fiscalizacão Financeira perderam
prazO para emitir parecer. DesignadO relator em Pienário, o Deputado
TarcIsiO Henriques opinoU pela aproVacâo do projetO na forma do SubStjtUt1

n° 1, que apresefltOu . Em votacãO, o SUbStitUtIvO no 1. Os Deputados que 0

aprOVam permanecam comO se encontram . (- Pausa.) AprovadO. Fca,

portanto, aprovadO, em 1 0 turnO, o ProjetO de Let no 1.121/97 na forma do

Substitutivo n° 1. A Corn issão de FiscaliZacâo Financeira.

Votacão, em 1 0 turn( 	
Let Complementat n 	 de, do Projeto de 	

° 30/98 da ci do

sistema peniteflCiário que aitera a Let n° 5.406, de 16/12/65. A ComiSSão
Justica conclui pela constitucionaa 	

do projeto. A Comissão de

AdminiStracao PbIica opina por sua aprovacâ corn as Erno	 endaS nos 1 a 3,

que apresenta. Emendado em PienáriO, voltou o projetO a ComiSSão da
AdrnifliStra9° Püblica, que opinoU pela rejeicâO da Emenda n

o 4. Em

votacâo, o projeto, salvo emendas. A PresidénCia vat subrnetê-l0 a votacão
pelo procesSO nominal, de conformidade corn o art. 260, inciso I, do
Regimento InternO. Os DeputadOs que desejarem aprová-lo deverão registrar
"sim", e os que desejarem rejeitá-lO deverãO registrar "näo". A Presideflcia
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lembra ao Plenário que, nos termos do art. 192 do Regimento Interno, projeto
de let complementar será aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. A
Presidência solicita aos Deputados que ocupem Os seus lugares. Em votacão.

- Procede-se a votacâo por meio do painel eletrânico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados, não ha, portanto,

"quorum" suficiente para a votacao da matéria, motivo pelo qua] a Presidência
a torna sem efeito.

Questâo de Ordem
O Deputado José Militâo - Sr. Presidente, depois que foi realizada a

votacao, chegaram alguns Deputados. Acredito que agora haja "quorum" parä
a votacao.

O Sr. Presidente - Atendendo a solicitação do Deputado José Militão, a
Presidência vai renovar a votaçâo. Solicito aos Deputados que ocupem os
seus lugares. Em votação.

- Procede-se a votaçâo por melo do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 28 Deputados, nümero insuficiente para

a votação, motivo pelo qual a Presidéncia a torna sem efeito e determina ao
Sr. Secretário que proceda a chamada dos Deputados para a recomposicao
de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a charnada.)
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 37 Deputados, ha 4 Deputados

em reunião de comissão, o que perfaz urn total de 41 Deputados, nümero
suficiente para a votacao. A Presidência vat renovar a votacao do Projeto de
Let Complementar n o 30/98 e solicita aos Deputados que ocupem os seus
lugares. Em votaçao.

- Procede-se a votaçâo por rneio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 32 Deputados. Não ha, portanto, "quorum" para

votaçao, rnas o ha para discussao. A Presidéncia torna a votacão sem efeito
e passa a discussão das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.571/97, do Deputado Dilzon
Melo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Varginha o
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina pela
aprovaçao do projeto na forma do vencido em 1 0 turno, corn a Emenda n o 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, corn a palavra, o
Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Comecarei
por ler o projeto do nobre Deputado Dilzon Melo, que diz o seguinte. (- Lé:)

"A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Varginha
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o imóvel localizado na pertferia da cidade, na Av. dos Imigrantes, corn as
seguintes confrontacoes: pelos fundos, corn a Rua Maria José de Freitas
Peloso; pela direita, corn a Estrada Municipal de Varginha e, pela esquerda,
corn a Rua Anterior José de Carvalhó, constituido por terreno de 4 (quatro)
alqueires mineiros de area, registrado sob o n o 3.583, as fis. 178v a 179v, no
livro 20, do CartOrio de Registro de Imóveis da Comarca de Varginha.

Paragrafo ünico - 0 imóvel a que se refere este artigo destina-se a
implantaçao do Centro de Tratamento e Recuperacao de Alcoólatras,
Toxicômanos e Doentes Mentais de Varginha, utilizando-se das instalacôes
existentes no Educandário Olegario Maciel e promovendo-se as reformas e
as ampliacaes necessárias.

Art. 20 - 0 imóvel reverterá ao patrirnônio do Estado Se, no prazo de trés
anos contados da data da publicaçao desta lei, o Municlpio de Varginha não
Ihe der a destinacao prevista no parágrafo ünico do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei eritra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrário."
Prestem atencão especificamente, Srs. Deputados, ao paragrafo ünico do

art. 1 0, que quero destacar. (- Lé:)
"0 imóvel a que se refere este artigo destina-se a implantacão do Centro de

Tratamento e Recuperaçao de Alcoólatras, Toxicômanos e Doerites Mentais
de Varginha".

0 nobre Deputado, na justificacao, alega o seguinte. (- Lê:)
"Visa este projeto a doaçao de imóvel a Prefeitura Municipal de Varginha, o

qual Ihe pertencia anteriormente, tendo sido doado ao Estado em 1953.
Atualmente, no imOvel, está funcionando o Educandário Olegario Maciel,

localizado na periferia da cidade, de fácil acesso, possuindo toda a estrutura
urbana, água tratada, rede de esgoto, energia elétrica, acesso por asfafto,
corn area total de terreno de 8 alqueires mineiros, correspondendo,
aproximadamente, a 1 93.600m2, cuja propriedade pertence ao Municipio de
Varginha, e a outra parte, ou seja, 4 alqueires mineiros, ao Estado de Minas
Gerais, por doação do próprio municiplo.

Esta proposiçao visa a autorizar o Governo do Estado a promover a doação
de parte anteriormente recebida do Municipio de Varginha, a fim de que 0
terreno possa ser utilizado para a implantaçao do tao sonhado Centro de
Tratamento e de Recuperacao de Alcoólatras, Toxicômanos e Doentes
Mentais.

Diante do exposto, contamos corn o apolo incondicional dos nobres pares
desta Casa para a aprovacão deste projeto."

Anexo ao projeto, estão as escrituras e Os documentos que comprovam a
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doacão do referido imOvel ao Estado.

Srs. Deputados, estou ciente de que Os senhores sabem que este
Deputado, assim como outros companheiros, usam deste recurso regimental,
desta estratégia, a fim de ocupar o tempo, a fim de obstruir, de certa forma,
as votacOes nesta manhã, para que se chegue a urn acordo, mais
compreensIvel pela sociedade, sobre Os projetos que serão votados aqui.

Considero a doacão deste imóvel algo de suma importância, e o tema
compreende matéria inesgotável num periodo de uma hora apenas. 0 tempo
é insuficiente para que se faça uma apologia do que se pretende e para que
se apresentem motivos capazes de levar esta Casa a autorizar doacoes
como esta e de, em consequéncia, receber o apoio do Governo em nosso
esforco pela recuperação dos alcoólatras, dos toxicômanos e dos doentes
meritais dos municipios do Estado de Minas Gerais.

o Deputado Dilzon Melo, ao elaborar esse projeto autorizativo, baseou-se,
sem düvida, no anseio do povo de Varginha, como alega na justfficacão. 0
Deputado traduziu em palavras o sonho da populaçao de Varginha de
implantar, no terreno doado ao Estado, urn centro de recuperacão de doentes
mentais e de viciados em álcool e drogas.

Quero destacar, na discussão do projeto que faco, trés pontos que julgo
importantes. 0 primeiro é a doacão de terrenos do Estado a municipios e a
entidades que utilizarão esses terrenos que ficam em poder do Estado
durante anos e anos a fib, sern nenhuma utilidade.

Segundo, a importáncia de se perceber que, se as terras pertencentes ao
Estado e aos municIpios forem aproveitadas, forern doadas a entidades ou a
instituiçaes que, visando a promover o bern social, o bern pUblico, sem
düvida, ameruizar-se-á, talvez, o grande clamor por uma reforma agrária,
porque sabemos que o Estado e as instituicoes, inclusive as religiosas, são
detentoras de grandes partes das terras em nosso Pals.

0 terceiro ponto é que esta Casa tern o poder de autorizar o Executivo e,
corn essa autorizaçao, exortar o Executivo, ensinar o Executivo a usar aquilo
que possui para o bern comum da população do Estado de Minas Gerais.

0 projeto do nobre Deputado Dilzon Mello visa a criar urn centro de
recuperação de viciados e de doentes mentais. Srs. Deputados, pessoas das
galerias, pessoas da imprensa, Os toxicômanos, Os doentes mentais, que nao
são viciados, mas acometidos por enfermidades que fazem corn que a
sociedade seja poluida, seja considerada doente, não seja corisiderada, em
sua totalidade, sadia, tern levado a populaçao dos nossos municipios, do
nosso Estado, a compreensão de que algo precisa ser feito para corrigir o
problema dessas camadas da sociedade, do povo do Estado de Minas
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Mas esperarnos que a sociedade de Vargiriha, importante cidade do Sul de
Minas, saiba usar esse terreno, saiba realmente administrar esse centro de
recuperacao de toxicôrnanos, de alcoOlatras e de doentes mentais, de sorte
que nâo incorra no que diz o art. 20 do referido projeto: que o imável revertera
ao patrirnonjo do Estado, no prazo de trés anos contados da data da
publicaçâo desta lei, Se o Municipio de Varginha nâo Ihe der a destinaçao
prevista no parágrafo ünico do artigo anterior.

E chamo a atençao daqueles que estarâo na administraçao desse centro de
recuperaçao sabendo que poderâo aproveitar os conseihos que receberão
desta Casa, para o sucesso de urn empreendjmento tao importante aos olhos
nào somente do nobre Deputado Dilzon Melo, mas de toda a populaçâo de
Varginha e, diria mais, de toda a população do nosso Estado, porque, Se der
certo esse projeto, será urn arquetipo para outros projetos idênticos nos
demajs municipios do Estado.

Senhores, a necessidade de termos em cada municipio, ou ao menos numa
grande parte dos municipios importantes de riosso Estado, centros de
recuperaçao hospitals, centros de tratamento de débejs e doentes mentais,
viciados, alcoôlatras, toxicômanos é de surna im portáncia. E explicarej por
que. Quantos municfpios nâo tern corno tratar as pessoas doentes de sua
populacâo' Já está provado que o vIcio, quando domiria o homern, quando
escraviza o homem, é uma doença que prende, e urna doença que amarra o
viciado, e sornente o tratamento sério pode iibertá-lo dessas cordas maldosas
e severas.

Quando Deus fez o homem, Deputado Dilzon Melo, ele o fez a sua imagem
e semelhança e Ihe disse: "Crescei, multiplicai e dominaj a Terra". Mas a
degradacao, consequencia de o homem tirar os olhos do alvo, que é Deus,
levou-o a uma situaçâo inversa, porque, ao inves de dominar, podemos
perceber que tantos SãO dominados, e dornjiiados terrivelmente pelas
drogas, pelo alcool e por doenças mentais que ultrapassarn a sua capacidacje
de reagir contra essas cadeias.

Não estou daqui desta tribuna levantando a minha voz contra a bebida
alcóolica, porque sel que, se o homern tiver dornInjo, se o homem usar de urn
atributo que Deus Ihe deu, que é a capacidade de domInio próprio, poderá
domjnar todas as coisas, e nâo ser dominado. Mas a falta de conhecimento, a
falta de tratamento, a falta de sotidar pedade tern levado muitos semeihantesflOSSOS a uma Situaçao de desespero, de angüstia, uma situação de não
encontrar poder em si próprio e nem na sociedade para libertá-lo das cadeias
que o prendem, no caso, o vIcio do álcool e das drogas.
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Mas, Deputado Dilzon Melo, Srs. Deputados,e, daqui digo, cidadâos de

Varginha, que poderão ouvir esse pronunciamento Cu poderão 16-lo no "Minas
Gerais", e saberão que o Deputado DiIzon Melo, preocupado corn o povo,
teve a iniciativa de exortar o Governo do Estado a doar esse terreno, a fim de
que all se estabeleca urn centro de recuperacão de toxicômanos e
alcoólatras. E ele tern, na parceria corn esta Casa, alguns companheiros que
corn ele fazem coro, que pretendem e procuram, corn conseihos e
conhecimentos que adquiriram, colaborar corn esse centro de recuperaçao,
para que ele seja urn arquetipo, urn modeto para outros centros e outras
iniciativas iguais em outros municIpios.

A minha colaboracão é simples. Mas é sincera, porque direi aquilo em que
crelo de todo o coraçao. Em minhas palavras, mostrarei que ha solucâo de
100% para os centros de recuperacão, quando eles se baseiam, pintam Os
olhos ou copiam Aquele que pode nos dar forca para que nos livremos das
cadelas que nos prendem. E, quando falo nas cadeias que nos prendem,
refiro-me também as cadelas do vicio que domina, que esmaga, que oprime,
que amarra qualquer urn de nossos semethantes. Fazernos parte de urn
corpo social, de urn corpo que é a humanidade, que é a nação mineira, que é
a nacão brasileira. E, quando urn membro do riosso corpo sofre, todos Os
demais sofrem corn ele. Não tenham düvidas de que, se toda a população for
sadia, se toda a populacão for livre, a prosperidade virá nurn todo, para toda a
população.

Já disse urn dia o Verbo Eterno, já disse urn dia o Deus Encarnado: "Sem
mim, nada podeis fazer". E nOs sabemos, pela experiência que nos levou a
observação dos dados e dos fatos - e contra fatos não existern argumentos -,
que somente quando a verdade invade o coracão do homem ele fica livre de
tudo aquilo que o prende. Foi por isso que Jesus disse urn dia: "Conhecereis
a verdade e a verdade vos libertará". Para que baja uma recuperaçao real,
geral nos centros de recuperaçao de viciados, para que o propósito seja
atingido, para que as iniciativas de criaçao de entidades e para que Os
centros de recuperacão alcancem sucesso, e necessário, e cor,dicão "sine
qua non" que haja naquele centro a exposicao da ünica verdade capaz de
libertar o homem de todas as cadeias, ou seja, da patavra de Deus. Somente
eta tern o poder de libertar o homem, levando-o a urna rellexão; somente ela
tern o poder de fortalecer o homem a ponto de, na forca conseguida pela
patavra de Deus em seu coraçâo, libertar-se das cadelas que o amarram.
Quantos viciados, quantos alcoótatras, quantos toxicômanos gritarn por
liberdade, anseiam ficar Iivres do vicio que tern. Muitas vezes, nas
experiências que tive, ja ouvi o clamor de viciados que choravam e diziam:
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"Quero ser Iivre". Quantas vezes vi pessoas arnigas, honestas, lancar fora e
derramar a bebida que as escravizam. Porque bebem de manhä, a tarde e a
noite, e nao conseguem ficar Iivres. E, quando fazem isso, nâo conseguern
dormir, tremem, porque estão presos dependentes e precisam de urn
tratarnento. Muitas vezes, submetem-se a urn tratamento, passam por longos
periodos em casas de recuperação, mas saem e, em pouco tempo, retornarn
ao vicio, porque estão amarrados a uma angüstia, a urn vazio em seu
coraçao, que não conseguem preencher.

E, somente quando e preenchido o vazio do coraçao do homem, quando
este encontra urn substituto para essa angüstia, é capaz de substituir o vIcio
por algo superior.

Eu Ihes digo, Srs. Deputados, que somente a palavra de Deus tern o poder
de fazer isso. Somente corn uma experiência corn Aquele que pode Iibertá-lo
de tudo que oprende, pode hvrar-se das cadeias que o amarram. Quando eu
digo libertar do vIcio, sou mais amplo, porque vicio não significa apenas estar
dependente de produtos quimicos, como as drogas ou o átcool, mas viclo
também e a corrupção, a mentira, a degradacao, a vaidade, a prepoténcia, a
presunçao do coraçao do homem. Quaritos, as vezes, num momento de
reflexão, examinando-se a si práprios, descobrem que suas atitudes riâo são
boss e gostariam de mudar, de se ver livres dessas amarras! Chegam ate a
dizer: you deixar isso, mas se vêem fazendo a mesma coisa, porque estão
presos, amarrados. Mas existe urn libertador, e este é a Patavra, é o Verbo
que se fez came e habitou eritre nos. Esse libertador está entre nos, e,
quando pedimos a sua ajuda, alcancamos sucesso em todo empreendimento
que fazemos para tibertar o homem. Este projeto que aparentemente parece
simples, que aparentemente parece difIcil de ser abordado durante uma hora,
na verdade e irnportarite. Ele trata da doacao de urn terreno do Estado. Ele é
importarite, porque chama a atencao do Estado, dos rnuriicIpios, para que
aproveitemos aquilo que temos em benefIcio da comunidade da qual fazemos
parte e somos responsáveis. 0 MunicIpio de Varginha possui terrenos do
Estado. E não e somente Varginha que os tern. Se 'formos observar, o Estado
possui terrenos e mais terrenos. Os municipios possuem terrenos totalmente
inaproveitados, totalmente ociosos, que poderiam ser doados em beneficio da
sociedade. Esse projeto propae a instalacâo de urn centro de recuperaçao de
toxicônomos e alcoólatras na cidade de Varginha. E dispôe, no seu art. 20,
que, se nurn periodo de trés anos contados da publicacao da lei, não se Ihe
der a destinaçao prevista no paragrafo iriico do artigo anterior, ele será
devolvido ao Estado.

Não sei porque o nobre Deputado institulu o prazo de trés anos. Acredito
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que, no momerito em que o fez, mesmo sern saber, deu urn prazo suficiente,
especialmente citando o nümero 3. Três anós é urn prazo mais do que
suficiente para se constatar se deu certo ou não a iniciativa, se foi aproveitada
ou não a oportunidade pelo municipio. Bastaram trés dias para que o Verbo
ressuscitasse e vencesse aquilo que mais escravizava o homem; e
quebrasse as cadelas da mais severa de todas as prisoes; e rornpesse as
correntes do mais pesado de todos os grilhôes, que fol a rnorte. A morte que
escraviza, que prende, a morte que amarra todos os homens que vivem
debaixo do sot. Mas, urn dia, Deus doou a humanidade aquilo que the era
mais precioso, o seu Unigénito, para que todos os que Nele creèm não
perecam, rnas tenham a vida eterna. Urna doaçao de seu amor, de seu fliho,
que padeceu numa cruz no lugar de todos nós, que morreu, que foi seputtado,
rnas que, ao terceiro dia, ressuscitou e venceu a morte. Legou-nos, ainda, a
oportunidade de, se quisermos, ser livres de todas as cadeias que nos
amarram e ter agora a situação original dada por Deus ao homem: não ser
dominado, mas dominar sobre todas as coisas. Porque, na verdade, aquele
que é Iivre, que é liberto, que experimenta a libertacão dada exciusivamente
por Deus e por sua palavra pode ussr de todas as coisas, porque já diz
Apóstolo Paulo : "Todas as coisas the são licitas, rnas nern todas the
convêm". Todas as coisas nos são licitas, mas não me deixarei dominar por
nenhuma delas, porque é uma caracteristica do homem liberto poder usar de
todas as coisas, poder usufruir todos os bens que Deus the concedeu sem
ser preso, sern ser aliciado, sem ser amarrado, sern ser viciado, sem ser
enclausurado em cadeias de que não consegue se libertar, como a cadeia da
corrupçào.

A corrupçao, Deputado Gilmar Machado, é também urn vicio. Ela prende 0

homem, cegando-o de tal maneira, que muitas vezeS 0 faz enxergar urn cisco
no olho de urn semelhante e, nurna atitude expressiva, tirá-Io, mas não
enxergamos urn graveto que está em nosso otho, que também nos vicia, nos
amarra, nos prende. Aos olhos Daquele que é livre, porque é Deus, somOs
tao viciados, tao miseráveis, tao dependentes, tao presos, tao escravos
quanto aquetes que estão amarrados ao vIcio das drogas e da bebida
alcoólica. Mas cremos nesse projeto tao simples do nobre companheiro
Ditzon Melo.

Temos também a oportunidade de fazer urns reflexão sobre as prisoes que
nos envolvem. E, se corn a doação de urn terreno, Varginha terá a
oportunidade de dar aos seus cidadãos presos, viciados em drogas ou no
ãlcool, a chance de se libertarern, de fazerern urn tratamento, de terem o
carinho, o aconchego, a patavra de amigos que conhecern a verdade que
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liberta, temos também urn momento para refletir sobre aquilo que nos prende,
que nos escraviza. E também a oportunidade de ver como esse projeto nos
dá a verdade, a palavra, a liberdade que podem nos trazer atitudes que
almejam vôos mais altos, vôos como os da águia, como os daqueles que não
andam rasteiramente, porque já experimentaram a maravilha de poder dizer
"Somos livres", "Sou livre", porque urn dia tive uma experiêrlcia corn Aquele
que me liberta.

Senhores, you concluir, e, antes de passar a palavra ao nobre Deputado
Gilmar Machado, quero dizer que urn tratamento, urna instrucão podem
libertar o homem, mas não para sempre, porque o pecado escraviza a
homem. Quem pode dizer "Sou livre"? Certa feita, disseram para Jesus: "Nós
somos livres". Mas, Ele disse-Ihes: "Vocés são livres? Vocês não são
escravos, não são escravos do vício, nào são escravos. Mas digo-Ihes que
todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho os
libertar, verdadeiramente serão livres".

Nesses centros de recuperaçao, é necessário que haja a participacão do
Evangelho, a participacao de pessoas que conhecem Aquele que realmente
pode libertar urn homern, que pode tirar da alma do hornem a dependência
que o vicia, que o escraviza. E é por isso que queremos, na discussão deste
projeto, dizer ao nobre companheiro Dilzon Melo que a sua iniciativa e digna
de aplauso e dará certo se a sociedade de Varginha aproveitá-la para colocar,
neste centro de recuperacão, o principal, o que pode libertar o homem, que e
a palavra de Deus, a palavra que liberta.

Corn esse projeto, mesmo sem percebermos, recebemos a dica de que a
reforma agraria, tao pedida, tao clamada, especialmente pelos partidos de
esquerda, poderá iniciar corn as terras do próprio Governo, porque, se formos
fazer urn levantamento, vamos perceber que o Governo do Estado, a União,
Os municIpios e instituicães do nosso Pals possuem terras suficientes, que,
se dadas, corn a finalidade especifIca para qualquer municiplo ou qualquer
povo, será de grande valia, usada por aqueles que delas necessitam.

Vou ceder urn aparte ao nobre Deputado Gilmar Machado, que vai e volta
ao microfone, ja por trés ou quatro vezes.

0 Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Nobre Deputado Raul Lima
Neto, a discussão que V. Exa. vem fazendo procede, sO que gostariamos de
fazer urn apelo a V. Exa., porque ha urn interesse. Teriamos que estar
votando a projeto de doaçao de imOveis e ainda temos mais três projetos de
Deputados, cujos encerramentos entendemos furidamentais para que possam
receber emendas e voltar as comissöes.

Quanto aos projetos complexos e polêmicos, estaremos fazendo o debate
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no momento adequado, no momenta correto, e al estariamoS, então, fazendo
esse encarninhamento. E o apelo que fazemos a V. Exa., e, corn relacão aos
projetos que dizem respeito aos cartórios, a anistias, e outros, estaremos
fazendo debates aprofundados.

0 Deputado Raul Lima Neto - Gostaria de voltar a palavra a V. Exa., mas,
antes, dizer que é urn Deputado mais experiente. Corn minha pequena
experiência, diria que, num processo de obstrução, temos de aproveitar todas
as oportunidades, e, agora, estamos fazendo isto, levantando urn assunto que
parece, a principlo, de pouca importãncia, mas que tern grande importância.
Primeiro, porque levantamos a questão de que é possIvel o hornem ficar livre
de todos os vicios, quando nos rnobilizarmos para isso. Vimos que urn projeto
simples como esse pode nos levar a urna mobilização, no sentido de que as
municipios, o Estado e a União cedam seus terrenos para iniciativas como
esta. Em segundo lugar, se discutirmos apenas quando chegar a hora do
projeto que V. Exa. charna de "trem da alegria", o dos cartOrios e outros,
poderemos perder prazo, rião teremos todos fazendo obstrucão. Atingirernos
nosso objetivo, negociaremos corn muito rnais capacidade de argumentacãO,
se aproveitarrnos cada momenta, uma vez que ja estão na pauta projetos que
são de grande interesse para V. Exa. Sabemos que, se esses projetos forem
votados, serão aprovados. Então, toda a atencão e pouca. Sinceramente,
quero aprender corn V. Exa. e fico sem entender, porque V. Exa. não se
inscreveu também para discutir mais projetos. Se assim fizermos, sern
dUvida, venceremos. So não vencemos no ano passado, a aumento do IPVA,
porque houve urn recuo das camadas que poderiarn usar de todas as
prerrogativas que nos concede o Regimento Interno, e não usaram. Porque
não usaram, perdernos. Se usarmos, terernos condiçöes de impedir o que a
sociedade não quer que passe. Volta a palavra para V. Exa.

o Deputado Gilmar Machado - Queria dizer a V. Exa. que estamos
discutindo, a projeto vai voltar as comissães, ele não será votado hoje. Ternos
de saber, num processo coma esse, corno ganhar pessoas corn nossa
argumentaçäo. Garihamos pessoas na medida em que temos habilidade para
discutir corn elas algumas rnodificaçöes. Isto é conquista, é a questão que
estarnos tentando argumentar corn V. Exa., mas V. Exa. é livre para exarninar
e fazer o que achar meihor. Muito obrigado.

Deputado Raul Lima Neto - Gostaria que V. Exa. permanecesse ao
microfone, ate porque e urn debate, para que todos possamos aprender

s juntas. V. Exa. não acha que, corn prazo estendido, teremos mais condiçães
para argumentar, negociar e convencer as pessoas? Quando encaminhamos
urn projeto e gastarnos muito tempo, evidentemente, concedemos mais tempo
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aqueles que querem discutir e convencer outros, como V. Exa. disse, para
que façarn coro conosco, para aprovarmos ou nào alguns projetos nesta
Casa. Queremos discutir ate chegar a urn acordo, porque o acordo so se faz
corn argumentacão. Quando ha argUmentaçao, temos de ter prazo para
conversar. Será que nao estendemos o prazo, evidentemente, quando
atrasamos urn processo de votacao?

o Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Sim, mas quero argumentar
corn V. Exa. que ganhamos mais pessoas e aumentamos o nosso prazo, na
medida em que conquistamos novos aliados. E exatamente nessa IOgica que
trabaiharnos, se nao, podemos ate ganhar urn certo tempo, mas vamos
acabar perdendo, porque não vamos ter nümero suficiente de aliados para o
acordo e o entendimento que acho que é o objetivo major deste parlamento.
Urn processo de obstruço so tern sentido quando e feito para que possamos
buscar o entendimento, se nao, se torna inütil. Essa é a avaliaçao que temos.
Muito obrigado.

o Deputado Raul Lima Neto - Estamos buscando o entendimento,
Deputado. Então, crendo que V. Exa. busca o entendimento corn todos os
Deputados, querernos concluir esse tempo parabenizando o Deputado Dilzon
Melo pela iriiciativa desse projeto, que parece simples, mas é de largo
alcance social, uma vez que concede ao Governo autorizacão para ceder
terreno de propriedade do Estado, a fim de que se tome urn centro de
recuperacao de viciados. Queremos parabenizá-lo ate porque promove a
libertaçao do homern. E este so será livre quando a verdade for transparente,
porque somente ela tern o poder de Iibertá-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Atendo a reivindicaçao do nobre companheiro Gilmar Machado.

o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, encerra-se a
discussâo.

Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar n o 34/98, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que institui o Código de Defesa do
Contribuinte do Estado de Minas Gerais. A Comissâo de Justiça conclul pela
constitucionalidade do projeto corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A
Comissão de Defesa do Consumidor perdeu prazo para emitir parecer. As
ComissOes de Administracao Pübiica e de Fiscalizaçao Financeira opinam
pela aprovacào do projeto corn as Ernendas n°s 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Justica. Em discussão, o projeto.

- Vêm a Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 34/98

EMENDA N° 3
Acrescente-se o seguinte parágrafo ünico ao art. 50:
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"Art. 50
Parágrafo ünico -.Os beneficios e incentivos flscais assegurados as novas
mpresas em implantacão serão estendidos as já existenteS, desde que
ornprovem a execucâo de projetos de geração de novos empregoS.".
Romeu Queiroz

EMENDAN°4
Acrescente-Se onde convier:
"Art. .... - A ernpresa que receber benefIcio fiscal para implantacão ou

manutençâo das suas atividades deverá permanecer em funcionamentO, nas
mesmas instalaçOes, pelo periodo de tempo equivalente em que percebeu o
benefIcio, ressalvadoS os casos de comprovada inviabilidade econômiCa.".

Sala das ReuniOes, 8 de juiho de 1998.
Alberto Pinto Coelho
Justificacão: A proposta tern o objetivo de inviabilizar a transferéncia de

empresas para Minas Gerais corn o objetivo apenas de receber o beneficio
fiscal pelo perlodo de tempo a que fizer jus, o que gera grave prejuIzo para o
Estado.

EMENDAN°5
Acrescente-Se onde convier:
"Art. .... - 0 Estado realizará campanhaS educativas a fim de orientar 0

contribuinte sobre os seus direitos e deveres.".
Gilmar Machado

EMENDAN°6
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 Estado publicará mensalmente a relacão dos contribuinteS

inscritos na divida ativa estadual.".
Gilmar Machado
SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N o 34/98
DispOe sobre a protecao ao usuário do serviço püblico e ao contribuinte do

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

Capitulo I
Das DisposicôeS Gerais

Art. 1 0 - Esta lei estabelece normas de proteção e defesa do contribuinte e
do usuário do servico prestado por órgãos e entidades da administracão
pUblica direta e jndireta do Estado.

§ 1 - Usuário do serviço pCiblico é a pessoa fIsica ou juridica que,
Pessoalmente ou por mejo de terceiro, se utilize de serviço prestado por
orgão ou entidade da administracâo direta e indireta do Estado.
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§ 20 - Contribuinte, para os fins desta lei, é a pessoa fIsica ou jurIdica
inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS, do IPVA e dos demais tributos
estaduais.

I - Equiparam-se ao contribuinte as éntidades de classe, as associacães e
as cooperativas de contribuintes, sempre que agirem em nome coletivo, e a
pessoa fisica ou jurIdica que, independentemente de inscricão em cadastro:

a) realize operacão de circulaçao de mercadorias ou prestacão de servicos
descrita como fato gerador do ICMS;

b) seja proprietário de velculo automotor;
c) seja destinatário de bens imOveis havidos por heranca ou doaçâo;
d) seja usuário dos servicos prestados pela administracäo publica;
e) recoiha, em seu nome, taxas estaduals.
Art. 20 - 0 Poder Executivo publicará, pelo menos uma vez por ano, e

divulgará amplamente o quadro geral dos servicos pOblicos prestados pelo
Estado, especificando os órgãos ou as entidades responsáveis por sua
execuçäo.

Capitulo II
Dos Direitos dos Usuários e dos Contribuintes

Secao I
Dos Direitos Básicos

Art. 30 - São direitos básicos do usuário:
- a informacao;

II - a qualidade do servico piiblico prestado.
Secao I

Do Direito a Informacão
Art. 4° - 0 usuário e o contribuinte tern direito de obter informacoes precisas

sobre:
I - horário de funcionamento das unidades administrativas;
II - tipo de atividade exercida em cada orgão, sua Iocalizaçao e indicação do

responsável pelo atendimento ao pOblico;
III - procedimentos para acesso a exames, formulários e outros dados

necessários a prestação do serviço;
IV - autoridade ou órgão encarregado de receber queixas, reclamacôes ou

sugestães;
V - tramitacão dos processos administrativos em que figurem como

interessados;
VI - decisOes proferidas e respectiva motivação.
Paragrafo ünico - 0 direito a informacao deixará de ser assegurado quando

se tratar de hipótese de sigilo prevista na Constituição da RepOblica.
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Art. 50 - Para assegurar o direito a informacão, previsto no art. 4°, o
prestador de serviçO pCiblico deve oferecer ao usuário:

I - atendimento pessoal, por telefone ou por outra via eletrônica de
comunicacao

II - informação computadorizada, sempre que possIvel;
III - banco de dados referente a estrutura dos prestadores de serviço;
IV - informacôeS demogrâflcaS e econômicaS, inclusive por meio das redes

pCiblicas de cornunicacão;
V - programa integral de informaçães inserido no Sistema Estadual de

Defesa do Usuário de Serviços POblicos e do Contribuirite, a que se refere o
art. 40 desta lei;

VI - minutas de contratos padröes, quando for o caso, redigidas em termos
claros, corn caracteres ostensivos legIveis, de fácil compreensãO;

VII - sistemas de comunicacão visual adequados, corn a utilizacão de
cartazes iridicativos, roteiros, foihetos explicativos, crachás e outros;

VIII - inforrnaçöes relativas a composicãO das taxas e das tarifas cobradas
pela prestacão de serviços püblicos;

IX - cobranca por meio de documento contendo os dados necessários a
exata compreensãO da extensão do serviço prestado;

IX - banco de dados de interesse püblico, contendo dados e inforrnaçOeS
relativos a gastos, licitaçöes e contratacãeS, de modo a permitir ao
contribuinte o acompanhamento e o controle da utilização dos recursos
pOblicos.

Subsecão II
Do Direito a Qualidade do Serviço

Art. 60 -0 usuário faz jus a prestacão de serviço pOblico de boa qualidade.
Art. 70 - Constitui obrigacão do agente prestador de servico piblico:

- demonstrar urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do
servico;

II - atender por ordem de chegada, assegurada a prioridade a idosos,
grávidas, doentes e deficientes fIsicos;

Ill - dispensar tratamento igual a todos, vedado qualquer tipo de
discriminacão;

IV - racionalizar a prestação de serviços;
V - adequar os meios aos fins, vedada a imposição de exigências,

obrigacães, restriçães e sançães em medida superior aquelas estritamente
necessárias ao atendimentO do interesse pCiblico;

L VI - cumprir os prazos e as normas procedimentaiS;
VII - elaborar planejamento e promover deserivolvimentO gerencial e
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tecnolOgico;

VIII - fixar e observar horários e normas compatIveis corn o born
atendimento do usuário;

IX - adotar medidas de protecão a sacide ou a segurança do usuário;
X - verificar a autenticidade de docurnentos, a vista dos originais

apresentados, vedada a exigéncia de reconhecimento de firma, salvo em
caso de dávida;

XI - tornar disponIveis para o usuário instalacoes limpas, sinalizadas,
acessiveis e adequadas ao servico ou atendirnento;

XII - elaborar programas de capacitaçao gerencial, desenvolvimento de
recursos humanos e aquisicao de equipamento atualizado.

Art. 80 - 0 usuário e o contribuinte tern direito a proteçao em caso de abuso
de autoridade do servidor püblico.

Art. 90 - Constitui abuso de autoridade contra o usuário ou contribuinte, para
os fins desta lei, qualquer atentado que desrespeite:

I - a liberdade de Iocomoção;
II - a invoIabiIidade do domicillo;
III - o sigilo da correspondencia;
IV - a liberdade de consciência e de crenca;
V - o livre exercicio de culto religioso;
VI - a liberdade de associacao;
VII - os direitos e garantias legais assegurados ao exercIcio do voto;
VIII - o direito de reunião;
IX - a incolumidade fIsica do individuo;
X - os direitos e garantias legais assegurados ao exercicio profissional.
Art. 10 - Constitui também abuso de autoridade do agente püblico e do

prestador de servico püblico:
I - ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as

formalidades legais;
II - submeter pessoa sob guarda ou custódia a vexame ou constrangimento

não autorizado em lei;
III - deixar de comunicar, imediatamente, ao Juiz competente a prisao ou

detençao de qualquer pessoa;
IV - deixar de ordenar o relaxamento de prisão ou detencao ilegal que Ihe

seja comunicada;
V - levar a prisâo e nela deter quem se proponha a prestar fianca, quando

permitida em lei;
VI - cobrar despesas corn carceragem, custas, emolumentos ou qualquer

outra despesa desde que a cobrança nao tenha apoio em lei, quanto a
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espéCie ou ao seu valor;
VII - recusar emitir recibo de importânCia recebida a tItulo de carceragem,

custas, emolumentOs ou de qualquer outra despesa, quando cabiveis;
VIII - praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou

juridica, corn abuso ou desvio de poder ou sem competéncia legal.
Art. 11 - Considera-Se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce

cargo, emprego ou funcâo piThlica, de natureza civil ou militar, ainda que
transitoriamente e sem remufleracãO.

§ 1 0 - 0 abuso de autoridade sujeitará o seu autor a sanção administrativa

civil e penal.
§ 20 - A sanção administratiVa será aplicada de acordo corn a gravidade do

abuso cometido e obedecerá as gradacöes previstas em estatuto ou na
Iegislação aplicável, observado a principlo da ampla defesa.

Art. 12 - Sâo considerados abusivoS os atos cometidos par autoridade
administrativa, tributária e fiscal que:

I - AcondiciOnar a prestacâo de servico ao cumprimento de exigénciaS
burocráticas sem previsão legal;

II - recusar atender o contribuinte na exata medida de sua solicitacáo;
III - impor cobranca ilegal ao contribuinte e induzi-lo a autodeni:jncia de

débito cujo fato gerador näo tenha sido apurado e demonstrado:
IV - arbitrar o valor da operacão ou prestacão presumindo circunstâncias

não comprovadas em relaçâo ao estabelecimentO autuado, ressalvadas as
hipóteses e Os critérios previstos em regulamento

V - condicionar o recebimentO de tributo ao pagamento em dinheiro e em
agencia bancária determinada;

VI - repassar informacão depreciatiVa, referente a ato praticado pelo
contribuinte no exercIciO de sua atividade econâmica;

VII - bloquear, suspender ou cancelar inscriçâo do contribuinte sem motivo
fundamentado ou comprovado pelo agente do fisco;

VIII - recusar a se identificar quando solicitado;
IX - inscrever a contribuinte em dIvida ativa ou ajuizar acäo executiva sem

fundamento.
Secáo II

Dos Direitos Básicos do Contribuinte
Art. 13 - 0 Estado estabelecerá, nas repartiçöes administrativaS e

fazendárias, normas e rotinas de atendimento que permitam ao contribuinte
I - o acesso imediato aos superioreS hierárquicoS, quando violados seus

direitos nas repartiçãeS administrativas e fazendáriaS;
11 - a orientacâo na defesa de seus direitos em processo tributário
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III - o sigilo sobre sua condiçâo de coritribuinte, pontual ou inadimplente
junto a admiriistracao fazendária, vedada a divulgaçao nos meios de
comunicaçao de dados sobre débitos fiscais;

IV - a defesa da cobrança vexatOria e a exposiçao püblica de suas
dificuldades economico.financeiras

Seçao III
Da Informaçao e da Orientaçao

Art. 14 - No prazo de cento e oitenta dias contados da publicaçao desta lei,
o Estado criará o serviço gratuito e permanente de orierltaçao e informaçao
ao contribuinte, na forma em que dispuser o regulamento.

Art. 15 - Do produto da arrecadaçao das taxas de expediente de que trata 0Anexo I, a que Se referem Os arts. 50 e 60 da Lei no 12.425, de 27 de
dezembro de 1996, serão aplicados, no mmnimo, dez por cento na
implantaçao e na melhoria do serviço de que trata o artigo anterior.

Art. 16 - E direito do contrjbujnte:
I - receber tratarnento pautado pelo respeito e pela urbanidade em qualquer

repartiçao administrativa ou fazendária do Estado;
II - dispor de adequada e eficaz prestaçao de serviços püblicos, em

especial, aqueles prestados pelos Orgãos e pelas unidades da Secretaria de
Estado da Fazenda de Minas Gerais;

III - receber adequada e eficaz orientacao tributária e de procedimentos
administrativos

IV - obter recibo detalhado de mercadorias ou documeritos, quando
apreendjcjos

V - deixar de prestar informacoes por requisicao verbal, se preferir
intimaçao por escrito;

VI - ser informado dos prazos de pagamento e reducão de multa, quandoautuado;
VII - optar pelo pagamento posterior de tributo em caso de autuação,

exercendo seu direito de defesa, se assim o desejar;
Parágrafo ünico - A adrnirustraçao püblica se pautará pelos principios de

legalidade, igualdade, anterioridade irretroatividade publicidade, capacidade
contrjbutiva impessoalidade, uniformidacie, não-diferenciaçao e vedaçâo de
confisco;

VIII - comunicar-se corn advogado ou representante classista, quando
sofrer açao fiscal;

IX - receber proteçao contra o exercIclo arbitrário ou abusivo do poder
püblico nos atos de constituição e cobrança de tributos.
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Art. 17 - 0 contribuinte tern direito a liberdade de gerir seu próprio negócio,
preservarldo o sigilo das decisöeS gerenCiaiS e das informacöeS que näo
envolvam fatos geradoreS de impostos.

Art. 18 - Mao será exigida certidäo negativa pelo Estado quando o
contribuinte se dirigir a reparticãO fazendária competente para formular
consultaS, requerer regime especial de tributacão, celebracãO de termo de
acordo e restituicão de impostos.

Seção V
Do Direito ao Controle Adequado do Servico

Art. 19 - 0 usuário e o contribuirite tern direito ao controle adequadO do
serviçO.Parágrafo ünico - Para assegurar o direito a que se refere este artigo, serão
instituidas, em todos os orgãos e entidades prestadoreS de servicoS püblicos
no Estado, ouvidorias e comissôes de ética.

Art. 20 - Compete a ouvidoria avaliar sugestöes, reclamacöeS e denüncias e
encaminhá-laS as autoridadeS competenteS, inclusive a cOmiSSaO de ética,
visando a:

I - meihoria dos serviçOs püblicos;
II - correção de erros, omissôeS, desvioS ou abusos na prestacão dos

servicos pCiblicos;
III - apuracão de atos de improbidade e de ilIcitos administratiVOS
IV - prevencão e correcão de atos e procedimentoS incompativeis corn Os

princIpios estabelecidoS nesta lei;
V - proteçâo dos direitos dos usuáriOs e contribuiflteS
VI - gararitia da qualidade dos servicos prestados.
Parágrafo ánico - As ouvidoriaS apresefltarãO a autoridade superior relatóriO

semestral de suas atividades, acompanhado de sugestôes para 
0

aprimoramento do servicO püblico, o qual deverá ser encaminhadO ao
Governador do Estado de Minas Gerais.

Art. 21 - Cabe as comissães de ética conhecer de dentinciaS e
representacãeS formuladaS contra agente piblico, por infringéncia a principiO
ou norma ético_profiSSioflal, adotando as providénciaS cabiveis.

Capitulo Ill
Do Processo AdministrativO

Secãol
Disposicães Gerais

Art. 22 - 0 processo administrativO para apurar a prática de ato ofensivO as
flormas desta lei compreende três fases: instauracão, instruçâo e decisäo.

esta lei seräoArt. 23 - Os procedimentoS administrativos advindos d 
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instalados e instruldos de oficio e observarão os princIpios da igualdade, do
processo legal regular, do contraditôrio, da ampla defesa, da celeridade, da
economia, da razoabilidade e da boa-fe.

Art. 24 - Todos os atos processuais terão forma escrita, corn registro em
banco de dados proprio, e conterão a data e o local de sua emissäo e a
assinatura do agente püblico responsável.

Art. 25 - Os prazos rnáximos aplicáveis ao processo administrativo a que se
refere o art. 22 serão definidos em regulamento.

Seçao II
Da Instauracao

Art. 26 - 0 processo administrativo será instaurado de oficio ou mediante
representacao de qualquer usuário de servico pUblico ou contribuinte.

Art. 27 - A instauraçao do processo por iniciativa da administraçao ptiblica
far-se-a por ato administrativo devidamente fundamentado.

Art. 28 - 0 requerimento, que será apresentado por escrito ou reduzido a
termo, será dirigido a ouvidoria do órgão ou a entidade responsive[ pela
infraçao e deve conter:

I - a identificaçâo do denunciante ou de quern o represente;
II - o domicilio do denunciante ou o local para recebimento de

comunicacaes;
Ill - informacoes sobre o fato de sua autoria;
IV - indicacao das provas de que tenha conhecimento;
V - data e assinatura do denunciante.
Art. 29 - Não poderá ser recusado, em nenhuma hipótese, o protocolo de

petiçao, a reclamacao ou a representaçao formulada nos termos desta lei.
Art. 30 - Seri rejeitada, por decisào fundamentada, a representaçao

manifestamente improcederite.
§ 1 1 - Da rejeiçao caberá recurso no prazo de dez dias a contar da

intimaçâo do denunciante ou de seu representante.
§ 20 - 0 recurso sera dirigido a autoridade superior, que poderá

reconsiderar a decisão.
Art. 31 - Durante a tramitaçao do processo, será assegurado ao interessado

o direito de:
I - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando for

obrigatória a representaçao, por força de lei;
II - ter vista dos autos e obter cópia dos documentos neles contidos;
Ill - ter ciência da tramitacao do processo, das decisöes nele proferidas, da

respectiva motivacao e das opiniôes divergentes;
IV - formular alegacaes e apresentar documentos, os quais serão juntados
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aos autos.

Secao Ill
Da lnstrucao

Art. 32 - Para a instrucao do processo, a administraçao püblica atuará de
oficio, sem prejuizo do direito dos interessados de juntar documentos,
requerer diligencias e pericias.

Parágrafo Unico - Os atos de instrucão que exijam a autuação do
interessado serão realizados do rnodo menos orieroso para este.

Art. 33 - Serão assegurados, no processo administrativo, o contraditôrio e a
ampla defesa, admitindo-se toda e qualquer forma de prova.

Art. 34 - Durante o prazo para manifestacão, é assegurado ao interessado e
ao seu procurador o direito de retirar os autos da repartiçao ou da unidade
administrativa, mediante assinatura de recibo, salvo na hipotese de prazo
comum.

Art. 35 - Quando for necessária a prestaçao de informacoes ou a
apresentação de provas pelos interessados ou por terceiros, serão eles
intimados para esse fim, corn antecedência minima de três dias Uteis,
mencionando-se data, prazo, forma e condicaes de atendimento.

Parágrafo Unico - Quando o denunciante for intirnado a fornecer
informaçoes ou documentos necessários a apreciaçao e a apuracâo de
denUncia, o não-atendimento autorizará o arquivamento do processo, se o
Orgâo resporisavel não puder obter os dados solicitados de outro modo.

Art. 36 - Conclulda a instruçao, o interessado terá prazo de dez dias para
manifestaçao pessoal ou por meio de advogado.

Secao IV
Da Decisão

z Art. 37 - Conclulda a instruçao, o argäo responsável pela apuracão deverá
proferir a decisâo que, conforme o caso, poderá ser:

- o arquivamento dos autos;
II - o encaminhamento dos autos ao Orgão competente para apurar os

ilicitos administrativo, civil e criminal, quando cabivel;
Ill - a elaboracâo de sugestOes para melhoria dos servicos püblicos,

correçao de erros, omissão, desvio ou abuso na prestacão dos servicos,
prevençao e correcão de atos e procedimeritos incompativeis corn as normas
desta lei, bern como para proteçao dos direitos dos usuários.

Capitulo IV
Das Sancoes

Art. 38 - A infracão as normas desta lei sujeitará o agente püblico as
sançôes previstas no regulamento próprio, sem prejuizo de outras de
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Capitulo V
Do Sistema Estaduaj de Defesa do Usuário

Art. 39 - Fica instituido o Sistema Estadual de Defesa do Usuárjo de
Servicos PQblicos e do Contribuinte - SEDUS pCQN - corn o objetivo de criare assegurar:

- a comunicaçao direta entre Os prestadores de serviços e os usuários, a
fim de se aferir o grau de satisfacao destes ültimos e estimi.jlar a
apresentaçao de sugestoes;

II - o programa integral de informacao para assegurar ao usuário e ao
contribuinte o acompanhamento e a fiscalizaçao do serviço püblico;

Ill - o prograrna de qualidade adequado, que garanta Os direitos do usuário;
IV - o programa de educacao do usuário, compreendendo a elaboracao de

manuals informativos dos seus direitos em relaçao aos prestadores de
serviços pQblicos, quanto aos procedimer,tos disponjveis para o seu
exercicio, e dos órgãos e dos enderecos para apresentacao de queixas e
sugestães;

V - o programa de racionalizacao e melhoria dos serviços pUblicos;
VI - Os mecarlismos alternativos e informais de soluçao de conflitos

contemplando formas de Iiquidaçao de obrigacoes decorrentes de danos na
prestaçao de serviços püblicos;

VII - o programa de incentivo a participacao de associacoes e Orgaos
representativos de classes ou categor,as profissionais para defesa dos
associados;

VIII - o programa de avaliaçao dos agentes p(iblicos;
IX - o programa de avaliaçao dos serviços pCiblicos prestados.
Parágrafo ünico - 0 Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços

Püblicos e do Contribuirite divulgará, anualmente, a lista de órgãos e
entidades das administracoes direta e indireta que sofrerem reclamacoes
contra sua eficiência, indicando Os resultados dos respectivos processosArt. 40 - Iritegram 0 Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços
PCiblicos edo Contribuirite - SEDUSPCON:

I - as ouvidorias;
II - as comisss de ética;
III - a comissão de centralizacao das informacoes dos serviços püblicos do

Estado de Minas Gerais, corn representaçao dos usuários, que terá por
finalidade sistematizar e controlar as informacoes relativas aos servlcos
especificados nesta lei, facilitarido o acesso aos dados coihidos;

IV - os órgãos encarregados do desenvolvirnento de programas de
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qualidade do serviço póblico.
Paragrafo ünico - 0 SEDUSPCON atuará de forma integrada corn os

orgäoS estaduais e municipaiS de defesa do consumidor e corn as entidades
representativaS da sociedade civil e contribuinteS.

CapItulo VI
Das Disposiçôes TransitóriaS

Art. 41 - A composicâo das cornissOeS de ética e ouvidorias será definida
em regulamento.

Art. 42 - A prirneira publicação do quadro geral de servicos póblicos
prestados pelo Estado deverá ser feita ate noventa dias contados da
publicação desta lei.

Art. 43 - A implantacãO do programa de avaliação do serviço pUblico será
imediata, devendo ser apresentado o primeiro relatório no prazo de seis
meses apos a publicacâo desta lei.

Art. 44 - Esta lei deverá ser regulameritada no prazo de cento e virite dias.
Art. 45 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 46 - Revogarn-se as disposicOes em contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1998.
José Militão
o Sr. Presidente - Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No

decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto emendas que
receberam os n

os 3 (do Deputado Romeu Queiroz); 4 (do Deputado Alberto
Pinto Coelho); 5 e 6 (do Deputado Gilmar Machado); e substitutivo que
recebeu o no i (do Deputado José Militão). Nos termos do § 2 0 do art. 188 do
Regimento Interno, a Presidência encaminha o substitutivo e as emendas,
corn o projeto, a Comissão de AdministracãO Püblica, para parecer.

Prosseguimento da discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.755/98,
do Deputado Ibrahim Jacob, que altera o art. 11 da Lei n o 12.735, de
31/12/97, que dispôe sobre o IPVA. A Cornissâo de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissäo de Fiscalizacäo Financeira opina
por sua aprovaçâo. Em discussâO, o projeto.

- Vern a Mesa:
SUBSTITUTIVO No 1 A0 PROJETO DE LEI N o 1.755/98

Altera a Lei no 12.735, de 30 de dezembro de 1997, que dispôe sobre o
Imposto sobre a Propriedade de Veiculos AutomotOreS - IPVA - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°.Oincisoldoart. 10eo1°do art. 11 da Lei nbl2.735,de30de

dezembro de 1997, passarn a vigorar corn a seguinte redação,
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acrescentando-se, ainda, ao art. 30 da mesma lei o seguinte inciso XVII:

"Art. 30 - 	 .............................................
XVII - veiculo automotor pertencente a motorista profissional autônomo que

o utilize exciusivamente no transporte escolar, devidamente registrado no
órgão competente.

Art. 10- .....................................................................
I - três por cento para automóvel, veiculo de uso misto, veiculo utilitário e

outros nâo especificados neste artigo, ficando concedido, no exerciclo de
1999, desconto de dez por cento do valor do imposto apurado para velculo
popular de ate 1.000cc (mil cilindradas), bern como para veiculo corn mais de
quinze anos de fabricacâo, e desconto de quatro por cento para os demais
veiculos sujeitos a aliquota prevista neste inciso;

Art. 11 - 	 .....................................
§ 1 0 - 0 pagamento será escalonado de acordo corn o final da placa do

veiculo, da seguinte forma:
mês de janeiro - placas de finals 1 e 2;
mês de fevereiro - placas de finals 3 e 4;
mês de marco - placas de finals 5 e 6;
mês de abril - placas de finals 7 e 8;
més de malo - placas de finals 9 e 0.".
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
José Militâo
Justificaçao: 0 presente substitutivo ao respeitável Projeto de Lei no

1.755/98, ao dar nova redaçao ao lflClSO I do art. 10 da Lei n o 12.735, de
30/12/97, tern o objetivo de reduzir de 4% para 3% a aliquota do IPVA para
automOvel, veiculo de uso misto, veiculo utilitário e outros nào especificados
no citado artigo.

A aliquota do IPVA em vigor no Estado é, reconhecidamerite, uma das mais
altas do Pals, o que tern penalizado injustarnente o proprietário de veiculo
automotor e feito corn que alguns contribuintes, residentes em cidades
fronteiriças, emplaquem seus carros em outros Estados e paguem menos
impostos. Aliquota major, assim, nem sempre representa major arrecadaçao.

Visa também este substitutivo, ao alterar o § 1° do art. 11, escalonar 0
recolhirnento do tributo ao longo de cinco meses, de janeiro a malo, de acordo
corn o algarismo final da placa, de forma a facilitar o atendimento bancário ao
contribuinte.

Pela oportunidade deste substitutivo, esperamos contar corn o apojo de
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flossoS nobres pares para sua aprovacâo.
o Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão.

No decorrer da discussâo, foi apresentado ao projeto substitutivo que recebeu
o no 1 (do Deputado José Militão). Nos termos do § 21 do art. 188 do
Regimento Interno, a Presidéncia encaminha o substitutivo, corn o projeto, a
Comissão de Fiscalizacão Financeira para parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.801/98, do Deputado Bené
Guedes, que altera a Lei no 10.561, de 21/12191, que dispãe sobre a politica
forestal do Estado. A Comissâo de Justiça conclui pela constituciortalidade do
projeto. As Comissôes de Melo Ambiente e de Fiscalizacâo Financeira
opinam por sua aprovacão. Em discussão, o projeto.

-Vém a Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N o 1.801/98

EMENDAN°1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 art. 19 da Lei n o 10.561, de 21 de dezembro de 1991, passa a

ter a seguinte redaçâo:
"Art. 19 - As pessoas fisicas ou juridicas que industrializem, comercializem,

beneficiem, utilizem ou sejarn consumidoras de produtos ou subprodutos da
flora, em volume anual igual ou superior 8.000m 3 (oito mu metros cübicos) de
madeira, 12.000st (doze mil estéreos) de lenha ou 4.000mdc (quadro mu
metros de carvão), iricluindo seus respectivoS residuos ou subprodutos, ficam
obrigadas, a partir de 1 1 de janeiro de 1999, a utiluzar ou consumir produtos e
subprodutos florestais oriundos de florestas de producão definidas nesta lei.

§ 1 0 - Para atender suas necessidades de suprimento, as pessoas fisicas
ou juridicas referidas neste artigo devem promover ou incentivar, diretarnente
ou por meio de terceiros, a formação ou a manutencão de florestas de
produçao capazes de as abastecer na composicâo de seu consumo integral.

§ 2° - As pessoas fisicas ou juridicas que comprovarem capacidade de
suprimento Integral por melo de florestas de producâo poderâo utilizar
produtos ou subprodutos florestais oriundos de exploracão de formaçOes
nativas para uso alternativo de solo, previamente autorizadoS pelo orgâo
competente, em Ilmite não superior a dez por cento de seu consumo anual.

§ 30 - A utilizacão de produtos e subprodutos de formacães nativas oriundas
do Estado de Minas Gerais prevista no parágrafo anterior sujeitará Os

consumidores a mecanismos de reposicâO forestal, cujas normaS serão
estabelecidas pelo poder püblico.

§ 40 - Os mecanismoS de reposiçâo forestal, na proporção do consumo de
produtos oriundos de florestas nativas, compreendem:
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I - recolhimento na conta Recursos Especiajs a Aplicar; 	
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II - formacao de florestas prOprjas ou fomentadas, no ano do consumo, ou
Ill - participaço em associacoes de reposicao forestal ou outros sistemas

cooperativos, cujas normas serão fixadas pelo poder pCiblico.
§ 5° - Para as empresas que venham a iniciar suas atividades apos a

publicaçao desta lei, a autoridade competente, no ato de seu registro, deverá
considerar, além do disposto neste artigo, a comprovaçao da disponibjljdade
de materia-prima forestal capaz de garantir seu suprimento de acordo corn o
potencial de recursos florestais do Estado.".".

Sala das ReuniOes, 16 de novembro de 1998.
Paulo Piau
Justificaçao: A Lei no 10.561, de 1991, constituju urn marco no ordenarnento

da politica forestal do Estado, e, passados estes anos, pode-se afirmar que
houve urn ganho expressivo na conservacao dos recursos florestais nativos.

A vocaçâo siderürgjca do Estado e seu pioneirismo na produçao de ferro-
gusa corn utilização de carvão vegetal como termo redutor sempre foram
apontados como Os grandes causadores da transformaçao dos recursos da
flora nativa em carvão. Ainda que essa acusaçao mereça reparos, a
mencjonada lei a admitju como fato e estabeleceu 1998 como o ültimo ano da
utilização de carvao vegetal proveniente de remanescentes nativos rião
manejados.

Entretanto, a expansao da fronteira agricola é uma realidade que náo pode
ser desconsiderada, e o carvão é ainda urn subproduto forestal capaz de
agregar algum valor econOrnico aos recursos da flora nativa mineira.

Dois outros aspectos merecem, também, ser destacados Urn deles é a
realidacje que se observa nas regiães Norte, Noroeste e Centro-Oeste do
Estado, onde o carvão vegetal é o sustentáculo da economia e a ünica fonte
de renda de expressiva fatia da populacao. 0 outro e o impacto que a lei
forestal mineira provocou nos Estados limItrofes, dos quais passamos a
importar expressivos volumes de carvão vegetal resultante da expansao da
fronteira agrIcola. Este fato é, também, de grande importáncia para a
ecoriornja desses Estados, porque agregou valor econômico a urn produto
que, de outra forma, seria simplesmente queimado.

Portanto, ao se traduzir na Lei n o 10.561 a pOssibilidade da utilizaçao de dez
por cento de florestas nativas para produçao de carVàO, leva-se em conta a
realidade da expansao agrIcola, que, a despeito do avanço tecnolOgico não
deixara de prossegu,r. Além disso, corn a obrigarjedacje da reposiçao desses
dez por cento, agregam-se recursos ao IEF para que continue, corn mais
intensidade os prograrnas de fomento destinados a fazendeiros florestais.
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EMENDAN°2
Acrescente-Se onde convier:
"Art . .... - Acrescente-Se ao art. 16 da Lei n o 7.772, de 8 de setembro de

1980, o seguinte paragrafo:
§ 6° - As multas de que trata este artigo poderão ser pagas em ate doze

parcelaS mensaiS iguais e consecutivaS, a requerimento do interessado, corn
confissão da infração.".

Ermano Batista
Justificacão: A Lei no 7.772, de 8/9/80, dispôe sobre medidas de protecão,

conservacãO e meihoria do meio ambiente no Estado. Em seu capItulo VI, art.
15, trata das infraçOes pelo descumprimento de seus dispositivos, de seu
regulamentO e de normas deles decorrenteS.

o art. 16 da citada lei estabelece as sançöes aplicáveis a esssas infraçöes.
o inciso II prevê a hipôtese de multa que varia de 379,11 a 70.000 UFIRs.

Atualmente, os débitos decorrentes de multa forestal podem ser
parcelados, conforme o art. 25, § 3 0, da Lei no 10.561, de 21/12/91.

Esta proposição visa ampliaras hipôteses de parcelamento, estabelecendo-
o também para as multas ambientais previstas no rnencionado art. 16, corn
vistas a diminuir o inadimplementO e a garantir, de modo mais direto, o
cumprimento, por parte do infrator, de suas obrigacôeS legais.

o Sr. Presidente - Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. No
decorrer desta, foram apresentadas ao projeto emendas que receberam os
nos 1 (do Deputado Paulo Piau) e 2 (do Deputado Ermano Batista). Nos
termos do § 20 do art. 188 do RegimentO Interno, a Presidência vai devolver o
projeto e as emendas a Comissâo de Meio Arnbiente para parecer.

Questâo de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, no decorrer desta discussâo,

vários Deputados se ausentaram do Plenário. V. Exa. pode verificar que,
neste instante, não temos mais "quorum", nem para discussãO das matérias.
Solicito o encerramentO da reuniâo.

EncerrarnentO
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para o prosseguimento da reunião e a encerra, convocando os
Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordern do dia jà
publicada, e para a extraordinária de hoje, as 20 horas, nos termos do edital
de convocacâo. Levanta-se a reuniäo.

ATA DA 312a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 25/11/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro
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Sumãrio: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do

Dia): Discussão e Votação de Proposiçoes: lnexistêricia de "quorum"
qualificado para votaçao das propostas de ernenda a Constituiçao -
Prosseguimento da votação, em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar no
30/98; rejeição; declaraçoes de voto; questôes de ordem - Votaçao, em 10
turno, do Projeto de Lei Complernentar no 36/98; rejeiçäo - Votaçâo, em 20
turno, do Projeto de Lei Complementar no 33/98; aprovaçâo - Votaçao, em 10
turno, do Projeto de Lei n o 571/95; votaçâo do Substitutivo n o 1, salvo
emendas; aprovação; votação das Emendas n o

s 1 a 6 e 10; aprovação;
votação da Emenda no 9; rejeiçao; projudicialidade das Ernendas n o

s 7 e 8;
declaraçao de voto - Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.414/97;
aprovação, corn a Emenda n o 1 na forma da Subemenda no 1 - Votação, em
10 turno, do Projeto de Lei n o 1.424/97; aprovação, corn a Emenda no 1 na
forma da Subemenda n o I e as Emendas nos 2 e 3 - Votaçao, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei no 1.470/97; votaçao do Substitutivo n o 1, salvo emendas;
aprovação; prejudiciatidade das Emendas n o

s 1 a 7 e 9 a 11; votaçao da
Emenda no 8; rejeição - Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.569/97;
aprovaçâo, corn a Emenda no 1 - Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no
1.621/98; aprovaçào, corn a Emenda n o 1 - Votação, em 10 turno, do Projeto
de Lei no 1.630/98; aprovaçao - Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no
1.640/98; aprovaçao, corn as Emendas n o

s 1 a 3 - Votaçao, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei no 1.654/98; aprovação - Votaçao, em 10 turno, do Projeto de
Lei no 1.665/98; aprovaçâo, corn a Emenda no 1 - Votaçâo, em 10 turno, do
Projeto de Lei no 1.673/98; aprovaçao, corn a Emenda no 1 na forma da
Subemenda no 1 - Votaçao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.701/98;
aprovaçâo, corn a Emerida no 1 - Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no
1.708/98; aprovaçâo, corn as Emendas n o

s 1 e 2 - Votaçao, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei no 1.709/98; aprovaçâo, na forma do Substitutivo n o 1, corn a
Emenda no 1 - Votaçäo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.743/98; aprovaçao
- Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.762/98; aprovaçao, na forma do
Substitutivo no 1, corn as Emendas n o

s I e 2 - Votaçao, em 10 turno, do
Projeto de Lei n o 1.800/98; aprovação, corn a Ernenda n o 1 - Votaçao, em 10
turno, do Projeto de Lei n o 1.814/98; aprovação - Votaçao, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei no 1.284/97; aprovação na forma do vencido em 10 turno -Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.290/97; requerimento do
Deputado Anderson Adauto; discursos dos Deputados José Militao e
Anderson Adauto; rejeiçâo; verificaçao de votação; inexisténcia de "quorum"
para votação; anulaçâo da votaçao; renovaçao da votaçâo; rejeição;
verificaçao de votaçâo; inexisténcia de n(Imero regimental para votação;
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anulacão da votacao; chamada para recomposiçâo de "quorum"; existência
de nimero regimental para discussão; prejudicialidade do requerimento -
Prosseguirnento da discussâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.259/97;
discurso do Deputado Gilmar Machado; questão de ordem; chamada para
recomposicâo de "quorum"; inexistência de nümero regimental para a
continuacào dos trabaihos - Encerramento.

ComparecimentO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende

- Ivo José - Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Agostinho Patriis
- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade -
AntOnio JUlio - Arnaldo Canarinho - Bend Guedes - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Geraldo
Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob -
Isabel do Nascimento - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Braga - Jose Henrique - José Militão - Kemil Kumaira -
Leonidlo Bouças - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pericles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - SebastiâO Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio Henriques -
Wanderley Avila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20hl3min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a protecào de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamoS Os

nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5a Secretária, nas funcOes de 2°-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçào, a Presidência vai

passar a 2a Parte da reuniâo, corn a discussâo e a votacao da matéria
Constante na pauta.

Discussão e Votacao de ProposiçOes
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência verifica, de

pIano, que nao ha "quorum" qualificado para a votacão das propostas de
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emenda a Constituição, mas que o ha para apreciacão das demais matérias
da pauta.

Prosseguimento de votaçào, em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar
n° 30/98, da CPI do Sistema Penitericiário, que altera a Lei n° 5.406, de
16/12/65. A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto.
A Comissão de Administração opina pela aprovaçâo do projeto corn as
Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. Emendado em Plenário, voltou o projeto a
Comissão de Administração PUblica, que opina pela rejeiçao da Emenda n 0 4.
A Presidéncia val renovar a votaçao do projeto. Em votacâo, o projeto, salvo
emendas. A Presidência vai submeter a matéria a votacão pelo processo
nominal, em conformidade corn o art. 260, I, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem aprová-lo deverão votar "sim", e Os que desejarem
rejeitá-lo deverâo votar "não". A Presidência lembra ao Plenário que, nos
termos do art. 192 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar será
aprovadO se obtiver 39 votos favoráveis. A fim de proceder a votaçâo pelo
processo eletrônico, a Presidência solicita aos Srs. Deputados que ocupem
seus lugares. Em votacão.

- Procede-se a votaçâo por meio do painel eletrônico.
- Votaram "sim" os seguintes Deputados:
AIlton Vilela - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Arnaldo

Canarinho - Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Rely TarquInio - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Leite - Jorge
Eduardo De Oliveira - José Bonifàcio - José Braga - José Henrique - José
Militão - Kemil Kumaira - Marcelo Gonçalves - Maria José Haueiseri - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Rémolo
Aloise.

- Votararn "flão" os seguintes Deputados:
Ajalmar Silva - Geraldo Nascimento - Isabel do Nascimerito - SebastiãO

Helvécio - Tarc[sio Henriques - Wanderley Avila.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 32 Deputados; votaram "näo" 6

Deputados, perfazendo o total de 38 votos. Corn a presenca do Presidente,
39. Está, portarito, rejeitado o Projeto de Lei Complementar n o 30198. Arquive-
se.

Declaracaes de Voto
O Deputado Agostinho PatrUs - Também nâo votei, mas meu voto foi "sim".

Gostaria que fossem constados dois votos "sim".
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, meu voto também nâo saiu.

Votel "sim".
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QuestOes de Ordem

O Deputado Pericles Ferreira - Tendo em vista as dCjvidas que estäo sendo
levantadas, pediria a V. Exa. que renovasse a votação, porque me parece
que o problema foi do painel.

O Sr. Presidente - Atendendo a inümeras reclarnacOes corn relaçäo a
votação, a Presidência atenderá a solicitacão do Deputado Pericles Ferreira,
Lider do Governo, e renovará a votação, para que nao haja dCjvida corn
relacão aos resultados.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, corn todo o respeito pelo que
foi aqui exposto, penso que abriremos urn precedente perigoso que pode nos
prejudicar em outras votaçOes. Foram registrados 38 votos, corn mais urn de
V. Exa., somam-se 39 votos, e V. Exa. ja expOs o resultado. Pessoalmente,
penso que devemos respeitar o que estabelece o Regimento, porque senäo,
em outras votacOes, poderemos ter o mesmo procedimento e teremos de ficar
entrando corn recurso. Particularmente, fiquei penalizado, porque perdemos a
votacão, mas prefiro perder urna votação a abrir mao de urn precedente
perigoso do Regimento Interno, que, depois, poderá nos criar transtornoS
maiores em projetos mais polêmicos. Assirn, abre-se urn precedente muito
perigoso. Pessoalmente, gostaria que ele fosse respeitado. V. Exa. já havia
declarado o resultado, então não teriarnos corno voltar. Não conheco essa
figura no Regimento, ou seja, voltar atrás em uma votação de recurso.

O Sr. Presidente - Antes de dar a palavra, pela ordem, ao Deputado Miguel
Martini, a Presidéncia retifica a sua posicâo anterior. Realmente, já havia sido
anunciado o resultado, portanto ele será mantido. Fica o Projeto de Lei
Complementar n° 30/98 rejeitado e considerado matéria vencida. Corn a
palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, entendo que o processo de
votação é uma avaliacão da iritenção de voto, da vontade de voto, ou daquilo
que o Deputado escolherá para aprovar ou rejeitar. Nesse caso, acredito que
tern razão, em parte, o Deputado Gilmar Machado, quando diz que pode
haver urn precedente. Porém, antes mesrno de ser anunciado o resultado, 0

Deputado Agostinho PatrCis tentou anunciar isso, teritei também, mas nâo foi
possivel, por outra questão regimental. Penso que seria uma questâo a ser
avaliada, neste caso.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, apenas gostaria de lamentar a
derrota desse projeto, fruto de urn trabalho muito duro da CPI do Sistema
Penitenciário e da assessoria da Assernbléia Legislativa, que demorou tanto
tempo para elaborá-lo. Trata-se de urn projeto importante e atual, porque
corrige algumas questOes da Lei Orgânica da Policia Civil, que já tern trés
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décadas; e a Assembléia Legislativa não tinha, ainda, tratado ciessa questão
tao importante. Estamos acompanhando, escandalizados, o que está
acontecendo na Dutra Ladeira, como acusaçOes de policiais envolvidos na
facilitaçao de fugas. Esse projeto vem justamente tratar dessa questao,
obrigando Os policlais que estão trabaihando diretamente corn o püblico nas
delegacias e cadeias a fazer, de dois em dois anos, declaraçao de bens.
Durante os trabaihos da CPI, acompanhamos, infelizmente, a morte de urn
carcereiro que caiu corn seu helicOptero. Sabemos que, corn o salário que
recebia, nao tinha condiçöes tie possuir helicóptero. Quero lamentar o fato de
esse projeto de lei complementar nao ter sido aprovado nem no 10 turno na
Assembléia Legislativa. E uma perda de trabalho duro de parlamentares que
foram escoihidos por seus partidos e pela Mesa da Assembléia para trabalhar
na CPI, e e urna perda para Os Assessores da Assembléia, que trabaiharam
duramente para elaborar esse projeto, que não foi aprovado em 10 turno e
demorou tanto para ser colocado em pauta. Quando foi colocado, foi
derrotado dessa maneira. E Iameritável, Sr. Presidente.
o Deputado Carlos Pimenta - Não quero questionar a posicao da

Presidência, mas me parece que antes de V. Exa. anunciar o resultado, no
final da votaçao, alguns Deputados falaram que teriam votado e que o voto
nao apareceu no painel. 0 nosso Regimento é muito claro quando fala que,
no caso de qualquer defeito no painel, a votaçâo pode ser nominal. Parece-
me que ha urn artfficio no Regimento, nesse sentido. Pediria que V. Exa.,
entâo, nos esciarecesse Se neste caso vamos nos ater a essa votaçâo, e 0
que diz o Regirnento.
o Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Carlos

Pimenta que, realmente, no Regimento está previsto que, havendo defeito
nos equipamentos técnicos, poderá ser feita a votaçâo pelo processo
nominal, por charnada. No entanto, a Presidência já havia anuriciado o
resultado cia votaçao e considerado rejeitada a proposta em pauta.

o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, corn a devida vênia, acredito
que antes de V. Exa. anunciar o resultado da votação, alguns Deputados se
manifestaram. Gostaria que V. Exa. fizesse pesquisa nas notas taquigraficas,
para que possamos constatar se estamos ou nâo corn a razäo. E o pedido
que faco nesta questao tie ordem.
o Sr. Presidente - A pesquisa será feita, no entanto, a matéria jé está

vencida. Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 36/98, do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que altera composicâo do Colar
Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte, de que trata o art.
21 da Lei Complementar n° 26, de 14/01/93, que relaciona os municipios que
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compãem o Colar Metropolitano. A Comissâo de Constituicão e Justiça
conclui pela constituciorialidade do projeto. A Cornissão de Assuntos
Municipais e Regionalizaçâo opina por sua aprovacão. Em votacâo, o projeto.
A Presidência vai submeter a matéria a votacão pelo processo nominal, de
conformidade corn o art. 260, I, do Regimento Interno. Solicito ao Deputados
que tornem Os seus lugares. Em votação.

- Procede-se a votação por rneio do painel eletrônico.
- Votaram "sim" os seguintes Deputados:
Agostinho Patrüs - Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antonio - Ambrósio

Pinto - Anderson Adauto - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dilzon Melo
Dimas Rodrigues - Francisco Ramaiho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - Isabel do Nascimento - Ivo José
- Joao Leite - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Militão -
LeonIdlo Bouças - Marcelo Goncalves - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Pericles Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastiâo Costa - Sebastiâo Helvécio -
Sebastiao Navarro Vieira - TarcIslo Henriques - Wanderley Avila.

- Votaram "não" os seguintes Deputados:
AntOnio Julio - Djalrna Diniz - Jorge Eduardo de Oliveira - Kemil Kumaira.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votaram "nao" 4

Deputados, perfazendo urn total de 42. Está rejeitado 0 Projeto de Lei
Complementar n o 36/98. Arquive-se.

Votaçâo, em 2° turno, do Projeto de Lei Complemental n° 33/98, do
Deputado Antonio Julio, que cia nova redaçao ao art. 80 da Lei n° 869, de
5/7/52, que institui o Estatuto dos Servidores Póblicos do Estado de Minas
Gerais. A Comissâo de Administracâo Ptblica opina pela aprovacão do
projeto. Solicito aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votaçâo.

- Procede-se a votação por melo do painel eletrOnico.
- Votaram "sim" Os seguintes Deputados:
Agostinho Patrüs - AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro AntOnio - Ambrôsio

Pinto - Anderson Adauto - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Francisco Ramaiho -
Geraldo Rezende - Gilrnar Machado - Hely TarqQInio - Ibrahim Jacob - Isabel
do Nascimento - Ivo José - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Braga - José Heririque - José Militão - Kernil Kumaira -
Leonidlo Boucas - Marcelo Gonçalves - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pericles Ferreira -
Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastiao Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila.
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0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados; não houve voto contrárjo
Está aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei Complementar no 33/98, do
Deputado Antonio Julio. A Comissão de Redacao.

Votacao, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei no 571/95, do Deputado Arnaldo
Penna, que dispOe sobre o pagamento, pelo Estado, de honorários a
advogado não defensor püblico nomeado pars defender réu pobre. A
Comissâo de Justiça conclul pela constitucionalidade do projeto. A Comissâo
de Administração PUblica opina peta aprovaçao do projeto na forma do
Substitutjvo no 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira
opina peia aprovaçâo do projeto na forma do Substitutivo no 1, da Comissâo
de Administraçao P(iblica, corn as Emendas n o

s 1 a 6, que apresenta.
Emendado em Penãrio, voltou o projeto a Comissão de Administraçao
Püblica, que opina pela rejeição das Emendas n o 7 a 9 e pela aprovaçao da
Emenda no io, que apresenta. Em votaçao, o Substutivo no 1, salvo emendas.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se ericontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votaçao, as Emendas n o

s 1 a 6 e 10, que receberam parecer
pela aprovaçao. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votacão, a Emenda no 9, que recebeu
parecer pela rejeiçâo. Em votacâo. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Estão prejudicadas as
Emendas n°s 7 e 8. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no
571/95, corn as Emendas no

s 1 a 6 e 10. A Comissão de Administração
Publica.

Declaração de Voto
O Deputado Geraldo Rezende - Quero apenas fazer a minha declaraçâo de

voto contrário ao projeto que acaba de ser aprovado.
O Sr. Presidente - Votaçao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.414/97, da

Deputada Elbe Brandão, que cria o Programa de Incentivo a lmplantacao de
Matadouros e Mercados Páblicos Municipais e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
Comissães de Saüde e de Fiscalizaçâo Financeira opinam por sua
aprovaçao. Emendado em Plenário, voltou o projeto a Comissao de Saüde,
que opina pela aprovaçao da Emenda no 1 na forma da Subemenda n°1, que
apresenta.Em votaçao, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que 0
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
a Subemenda no 1 a Emerida no 1, que recebeu parecer pela aprovacao. Os
Deputados que a aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Flea, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no 1.414/97,
corn a Emenda no 1 na forma da Subemenda n o 1. A Comissão de Saáde.

41

Votacâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.424/97, da Deputada Maria
José Haueisen, que determina o pagamento de indenizacães as vitimas de
torturas praticadas nas dependénciaS do extinto DOPS. A Comissâo de
Justiça conclul pela constitucionalidade do projeto corn as Emendas n

o
s 1 a 3,

que apresenta. A Comissão de Direitos Rumanos opina por sua aprovacão
corn as Emendas n

os 2 e 3, da Comissâo de Justiça, e a Subemenda no 1,
que apresenta, a Emenda n o 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalizagão Financeira opina pela aprovacão do projeto corn as Emendas no
2 e 3, da Comissão de Justica, e a Subemenda no 1, da Comissâo de Direitos
Humanos, a Emenda no 1, da Comissâo de Justiça. Em votagão, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
eneontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçäo, a Submenda no 1 a Emenda no
1 e as Emendas n°s 2 e 3, que receberam parecer pela aprovacão. Os
Deputados que as aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Flea, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no 1.424/97,
corn a Emenda n o i na forma da Subemenda no 1 e as Emendas n

o
s 2 e 3. A

Comissão de Direitos Humanos.
- Votaçâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.470/97, do Deputado Durval
Angelo, que dispöe sobre a protecão, o auxillo e a assistência as vitimas de
violência no Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias. A Comissão de
Justica conclui pela constitucionandade do projeto corn as Emendas n

o
s 1 a

11, que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina por sua
I aprovacao corn as Emendas n°s 1 a 11, da Comissâo de Justiça. A Comissão
de Fiscalizaçâo Financeira opina pela aprovacâo do projeto na forma do
Substitutivo no i, que apresenta, e pela rejeicão da Emenda no 8, da
Cornissão de Justiça, ficando prejudicadas as Emendas n

os 1 a 7 e 9 a 11,
também da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo no i, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permanecarn como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Aprovado o Substitutivo n o 1, ficam prejudicadas as

Emendas n
os 1 a 7 e 9 a 11. Em votação, a Emenda n o 8, da Comissão de

Justiça, que recebeu parecer pela rejeição da Comissão de FiscalizacãO
Financeira. Em votação. Os Deputados que a aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Flea, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o

Projeto de Lei n o 1.470/97 na forma do Substitutivo n o 1. A Comissão de

Direitos Hurnanos.
Votacâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.569/97, do Deputado Alencar

da Silveira Junior, que assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, dos
exames para diagnôstico da AIDS as gestantes atendidas pela rede püblica.
A Comissâo de Justica conclul pela constitucionalidade do projeto corn a
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Emenda no 1, que apresenta. As CornisOes de Saüde e de Fiscalizaçao
Financeira opinam por sua aprovaçao corn a Emerida no 1, da Comissâo de
Justiça. Em votaço, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que 0 aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no 1.569/97, corn a Emenda
no 1. A Comissâo de SaQde.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.621/98, do Deputado Ivair
Nogueira, que autoriza o Poder Executivo, por meio das caixas escolares, a
permitir a concessãO remunerada de espaços nos muros dos prédios das
escolas estaduais para fins de propaganda e dá outras providências. A
Comissâo de Justiça conclul pela constitucionalidade do projeto. A Comissâo
de Educaçao opina por sua aprovação corn a Emenda no 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalizacao Financeira opina pela aprovação do projeto corn a
Emenda no 1, da Comissão de Educação. Em votaçao, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovarn permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votaçao, a Ernenda no 1, que recebeu parecer pela
aprovaçâo. Os Deputados que a aprovarn permaneçarn como se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Leino 1.621/98, corn a Ernenda no 1. A Comissão de Educaçao.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.630/98, do Deputado Rêmolo
Aloise, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Itamogi 0
imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina por sua aprovaçao.
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram.(- Pausa.) Aprovado. A Comissao de Fiscalizaçao Financeira.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.640/98, do Deputado Marcos
Helênio, que dispOe sobre procedimentos preventivos relativos a obras de
arte na construção civil e dá outras providências. A Comissão de Justica
conciui pela constitucionalidade do projeto corn as Emendas ri°s 1 a 3, que
apresenta. As Comissöes de Transporte e de Fiscalizaçao Financeira opinam
por sua aprovaçao corn as Emendas n o

s 1 a 3, da Comisso de Justica. Em
votaçao, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
perrnaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaço, as
Emendas no

s 1 a 3, que receberam parecer pela aprovaçâo. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n o 1.640/98, corn asEmendas no

s 1 a 3. A Cornissäo de Transporte.
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Votacão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.654/98, do Deputado Marcos
Helênio, que dispãe sobre a publicacão das declaracöeS de bens que
especifiCa . A ComissâO de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. As
ComisSöes de Administracão Publics e de Direitos Humanos opinam por sua
aprovacâo. Em votacâo, o projeto. Os DeputadOs que o aprovam
permanecarfl como se encontram. (- Pausa.) AprovadO. A Comissão de
AdminiStracâO PUblica.

Votacäo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.665198, do Deputado Durval
Angelo, que cria a Ouvidoria Ambiental e dá outras providênCiaS. A Comissão
de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissâo de Meio Ambiente
opina por sua aprovacãO. A ComissãO de Fiscalizaco Financeira opina pela
aprovacão do projeto corn a Emenda no 1, Clue apresenta. Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os DeputadoS que o aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n o 1. Os DeputadoS
que a aprovam permanecarn como estâo. (-Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no 1.665/98, corn a Emenda no 1. A
Comissão de Meio Ambiente.

Votaçâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.673/98, do Deputado Gilmar
Machado, que dispöe sobre 0 pagamento da remuneracâo dos servidores
püblicos e dà outras providênCias. A ComissãO de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto corn a Emenda no 1, Clue apresenta. A
Comissão de AdministracâO Publics opina por sua aprovacão corn a Emenda
n° 1, da Comissâo de Justiça. A Comissão de FiscaliZacâo Financeira opina
pela aprovacão do projeto corn a Subemenda no 1, que apresenta, a Emerida
no  da Comissâo de Justiça. Em votacâo, 0 projeto, salvo ernenda. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votacão, a Subemenda n o i a Emenda no 1, que recebeu
parecer pela aprovacão. Os DeputadOS que a aprovam permanecam comO se

tram (-
ncont
erroeto 	

enda n° 1.
d

Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, 0

j	 Lei n° 1.673/98 corn a Emenda no I na forma da Subem 
A Comissão de AdministracâO Püblica.

Votacão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.701/98, da CPI do IPSEMG,
que dispöe sobre 0 ConselhO DeliberativO do IPSEMG. A ComissâO de
Justica conclui pela constitucionalidade do projeto. A CornissãO de
Administracào Publica opina por sua aprovacâo corn a Emenda no 1, que
apresenta. A Cornissão de FiscalizacãO Financeira opina por sua aprovacão
corn a Emenda no 1, apresentada pela Comissäo de Administracão Póblica.
Em votacão, o projeto, salvo emenda. Os DeputadOs que o aprovarn
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
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Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçarn como Se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n o 1.701/98 corn a Emenda
no 1. A Comissão de Administraçao Püblica.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.708/98, do Deputado Leonidjo
Bouças, que dispOe sobre a realizacâo de testes vocacionais para os alunos
das escolas pübiicas estaduals. A Cornissâo de Justiça conclui pela
constitucionajjcjade do projeto. A Comissão de Educaçao opina por sua
aprovação corn a Emenda ri 11, que apresenta. A Comissâo de Fiscalizaçao
Financeira opina por sua aprovaçao corn as Emendas n o

s 1, da Comissâo de
Educaçao, e 2, que apresenta. Em votaçâo, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados Clue o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votaçâo, as Emendas n o

s 1 e 2, que receberam parecer pela
aprovaçao. Os Deputados que as aprovam permaneçarn como se encontram.
(- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 1 turno, o Projeto de Leino 1.708/98 corn as Emendas n o

s 1 e 2. A Comissão de Educaçao.
Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.709/98, do Deputado Leonidlo

Bouças, Clue dispãe sobre o atendimento preferencial do idoso nos diferentes
niveis de atençao a saQde no SUS-MG. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionaidade do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. A
Comissão de Saüde opina por sua aprovaçao corn a Emenda no 1, que
apresenta ao substitutivo no 1, da Comissâo de Justiça. Em votaçao, 0Substitutivo no 1, salvo emerida. Os Deputados que o aprovarn permaneçam
corno Se encontram. Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, 0Projeto de Lei no 1.709/98 na forma do Substitutivo n o 1 corn a Emenda no 1.A Comissao de Educaçao.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.743/98, do Deputado Anderson
Adauto, que torna obrigatórja a publicaçao da arrecadacao semanal da
receita do ICMS. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de FiscaJizaçao Financeira opina por sua rejeicão. Em
votaçao, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.762198, do Governador do
Estado, que institui o quadro especial das carreiras que menciona e dá outras
providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Administraçao Pcjblica opina por sua aprovaçao corn as
Emeridas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissao de Fiscalizaçao Financeira
opina por sua aprovaçâo na forma do Substitutivo no 1, que apresenta,
ficando prejudicadas as Emendas n o

s 1 e 2, da Comissão de Administraçao
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PtbIica. Em votacâo, o Substitutivo n o i. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Corn a aprovacao do
Substitutivo no 1, ficam prejudicadas as Emendas n

o
s 1 e 2. Flea, portanto,

aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no 1.762/98 na forma do Substitutivo
no 1. A Comissão de Administração Püblica.

Votacão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei 
no 

1.800/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Muriaé o
imável Clue especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto corn a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovaçao corn a Emenda no 1, apresentada pela
Cornissão de Justica. Em votaçao, o projeto, salvo emenda. Os Deputados
que o aprovam permanecarn como se encoritram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votacao, a Emenda n o 1, que recebeu parecer pela aprovacao. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n o 1.800/98 corn a Emenda
no 1. A Comissâo de Fiscalizacao Financeira.

Votaçâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.814/98, do Deputado LeonIdio
Bouças, que acrescenta dispositivo ao art. 1 0 da Lei no 11.036, de 14/1/93,
que obriga as escolas a tornar póblicos os dados escolares relativos ao seu
desempenho. A Comissâo de Justica conclul pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Educaçao opina por sua aprovacâo. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissâo de Educaçao.

Votacâo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.284/97, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que modifica o art. 8 0 da Lei no 11.397, de 6/1/94, que
dispãe sobre o Fundo para a lnfância e a Adolescência e dá outras
providências. A Cornissão do Trabaiho opina pela aprovacao do projeto na
forma do vencido em 10 turno. Em votaçao, o projeto. Os Deputados que 0
aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Flea,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei no 1.284/97 na forma do
vencido no 10 turno. A Comissão de Redaçào.

Votacâo, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.290/97, do Deputado José
Militâo, que dá nova redacao ao art. 74 da Lei n o 11 .406, de 28/1/94. A
Comissão de Administração Püblica opina pela aprovacáo do projeto na forma
do vencido em 10 turno. Vern a mesa requerimento do Deputado Anderson
Adauto, em que solicita o adiamento da votaçao do Projeto de Lei n o 1.290/97,
do Deputado José Militäo. Corn a palavra, para encaniinhar a votacao, o
Deputado José Militâo.

0 Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
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pensionistas dos servidores da extinta Guarda Civil, que são pouco mais de
300, possam receber a sua pensão de acordo corn a Constituição Estadual.
Portanto, acho que está na hora de votarmos o projeto, e não adiar a sua
votação.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encamjnhar a votaçao, o Deputado
Anderson Adauto.

o Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, fiz a solicitaçao de
adiamento da votaçao porque, na reunião que fizemos no Salão Nobre, sob a
Presjdencia de V.Exa., foi decidido pelas Liderancas que esse projeto não
entraria na pauta. Por isso, pecli o adiamento da votação, para que possamos
discutir novamente o mérito desse projeto.

o Sr. Presidente - Em votaçao, o requerimento. Os Deputados que
aprovam permaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

o Deputado Anderson Adauto - Peço verificacac de votação, Sr.
Presidente

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai fazer a verificacao pelo
painel eletrônico e solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares.

- Procedse a verificaçáo de votaçao por rneio do pairiel eietrârtico.
O Sr. Presidente - Votaram 36 Deputados. Não ha "quorum" para votacao.

A Presidéncia torna sem efeito a votaçao e, verificanclo, de piano, que já
existe n(imero suficiente de Deputados, vai renovar a votaçâo do
requerirnento Solicito aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em
votacão. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(-Pausa.) Rejeitado.
O Deputado Durval Angelo - Peco verificacao de votaçao, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verificaçao de

votaçao. A Presidéncia solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares.
- Procede-se a verificacao de votação por meio do pairiel eietrônico.
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Votaram 32 Deputados. Não

ha "quorum" para votaçao. A Presidência a torna s efeito e, nos termos do 
§60 do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretárjo que proceda a

chamada para recornposição de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado ivo José) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a charnada 35 Deputados. Não ha

"quorum" para votaçâo, mas o ha para discussao das matérias constantes na
pauta.

Prosseguimento da discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.259/97,
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do Deputado José Militão, que acrescenta parágrafo Unico ac, art. 24 da Lei n°
9.380, de 18/12/86. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer.
A Comissão de Administração PUblica opina pela rejeicao do projeto. A
Comissão de Fiscalizacao Financeira perdeu prazo para emitir parecer.
Continua em discussão o projeto. Corn a palavra, o Deputado Gilmar
Machado, que dispãe de 42 minutos.

o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, demais pessoas presentes nas galerias; voltamos a ocupar esta
tribuna, corn o prazo de que dispomos, porque, durante a tarde, fomos
impedidos de continuar, uma vez que jé não havia "quorum" para o
prosseguimento dos trabaihos.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Neste aparte, gostaria de registrar
que as sábias palavras de V. Exa., por 41 minutos e 8 segundos, muito iraQ
acalentar a nossa noite. Logo em seguida, outros inscritos, pelo prazo de 1
hora, darão proseguimento a esta grande sinfonia, que os Deputados estarão
dispostos a ouvir nesta noite.

O Deputado Glirnar Machado - Muito obrigado, nobre Deputado Durval
Angelo. Contirtuarei o discurso que iniciel, a tarde, manifestando-me
contrariamente ao projeto do Deputado José Miiitão e apresentando a minha
justificacao se ele for aprovado na forma como está formulado pelo Deputado
José Miiitâo, estaremos decretando o fim do IPSEMG. 0 projeto tenta
desmontar o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, para facilitar
Os pianos de saüde e a privatizaçao do Instituto dos Servidores PUblicos do
Estado. Corn esse objetivo, discutiremos aqui. Vamos elaborar urn documento
que será distribuido aos servidores püblicos do Estado, para que haja uma
grande mobiiizaçao de todos, a fim de que possamos, mais uma vez, resistir a
tentativa de destruiçào do IPSEMG. Estaremos enviando cartas a todas as
escolas estaduals, aos servidores do IPSEMG e a todos os servidores
püblicos, porque tal projeto está na linha da privatizacão e da destruicão do
serviço do instituto.

O Deputado José Militão (Em aparte) - V. Exa. não deve ter lido o projeto,
pelo que estou entendendo.

O Deputado Gilmar Machado - Eu o Ii todo. Fiz questão de 16-lo todo.
o Deputado José Miiitão (Em aparte) - Na verdade, o que estarnos

propondo através desse projeto de lei é para aqueles servidores que ja
pagam aigum tipo de piano de sacide, como os servidores do Legisiativo, que
já tern o seu piano de saüde; como aqueles servidores do Ministério PCibiico,
do Tribunal de Justica e tantos outros que nâo utilizam o benefIcio do
1PSEMG, relativamente a saüde, alias, 6 muito pequeno o servico de saüde
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que o PSEMG dá aos servidores püblicos do Estado.

o Deputado Gilmar Machado - Porque o Governo Tucano acabou corn a
assistêricia que 0 instituto tinha. 0 Governador Eduardo Azeredo desviou
mais de R$1.200.000.000,00 do Instituto, nObre Deputado. E fico indignado,
sim, porque querem destruir urn Instituto que nós, servidores püblicos,
lutamos para construir.

o Deputado José Miiitâo (Em aparte) - 0 que estamos propondo, na
verdade, é que esses servidores que ja pagam urn outro piano de saüde e
nao utilizam o IPSEMG possam, por opçao, deixar de recoiher Os 3,2%, que e
a parte relativa a saUde dos 8%...

o Deputado Gilmar Machado - Para que ele vá para piano de saüde
privado, para apoiar a iniciativa privada e destruir o servico püblico.

o Deputado José Militão (Em aparte) - Admira-me muito, o PT e o PMDB
que aqui tanto fizeram, lutaram, encheram as galerias, trouxeram cartazes e
faixas para a Assembléia Legisiativa, hoje não votem o projeto que concede
benefIcio para as viüvas. 0 PT que aqui tanto lutou pelos servidores pübiicos
e hoje se aliou ao futuro Governador itamar Franca, ja que o nosso Deputado
Durval Angelo será o LIder deste Governo, ja está votando, corn o PMDB,
contra aquilo que é born para os servidores püblicos. Isso é realmente
Iamentável. Nern bern o Governo Itamar Franco assumiu e ja temos aqui, na
Assernbiéia Legislativa, o PT e o PMDB já lutando contra aquilo que tanto
pregaram. E olha que foram os servidores pübiicos do Estado de Minas
Gerais aqueles que mais bataiharam pela vitória do Governador itamar
Franco. Muito obrigado, Deputado.

o Deputado Gilmar Machado - Já you conceder o aparte ac, nobre
Deputado, mas queria fazer aiguns esciarecimentos. Em primeiro lugar, 0
Deputado José MiIitão fez urn projeto que quer exatamente destruir o Instituto
de Previdência. Queria ver o Deputado José Militão propor aqui, na Casa, que
pudéssemos fazer opçao para entrar no IPLEMG ou não. Queria ver o
Deputado José Militâo, que defende tanto essa iniciativa, a Iivre escoiha, que
fizesse isso aqui. So que nâo faz. 0 que ele está propondo agora é
exatamente retirar do IPSEMG essa possibilidade. Näo sou contra, inclusive
quero apresentar emenda, nobre Deputado José Militão, para que Os
servidores do Poder Judiciário e do Legislativo possam ter uma outra opção.
Mas isso é mais correto do que obrigar os servidores do Poder Executivo a
sair do IPSEMG, sem fazer o cálculo atuarial. 0 Governo que V. Exa. apoiou
tirou mais de R$1.200.000.000,00 do IPSEMG, e V. Exa. nâo faiou nada. Se,
o IPSEMG nâo está prestando born atendimento, Deputado, é porque a
Governador nâo faz o repasse corretarnente, porque se o fizesse, o IPSEMG
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nâo estaria na situação em que está. E por isso, e queria ver a Deputado
defendendo o IPSEMG. E vamos discutir esse assunto, sim, corn os
servidores, vamos discutir corn todos eles o que se pretende aqui. 0 que se
pretende aqui é o projeto do PSDB de passar tudo para a iniciativa privada,
facilitar Os pianos de saCide, que hoje nâo prestam urn born servço a
populaçâo. Tivemos que fazer modificacôes nos pianos de saüde, porque
hoje exploram a populacão. E isso que o nobre Deputado quer para todos as
servidores. Querem destruir a instituto, que fol construldo corn o rneu
dinheiro, corn o dinheiro de vários servidores püblicos, para facilitar a entrada
da Golden Cross, da UNJIMED e de outros. 0 nobre Deputado e eu sornos
contra isso, e you me posicioriar contra.

Sou contra essa poiltica do PSDB, e al cada partido faz a aliança que quer.
Cada partido é livre para escolher o partido ao quai val se aliar. Temos sirn,
nobre Deputado, não era antes, não, temos aqul urn bloco desde o ano
passado. Se V. Exa. nâo sabe, ternos urn bloco corn o PMDB e o Lider desse
bloco e o Deputado Anderson Adauto. Parece que V. Exa. nâo descobriu isso.
Mas se V. Exa. verificar os anais da Casa, vera registrado que temos urn
bloco de atuacào pariamentar. Biocos ja existem, nobre Deputado. La, em
Brasilia, para onde V. Exa. ira, ja existern outros blocos, também. V. Exa.
participa de urn bloco. Nunca questionarnoS o bloco de que V. Exa. faz parte.
No PT, quern decide sornos nós. Não é V. Exa. nem outro Deputado. Não
interferimos em bloco de ninguém. Mas tarnbém não aceitamos que as
pessoas interfirarn e digam o que o PT vai fazer ou deixar de fazer.

Somos suficientemente maduros para definir os rurnos que queremos, os
aliados que queremos. V. Exa. pode ter certeza de que nâo é o PSDB que
querernos. Isso V. Exa. pode ter ciaro. Estarnos aqui e vamos continuar
discutindo.

Li toda a justificacâo que V. Exa. escreveu. Antes de ocupar a tribuna, tenho
sempre o cuidado de olhar projeto por projeto. Posso discutir qualquer urn dos
projetos da pauta. Esse é o prirneiro cuidado que tenho, antes de qualquer
discussão. Por isso, estou aqui e you discutir corn indigriação. V. Exa. quer
destruir urn ôrgão que sustento, urn Orgão que ajudo. V. Exa. está tentando
prejudicar rnilhares de servidores püblicos. Mas vamos discutir corn todos Os

servidores o que V. Exa. pretende. Os servidores püblicos do IPSEMG já
estão se rnobiiizando, porque entendemos que é urn desrespeito o que se
está tentando fazer aqui, de forma carnuflada.

Quer discutir a questão dos vários Poderes? Vamos discutir. Nâo ha
problerna algum ern discutir os projetos que interessam ao Poder Legislativo e
ao Poder JudiciáriO. Vamos ter que rediscutir, quanta a questão



rA
50

previdenciária, Os fundos, nâo so do Poder Executivo Federal, como tambem
dos Estados e das prefeituras. Vamos ter de discutir a situaçao de cada
Poder, e estou aberto a esse debate. Porém, näo aceito esse projeto. Vamos
nos levantar contra ele. V. Exa. pode falar o que quiser. Queremos discutir
essa matéria em qualquer Orgão do servico piiblico.

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Gilmar Machado, achel
interessante o debate, porque, em urn periodo de discussâo, o debate termina
sendo urn princIpio de lOgica.

Verdades foram expostas. Mas quando o debate nâo prima pela verdade,
quancio não ha verossimilitude de qualquer das partes, evidentemente a
lOgica não pode ser alcançada pelos ouvintes.

Achei a interferência do Deputado José Militão muito apropriada, ate porque
defende o seu projeto. Em sua defesa, dizia que o funcionário püblico teria a
opçao de nao contribuir corn Os 3,5% para usufruir dos benefIcios da saüde
que the concede o IPSEMG.

V. Exa. está corn o projeto na mao. Vou ler esse projeto. Agora, é fato, V.
Exa. está corn a razão, que o Governador, a governo do PSDB, foi 0 que mais
esmagou o funcionalismo neste Pals. Especialmente, no Estado de Minas
Gerais, não poderia ser diferente, uma vez que o Governador foi urn
discIpulo, foi urn aluno, seguidor fiel do Presidente da Republics, Fernando
Henrique Cardoso.

Entretanto, temos que, no debate, concordar corn uma coisa: Os jnstitutoS,
especialmente os estatais, no Brasil, são urns vergonha. Desde a INPS, 0

INSS, o IPSEMG, ate o prOprio IPLEMG, da Assernbiéia, que deveria nos dar
a oportunidade, se quiséssemos, de não contribuir corn essa quantia
exorbitante de R$700,00 por mês e que fica toda para o IPLEMG. Sei qUe, se
pudéssemos aplicar o que Os institutos estatais e também o privados aplicafll,
se tivéssemos Os recursos que as empresas estatais de previdéncia e as
particulares tern, seriamos urn Pals que dana segurança a toda a popUlacão.
Nos paises de Primeiro Mundo, principaimente nos Estados Unidos, existem
os (..), que seniam os fundos de pensão de 10 anos, em que uma pesSOa
contribul corn urns quantia, digamos de US$100,00 por més, e depois tern
urns aposentadonia natural oriunda do fundo de capital gerado por esSa
aplicacão, que e sempre composta. Mas sabe por que Os institutos não dãO
certo? V. Exa. rnostrou exatarnente o cerne da questâo. Não dá certo porqUe
ha uma interferéncia da corrupção particular pnivada, que nunca é fiscalizada
pelos órgãos competentes, ou da estatal. Isso acontece no caso daS
empresas privadas, a Supenintendência Nacional de Seguros Privados, a
SUSEP, como também nas estatais do Governador. E V. Exa. está certo. 0
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3overnador interfenlu fazendo urn rombo no furido de pensão do
runcionaliSmo piblico. Esse projeto merece urns reflexäo bern major e urna

ISCUSSO bern mais ampla, ate pars trazer a luz Os erros que se cornetem
neste Pals. Já se tornou cultura, neste Pals, lesar a capital do povo, lesar a
boa fé do povo. E tanto lesarn as empresas privadas, coma, no caso, a
MONBRAS, a MONGERAL e esses pecülios todos que roubaram a povo
brasileiro, coma também as instituiçôes estatais, coma o INPS, a IPLEMG, o
IPSEMG e por al afora. V. Exa. estã de parabéns pets interferência que fez.

Questão de Ordem
0 DeputadO Raul Lima Neto - Sr. Presidente, a pronunciamentO do

Deputado Gilmar Machado é tao importante, ate para esclarecer a povo do
Estado de Minas sobre a previdénCia em nosso Pals, que seria necessáriO
'quorurn". Como não o temos, peco a encerramento, de piano, da reunião,
para que amanhã a Deputado Raul Lima Neto possa continuar o seu
pronunciamentO. Desde agora, eu me inscrevo para faiar por 1 hora, amanhâ.

0 Sr. Presidente - Tendo em vista a importânCia da matéria constante na
pauta, a Presidência solicita so Sr. Secretário que proceda a chamada dos
Deputados para a recomposicãO de "quorum". Corn a palavra, o Sr.
Secretário, pars proceder a chamada dos DeputadoS.

• Sr. Secretário - (- Faz a charnada.)
• Sr. Presidente - Responderam a charnada 11 DeputadoS. Portarito, não

ha"quorum" pars a continuacão dos trabaihos.
EncerramentO

0 Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando Os

Deputados para a extraordinanis de amanhã, dia 26, as 9 horas, e para a
ordinária de amanhã, as 14 horas, corn a ordem do dia ja anunciada. Levanta-
Se a reuniãO.

TRAMITAcA0 DE pRoposicOEs
EMENDAS A0 PROJETO DE LEI N o 1.808/98

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 1 0 5 seguinte redação:
Art. 1 0 - 0 art. 40 da Lei n o 11.508, de 27 de junho de 1994, fica acrescido

do seguinte § 30:
"Art. 4°- ......................
§ 30 - Observado o disposto nos paragrafos anteniores, não serão objeto de

tributo nem penalidade as dlferencas apuradas em levantarnentO de dadas de
quaiquer espécie de gado bovino e no confronto das declaracãeS prestadas
pelo produtor rural relativanieflte ao exercICiO de 1997 e a exerciciOS
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divida ativa, ajuizada ou não sua cobrança.".
Sala das Reuniaes, 24 de novembro de 1998.
Mauri Torres

EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os beneficios previstos nesta lei não se aplicarn a contribuinte que

nos ültimos trés anos se beneficiou de qualquer anistia ou remissão de credfto
tributário.

Sala das Reuniães, de novembro de 1998.
Anderson Adauto

EMENDA N° 3
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os benefIcios previstos nesta lei não se aplicam a contribuinte que

nos ültimos quatro anos Se beneficiou de qualquer anistia ou remissão de
crédito tributárjo.".

Belo Horizonte, de novembro de 1998.
Anderson Adauto

EMENDANO4
Acrescente-se onde convier:
Wt. .... - Os beneficios previstos nesta lei nâo Se aplicam a contribuinte que

nos Ultimos cinco anos tenha se beneficiado de qualquer anistia cu remissâo
de crédito tributário.".

Sala das Reuniaes, de novembro de 1998.
Anderson Adauto

EMENDA N° 5
Dê-se ao art. 30 a seguinte redaçao e excluam-se os arts. 40 , 50, 70 e 80:"Art. 30 - A anistia somente poderá ser concedida para pagarnento de uma

sO vez, em moeda correrite nacional, desde que o requerimento do beneficlo
e o pagamento do crédito tributário sejam efetuados no prazo de dez dias
contados da publicaçao desta lei, sern juros moratOrjos e corn reduçao de
noventa por cento do valor referente a multas.".

Sala das ReuniOes, de novembro de 1998.
Anderson Adauto

EMENDAN06
Dé-se a seguinte redacao ao art. 30 e excluarn-se os arts. 40, 50, 7 0 e 80:
"Art. 30 - A anistia somente poderá ser concedida para pagamento de uma

so vez, em moeda corrente nacional, desde que o requerin,ento do beneficio
e o pagamento do crédito tributário sejam efetuados no prazo de dez dias
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contados da publicacão desta lei, sem redução dos juros moratOrios e corn
redução de noventa por cento do valor exigido a titulo de multa.".

Sala das ReuniOes, de novembro de 1998.
Anderson Adauto

EMENDA N O 7
Dé-se ao art. 30 a seguirite redação e excluam-se os arts. 4°, 50, 70 e 81:
"Art. 30 - A anistia somente poderá ser concedida para pagamento de urna

so vez, em moeda corrente nacional, desde que o requerimento do beneficio
e o pagamento do crédito tributário sejam no prazo de quinze dias contados
da publicacao desta lei, corn reduçao do valor de juros moratôrios de setenta
e cinco por cento e corn reduçao de noventa por cento do valor referente a
multas.".

Sala das ReuniOes, de novembro de 1998.
Anderson Adauto

EMENDA No 8
Dê-se a seguinte redacâo ao art. 3 0 e excluam-se Os arts. 40, 50, 71 e 80:
"Art. 30 - A anistia somente poderá ser concedida para pagamento de urna

sO vez, em moeda corrente nacional, desde que o requerimento do beneficio
e o pagamento do crédito tributário sejam efetuados no prazo de vinte dias
contados da publicacâo desta lei, corn reduçâo dos juros moratórios de
cinqüenta por cento e corn reduçao de oitenta por cento do valor referente a
multas.".

Sala das ReuniOes, de novembro de 1998.
Anderson Adauto

EMENDA NO 9
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Os beneficios previstos nesta lei nâo se aplicam aos contribuintes

que apresentarem em sua conta grafica do imposto saldo credor consecutivo
nos Ultimos doze rneses anteriores a publicacao desta lei.".

Sala das ReuniOes, de novembro de 1998.
Anderson Adauto

EMENDA N O 10
Dê-se a seguinte redaçào ao art. 40 e exclua-se o § 60 do art. 40:
"Art. 40 - Q beneficio previsto nesta lei riâo se aplica a nenhum

parcelamento em curso, bern como não se acumula corn nenhuma outra
reduçao prevista na legislacao tributária, em razâo da data de pagamento.".

Sala das ReuniOes, de novembro de 1998.
Anderson Adauto

EMENDAN° 11
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54Acrescente-se onde convier o seguinte artigo e suprimam-se 0 par6graf0Cinico do art. 30, o § 20 do art. 40 e o art. 13:

"Art. .... - 0 disposto nesta lei aplica-se a microempresa ou a empresa de
pequeno Porte, desde que obedecidas as mesmas condicOes e requjsitos
aplicávejs sos contribuintes cuja apuraçao do imposto e débito e crédito.".

Sala das Reuniôes, de novembro de 1998.
Anderson Adauto

EMENDAN° 12
Dé-se a seguinte redaçao ao art. 30:
"Art. 30 - o credito tributárjo vencido ate 31 de agosto, formal izado ou não,

inclusive o inscrito em divida ativa, ajuizada ou não a cobrança, poderá ser
pago de uma sO vez, em moeda corrente nacional, no prazo de dez dias
contados da publicaçao desta lei, corn reducao do valor dos juros moratOrios
de cinquenta por cento e corn reducao de cinquenta por cento do valor
referente a multas.".

Sala das ReunlUes, de novembro de 1998.
Anderson Adauto

EMENDA NO 13
Dé-se a seguinte redaçao ao art. 30:
"Art. 30 - 0 crédito tributárjo vencido ate 31 de juiho, formalizado ou nâo,

inclusive o inscrito em dIvida ativa, ajuizada ou não a cobrança, poderà ser
pago de uma sO vez, em moeda corrente nacional, no prazo de dez dias
contados da publicacão desta lei, corn reduçao do valor dos juros moratOrios
de oltenta por cento e corn reducao de setenta por cento do valor referente amultas,".

Sala das Reuniöes, de novembro de 1998.
Anderson Adauto

EMENDA N O 14DC--se ao art. 30 a seguinte redaçao:
"Art. 30 - 0 crédito tributário vencjdo ate 30 de junho de 1998, formalizacjo

ou nâo, inclusive o inscrito em divida ativa, ajuizada ou nào sua cobrança,
poderá ser pago de uma so vez, em moeda corrente naciortal, no prazo de
ate trinta dias contados da publicaçao desta lei, sern juros moratorios e corn
reduçäo de noventa e cinco por cento do valor referente a multas.".

Sala das Reuniôes, 25 de novembro de 1998.
AntOnio JUlio
Justificaçao : A ernenda objetiva estabelecer malor prazo Para que Osinteressados utilizem a concessão da anistia prevista no projeto de lei.

EMENDA N O 15

Acrescente-Se onde convier:
"Art. .... - Fica o Tesouro do Estado autorizado a receber Os créditos

duvidOsOS remaneScentes da privatizacâo do BEMGE, do CREDIREAL e da
IiquidacâO da MinasCaiXa, no valor nominal da época da divida, terido como
base o dOlar comercial mais juros de doze por cento ao ano.

Sala das ReuniOeS, 25 de novembro de 1998.
Antânio JUlio
Justificacâo: A emenda objetiva ampliar a arrecadacâO estadual atravéS dos

remanesCefltes das privatizacOeS de empresaS que pertenciam ao patrimOflio
do Estado de Minas Gerais.

EMENDA No 16

lnclua-se onde convier:
"Art. .... - 0 Poder ExecutivO encarniflhará, no prazo máximO de dez dias

contadoS da publicacão desta lei, a relaçâo, em ordem decrescente, dos cern
maioreS contribuinteS inscritoS na Divida Ativa.".

Sala das ReuniOes, de de 1998.
Gilmar Machado

EMENDA No 17

Suprima-se o art. 8 0, renumerafldOse os demais.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Gilmar Machado

EMENDA No 18
D&-se ao § 4° do art. 4 0 a seguinte redacão:
"Art. 40 - .............
§ 40 - 0 valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$250,00 (duzentoS

e cinquenta reals).".
Sala das ReuniöeS, de de 1998.
Gilmar Machado

EMENDA No 19
D6-se so "caput" do art. 40 a seguinte redacão:
"Art. 40 - 0 crédito tributário a que se refere o "caput" do artigo anterior

poderá ser pago em ate quatro parcelas mensaiS, iguais e consecUtiVas, sem
juros moratOrios, desde que o contribuinte requeira e recolha 0 valor da

primeira parcela no prazo de trinta dias contadoS da publicacão desta lei.".
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Gilmar Machado

EMENDA N O 20
D6-se ao 'caput" do art. 3 0 a seguinte redacâo:
"Art. 30 - 0 crédito tributáriO vencido ate 31 de outubro de 1998, formalizadO

I
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ou não, inclusive o inscrito em dIvida ativa, ajuizada ou nao sua cobrariça, e
aquele autuado ate a data de publicaçao desta lei poderao ser pagos de uma
sO vez, em moeda corrente nacional, no prazo de trinta dias contados da
publicaço desta lei, sern juros moratOrios e corn reduçao de noventa e cinco
por cento do valor refererite a multas.".

Sala das Reuniães, de de 1998.
Gilmar Machado

EMENDA No 21
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Aplica-se o disposto no parágrafo ünico do art. 40 da Lei n o 12.989,

de 30 de juiho de 1998, corn a redaçao dada pelo art. 2 0 desta lei, as multas
aplicadas pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF - no exercicio de sua
cornpetência legal.".

Sala das ReuniOes, 25 de novembro de 1998.
José Bonifácio
Justificaçao: Trata-se apenas de se aplicar a principio legal da isonomia de

tratamento aos contribuintes no Estado de Minas Gerais. A medida proposta é
de grande alcance social e virá proporcionar aos cidadãos mineiros,
especialmente as que vivem no melo rural, meihores condicoes de
continuarem suas difIceis tarefas relacionadas corn a produçâo no Estado.

EMENDA N o 22
Incluam-se o § 50 no art. 40 e o inciso IV no § 1 0 do mesmo artigo, a seguir

redigidos:
"Art. 4°- ...............
§ 1°- .....................
IV - quarenta por cento sobre o valor das multas e cinqüenta por cento

sobre o valor dos juros, para pagamento em trinta parcelas;

§ 50 - na hipOtese do inciso IV do § 10 deste artigo, a primeira parcela nãO
podera ser inferior a vinte por cento do valor devido.

Sala das Reuniães, 25 de novembro de 1998.
Ermano Batista
Justificaçao: A emenda apresentada visa a proporcionar aos agentes

produtores em Minas Gerais condiçães viáveis para a quitaçâo de seus
débitos para corn o Estado. Em assim o fazendo, a proposição contribui para
a manutençâo dos niveis da atividade produtiva e, consequentemente, dos
niveis de ernprego.

Trata-se, portanto, de medida justa e necessária, razão pela qua] contamos
corn sua aprovação nesta Casa.
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SUBEMENDA No 1 A EMENDA N o 22 AO PROJETO DE LEI N o 1.808/98
Dé-se ao § 50 do art. 40 a seguinte redaçao:
Art. 40
§ 50 - na hipótese do inciso IV do § 1 0 deste artigo, a primeira parcela não

poderá ser inferior a vinte por cento do valor devido, e as vinte e nove
parcelas remanescentes serâo acrescidas de atualizacâo monetária pela
variaçâo positiva do Indice Geral de Precos - Disponibilidade Iriterna,
divulgado pela Fundaçao Getülio Vargas, e mais doze por cento de juros ao
ano.

Sala das Reuniöes, de dezembro de 1998.
Ajalmar Silva

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N o 1.940/98
EMENDA N O 3

D&-se ao art. 2 0 a seguirite redacão:
"Art. 20 - Nos casos em que exista disposiçao em lei referindo-se a

participacão de representantes de órgaos, entidades publicas ou privadas na
composiçâo da banca examinadora do respectivo concurso püblico, a
celebraçao de contratos, convénios ou instrumentos congéneres para
elaboraçâo, aplicacäo e correcäo de provas de conhecimento fica
condicioriada a previa avaliacao pelo Orgao responsive[ pela realizacao do
concurso püblico.".

Sala das ReuniOes, de de 1998.
Gilmar Machado

EMENDA N O 4
Dé-se ao art. 30 a seguinte redacao:
"Art. 30- As serventias natariais ou de registro providas entre 1988 e 1994

serão declaradas vagas, aplicando-se aos que detenham a respectiva
delegaçao neste periodo o disposto nos arts. 17 e 18 da Lei no 12.919, de 21
de juriho de 1998.".

Sala das ReuniOes, de de 1998.
Marcos Helênio

EMENDA No 5
D6-se ao art. 5 0 a seguinte redaçao:
"Art. 50 - 0 paragrafo ünico do art. 12 da Lei n o 12.919, de 21 de junho de

1998, passa a vigorar corn a seguinte redacao:
"Art. 12- ...............................................
Paragrafo Cinico - Havendo grande nümero de candidatos inscritos ou de

vagas a serem preenchidas por concurso, poderá o Tribunal de Justica
celebrar convênio corn entidade oficial ou particular de reconhecida
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idoneidade, para elaboracão, aplicacao e correçao de provas de
conhecimento, mediante parecer técnico da Comissão Examinadora a que se
refere o art. 14 desta lei.".".

Sala das Reuniöes, de de 1998.
Marcos Helênio

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.901/98
Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária

Relatório
Por meio da Mensagem n o 291/98, o Governador do Estado fez remeter a

este Legislativo, para apreciacão e deliberação, o Projeto de Lei n o 1.901/98,
que tern por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar a Universidade do
Estado de Minas Gerais - UEMG - Os imóveis que especifica.

Esgotado o prazo regimental sern que a Cornissão de Constituiçäo e Justica
tivesse apreciado preliminarmente a matéria, vern esta agora a este orgão
colegiado, a fim de que, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno, receba parecer quanto a sua repercussão financeira.

Fundamentacão
A proposiçao tern por objeto de alienaçao Os imóveis que menciona,

constituidos de terrenos urbanos situados em distritos e municipios de Minas
Gerais, cujas areas totalizam, aproximadamente, 6.229.428m2.

De acordo corn a citada mensagem, a transferência de dominlo de tais
imôveis ao patrimônio da UEMG visa a dar continuidade as medidas adotadas
pelo Executivo objetivando o fortalecimento dessa autarquia, em consonância
corn o objetivo malor de assegurar a interiorizaçâo do ensino universitário.

Na oportunidade, cumpre-nos salientar que a doacao dos referidos imOveiS
é de vital importãncia para a ampliacâo das instalacoes fisicas da UEMG, em
especial da unidade da Capital, cujo terreno será utilizado como "campus"
universitário. 0 § 1 0 do art. 10 do projeto expressa exatamente esse
pensamento; antevendo dificuldades que a UEMG poderá enfrentar na
obtencão de recursos para dar andamento a suas atividades, conta no texto
desse dispositivo, a previsão de que os imóveis mencionados nos incisos I a
VII possam "ser dados em garantia de operacoes financeiras, vendidos a
terceiros, ou, mesmo, serem objetos de dacâo em pagamento", desde que
tais operacaes sejam iniciadas ate cinco anos após a lavratura da escritura de
doaçao.

A par do interesse coletivo de que se reveste a medida proposta, ha de se
notar que ela nao acarretarâ onus ao Estado, mesmo de natureza pecuniária,
e que os bens a serem alienados perrnanecerão sob o dominio pCiblico.

No entanto, sentimo-nos no dever de aperfeicoar o projeto; para tanto,
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apresentamos-Ihe duas emendas, formuladas na conclusão deste parecer.
Uma delas diz respeito a oportunidade de se acrescentar imóvel a relacão

dos que são objetoS de doacão, a saber, o prédio situado na Rua Goncalves
Dias, 1.760, nesta Capital, corn a finalidade de oferecer local adequado para o
funcionamento da Reitoria.

A outra inovação leva em conta o fato de que, quando da criacâo da UEMG,
ac, Municipio de Uberaba fol reservado o direito de contar corn urn "campus"
dessa universidade. Em virtude disso, torna-se premente a destinacão de
recursos para a construção de suas instalaçOes fIsicas e, mesmo, seu
funcionamento. A solução para a questão encontra-se na Emenda n° 2, que
destina, para tal fim, os recursos financeiros obtidos corn o imOvel
especificado no inciso VII do art. 1 0, a saber, terreno situado no Alto do
Cachimbo, no Municiplo de Uberaba.

Conclusäo
Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n°

1.901/98 no 1 0 turno, corn a Emenda no 1 e 2, apresentadas a seguir.
EM ENDA N o I

Acrescente-se ao art. 1 0 o seguinte inciso:
"Art. 1°- ..........................
IX - imóvel constituido do edificlo situado na Rua Gonçalves Dias, 1.260,

Bairro Funcionários, no Municipio de Belo Horizonte.".
EMENDAN°2

Acrescente-se ac, art. 1 0 0 seguinte parágrafo:
"Art. 1- ...................
§ 30 - Os recursos financeiros obtidos com o imOvel de que trata o inciso VII

deste artigo destinar-se-ão a implantacão das instalacOes fisicas e ao
funcionamento do 'campus' da UEMG, no Municipio de Uberaba.".

Sala das ComissOes, 1 0 de dezembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Aliton Vilela - José Braga.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1 E 2, APRESENTADAS EM

PLENARIO, AO PROJETO DE LEI N o 1.801/98
Comissão de Melo Ambiente e Recursos Naturals

Relatório
0 Projeto de Lei n o 1.801/98, do Deputado Bené Guedes, altera a Lei no

10.561, de 21/12/91, que dispOe sobre a polItica forestal no Estado de Minas
Gerais.

A matéria foi apreciada pelas ComissOes de Constituicão e Justiça, que
conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade; de Melo
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Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria,
as quals opinaram pela aprovação da proposiçao na forma original.

Em Plenár,o, na fase de discussão do 1 0 turno, foram apresentas as
Emendas n

o
s 1 e 2, sobre as quais cumpre-nos, agora, emitir parecer.

Fundamentaçao
0 art. 25 da Lei n o 10.561, de 1991, enumera as sançoes administrativas

atribuidas aos que, mediante ação ou ornissão, contrariem as disposiçaes
relativas ao controle da exploraçao e utilizaçao dos produtos florestais, bern
como a preservaçáo e conservação do equilIbrio da fauna e da flora. Entre as
penalidades previstas, encontram-se as multas, que podem, atualmente, ser
parceladas em ate cinco vezes. 0 Projeto de Lei n o 1.801/98 visa,
especificamente, a ampliar esse parcelamerito para ate doze vezes.

Para meihor compreensão das modificacoes propostas, opinaremos,
inicialmente, sobre a Emenda no 2, cujo objetivo e dar tratamento semelhante
ao do projeto, ou seja, parcelan,ento em ate doze vezes, as multas previstas
no art. 16 da Lei no 7.772, de 8/9/80, que dispãe sobre a proteçao,
conservaçao e rnelhoria do meio ambiente.

Entendemos, em principio, que a emenda é benéfica a politica de proteçao
ambiental do Estado, baseados no mesmo argumento utilizado no parecer
mediante o qual esta Comissão concluiu pela aprovaçao do projeto, qual seja
o de que o parcelamento das multas em major nUmero de vezes facilita o seu
pagarnento, contribuindo para que a lei se tome mais eficaz. Observamos,
também, que a possibilidade de se parcelarem as multas em ate cinco vezes,
prevista na lei forestal de 1991, representa avanço importante em relaçao a
lei ambiental de 1980. Como os assuntos tratados nas duas leis guardam
forte correlaçâo, é justo igualar o tratamento dado a forma de pagamento das
multas nos dois diplomas legais.

Ao final deste parecer, apresentamos a Subemenda no 1 apenas para
conformar a proposta contida na Emenda no 2 a técnica legislativa, sem,
contudo, alterar-Ihe o conteüdo.

Por sua vez, a Emenda n o 1 propôe nova redaçao para o art. 19 da Lei no
10.561, de 1991, que trata das obrigaçaes a serem observadas pelos grandes
consumidores de produtos de origern forestal no tocante a utilizaçâo de
matéria-prima proveniente de florestas nativas. As medidas propOem
alteraçoes substanciais na legislaçao forestal em vigor.

0 que se pretende mudar, em sintese, é a possibilidade de esses
consumjdores utilizarem produtos ou subprodutos florestais oriundos de
exploraçao de formaçOes nativas, devidamer-ite autorizada para uso
alternativo do solo. Pela sistemática atual, as empresas que consomem
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grandes quantidades de matéria-prima de origem forestal devem manter,
diretamente ou por intermédio de terceiros, florestas de produçao capazes de
suprir integralmente o seu corisurno, não se admitindo o uso de material
proveniente de matas nativas, a partir de 1°/i /99.

Contudo, percebe-se que a legislaçao em vigor, ao possibilitar a exploraçao
de florestas nativas para uso alternativo do solo, notadamente o uso agricola,
favorece o surgimento de material de origem forestal, ao qual deve ser dado
aproveitamento econômico adequado, nos termos da prOpria lei e do born
senso. 0 que a emenda em questao propöe e que os grandes consumidores
possam utilizar esse material, ate o limite de 10% de seu consurno anual, ou
seja, os restantes 90% devem provir de florestas plantadas para o fim de
auto-suprimento.

E relevante, ainda, a proposta contida no § 3°, a que se refere a Emenda no
1, que cria mecanismos de reposiçao forestal, cujas normas serão
regulamentadas pelo Executivo. Tais mecanismos agregam recursos ao
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, responsável pela conducao da politica
forestal no Estado, especialmente dos programas de reflorestamento e de
fomento, como o prograrna de fazendeiros florestais.

Conclusâo
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçao das Emendas n o

s 1 e 2, esta
na forma da Subemenda n o 1, a seguir apresentada, ao Projeto de Lei no
1.801/98.

SUBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 art. 16 da Lei no 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 60:
'Art. 16- .......................
§ 60 - As multas de que trata este artigo poderão ser pagas em ate doze

parcelas mensais, iguais e consecutivas, a requerimento do iriteressado, do
qual constará a confissão do débito.'.".

Sala das ComissOes, 1 0 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Antonio Roberto, relator - Ailton Vilela.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

AlA DA 424a REUNIAO ORDINARIA, EM 10/12/98
Presidencia dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramaiho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Atas
- Correspondência: Mensagem n o 301/98 (encaminha o Projeto de Lei n°
1.989/98), do Governador do Estado - OfIcios - 2 3 Fase (Grande Expedierite):
Apresentação de Proposiçoes: Projetos de Lei n°s 1.990 a 1.994/98 -
Requerimentos n°s 2.743 a 2.747/98 - Requerimentos dos Deputados José
Militâo, Dilzon Melo, Agostinho Patrüs (4), Pericles Ferreira e Jorge Eduardo
de Oliveira - ComunicaçOes: Comunicaçaes das Comissöes de Transporte e
de Educaçao e dos Deputados TarcIsio Henriques, Alencar da Silveira Junior
e Paulo Schettino - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Bené
Guedes, Miguel Martini, Durval Angelo, Raul Lima Neto e Gilmar Machado -
Questão de ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de lnscricoes
- Decisão da Presidência - Leitura de Comunicacoes - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Agostinho Patrüs (4), José
Militâo, Pericles Ferreira, Diizon Melo e Jorge Eduardo de Oliveira;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redacao Final
do Projeto de Lei no 1.114/97; aprovação - Questáo de ordem - Votaçao de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Dilzon Melo; aprovacão;
veriflcaçâo de votaçào; inexisténcia de "quorum" para votaçao; ariulaçâo da
votaçao; questão de ordern; chamada para recomposiçào de "quorum";
existência de nümero regimental para discussão - 2a Fase: Discussâo de
Proposiçôes: Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Resoluçao n° 1.859/98;
encerramento da discussâo - Prosseguimento da discussâo, em 10 turno, do
Projeto de Lei n° 1.259/97; discursos dos Deputados Gilmar Machado e Raul
Lima Neto; questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Corn parecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraido Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho PatrCis - AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - Antonio JUlio - AntOnio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
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Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Ermano Batista -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Bonffácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos
Helénio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schethno - Pericles Ferreira - Raul Lima
Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastiâo Navarro Vieira - Tarcislo Henriques - Wanderley Avila -
Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder a leitura
das atas das trés reuniOes anteriores.

1  Parte
i a Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Ivo José, 2°-Secret6rio, procede a leitura das atas das trés

reunlOes anteriores, que são aprovadas sem restricoes.
Correspondencia

- 0 Deputado Bené Guedes, 1°-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N o 301/98*
Belo Horizonte, 27 de novembro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame da egrégia

Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que dispOe sobre a
reestruturação da Fundaçao Clóvis Salgado - FCS - e d6 outras providéncias.

o projeto de lei em apreco tern como objetivo central racionalizar a estrutura
da Fundacao Clôvis Salgado, através do redimensionamento e
redirecionamento de unidades administrativas, corn consequerlte
transformaçao e extincao de cargos comissionados, corn vistas a
simplificação e ao aperfeiçoamento dos servicos prestados por aquela
entidade.

Tal medida está em consonância corn o Piano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI -' que prevé como uma das suas metas a racionalizacao da
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Sirvo-me do ensejo Para reiterar a Vossa Excelêncja meus protestos de
estima e distinta consideraçao

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI NO 1.989/98

Dispae sobre a reestruturaçao da Fundaçao CIOvls Salgado - FCS - e dá
outras providencias.

CapItulo I
Disposiçoes PreliminaresArt. 10 - 

A Fundaçao ClOvis Salgado, institulda nos termos da Lei n° 5.455,
de 10 de junho de 1970, é uma fundacão püblica, corn personaIidadejurldj
de direito pUblico, sede e foro em Belo Horizonte e vincula-se a Secretaria de
Estado da Cultura.

Parágrafo ürrico - No texto desta lei, a sigla FCS, a palavra Fundaçao e a
expressão Fundaçao Clóvis Salgado Se equivalem.

Art. 2° - A Fundaçao ClOvis Salgado goza de autoriomia administrativa e
financeira, é isenta de tributaçao estadual e tern os privilégios legais
atribuidos as entidades de utilidade püblica.

CapItulo II
Da Finalidade e da Competencia

Art. 30 - A Fundaçao ClOvis Salgado tern por finalidade apoiar a criacao
cultural, fomentar, produzir, divulgar e difundir as aries e a cultura em Minas
Gerais, cornpetindo.phe ainda:

I - administrar o Palácio das Aries e seus espaços;
II - programar, produzir, supervisjonar e executar as atividacies artisticas e

culturajs inerentes ao Palácio das Aries;
III - manter os Corpos Estáveis da Fundacao: a Companhia de Danca, 0

Coral LIrico e a Orquestra SinfOnica e gerir a sua programaçao artistica;
IV - promover estudos, pesquisas e divulgaco de suas atividades artisticas

e culturais;

V - cooperar corn órgão ou entidade, nacional ou internacional, na execução
de programas ou atividades que tenham por objetivo o desenvolvimento das
aries e da cultura em Minas Gerais;

VI - planejar, coordenar e avaliar a realizaçao de eventos artisticos e
cutturais que Se relacionam corn a Fundaçao e captar recursos externos Para
sua execuçao;

VII - manter intercâmbjo corn instituiçaes congéneres do Pals e do exterior;
VIII - manter cursos especlais Para o ensino nas areas de müsica, bale e

teatro.
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Capitulo III

Da Organizacâo
Art. 40 - A Fundaçao ClOvis Salgado - FCS - tern a seguinte estrutura

orgânica:
I - Unidade Colegiada:
- Conseiho Curador;
II - Unidade de Direcão Superior:
- Presidência;
lii - Unidades Administrativas:
a)Gabinete;
B) Assessoria Juridica;
c) Assessoria de Planejarnento e Coordenacao;
d) Diretoria Administrativa e Finariceira:
1 - Superintendência Administrativa:
1.1 - Departamento de Pessoal e Recursos Humanos;
1.2 - Departamento de Patrimônio;
1.3 - Departamento de Suprirnentos;
1.4 - Departamento de Servicos;
1.5 - Departamento de Seguranca;
2 - Superintendência de Finanças:
2.1 - Departamento de Financas;
2.2 - Departamento de Contabilidade;
2.3 - Departamento de Bilheteria;
3 - Superintendência Técnica:
3.1 - Departamento de Palcos e Apolo Operacional;
3.2 - Departamento de Infra-Estrutura e Manutençao;
e) Diretoria de Espacos Culturais e Extensão:
1 - Superintendência de Programacao:
1.1 - Departamento de Teatros;
1.2 - Departamento de Aries Plásticas;
1.3 - Departamento de Cinema;
2 - Superintendericia de Informacao, Pesquisa e Extensâo;
3 - Superintendência de Administracao da Serraria Souza Pinto:
3.1 - Departamento de Eventos;
3.2 - Departamento de Apoio Operacional;
f) Diretoria de Captaçao e Marketing:
1 - Superintendência de Captacao de Recursos;
2 - Superintendência de Marketing e Comunicacão:
2.1 - Departamento de Imprensa e Relacoes Püblicas;
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g) Diretoria Artistica:
1 - Superintenhjéncja de Produçao Artistica:
1.1 - Departamento de Orquestra Sinfânica;
1.2- Departamento de Coros;
1.3- Departamento de Companhia de Dança;
2 - Superintendêncja de Cenários e Figurines;
h) Superjntendêncja de Ensino.
§ 10 - A competêncja e a descriçao das unidades administrativas previstas

neste artigo serão estabeiecjdas no Estatuto da Fundaçao, que será aprovado
por decreto do Governador do Estado.

§ 20 - A denominacao, suborciinaçao e competencja das Divisães, em
nümero de 18 (dezoito), que compöe a estrutura compiementar da Fundacão
serão estabelecidas no Estatuto a que Se refere o parágrafo anterior.

Seçao
Do Conseiho Curador

Art. 50 - Ao Conselho Curador, unidade colegiada de deiiberaçao e controle,
compete:

- definir a apiicabilidacje da poiltica cultural do Estado as areas de atuaçao
e atividade de competência da FCS;

It - deliberar sobre o piano de acão anual e piurianual da Fundaçao, seu
orcamento e modificacaes eventuais e a prestaçäo de contas;

Ill - deliberar sobre alienacaes e oneraçoes dos bens da FCS;
IV - aprovar pianos de expansão, racionalizaçao e aperfeiçoamento das

atividades da Fundaçao, assirn como quaisquer aiteracOes estatutárias;
V - representar ao Governador do Estado em caso de irreguiaridade

verificacia na FCS e indicar, se for o caso, medidas corretivas;
VI - julgar em grau de recurso, como instáncja admjnjstrativa superior final,

os atos e as decisöes do Presidente da FCS;
VII - eiaborar seu regimento interno.
Art. 60 - 0 Conselho Curador da FCS tern a seguinte composição:
- Membros natos:

a) o Secretário de Estado da Cultura, que é seu Presidente;
b) o Presidente da Fundaçao CtOvis Salgado, que é seu Secretario-Geral;
II - Membros nâo natos:
a) 1 (urn) representante da Secretaria de Estado do Plariejamento e

Coordenaço Gerai;
b) 1 (urn) represer,tante da Secretarja de Estado de Recursos Hurnanos e

Administracao;
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c) 3 (ties) representantes da comunidade cultural do Estado, escoihidos

entre cidadãos de reconhecida experiência e conhecimentos reiacionados
corn os objetivos da FCS.

§ 1 0 - Haverá 1 (urn) suplente para cada membro riâo nato do Conseiho
Curador.

§ 20 - Os membros näo natos e seus respectivos supientes serâo indicados
pelo Conseiho, nomeados peio Governador do Estado, e seu mandato será
de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) reconducâo.

§ 30 - 0 Presidente do Conselho designará seu substituto eventual.
§ 40 - o Presidente do Conseiho Curador tern direito, aiém do veto comum,

ao de qualidade.
§ 50 - Perderá o mandato o membro do Conselho que, sern justificativa,

faltar a 2 (duas) reuniães.
Art. 70 - 0 Conseiho Curador reunir-se-á ordinariarnente 1 (uma) vez por

semestre e extraordiriariamente quando corivocado peio seu Presidente ou
pela maioria de seus membros.

Art. 80 - Os membros do Conselho Curador fazem jus a verba honoraria
mensal estabeiecida no artigo 90 da Lei no 11.050, de 19 de janeiro de 1993,
aiterada pelo artigo 28 da Lei n o 11.406, de 28 de jarieiro de 1994,
observadas as disposicães contidas no § 10 do artigo 1 0 e no artigo 5 0 do
Decreto no 36.796, de 19 de abrii de 1995.

Parágrafo i:inico - 0 membro do Conseiho que nâo comparecer a reuniäo
perderá o direito a remuneracão do semestre em que esta foi realizada.

Art. 90 - As normas compiementares para o funcionamento do Conseiho
Curador serão definidas em seu Regimento Interno.

Secao Ii
Da Presidêricia e da Diretoria

Art. 10 - A Fundaçao Cióvis Salgado é administrada por 1 (urn) Presidente,
4 (quatro) Diretores e 1 (urn) Superiritendente Especial.

Art. 11 - Compete ao Presidente da Fundacao Cióvis Salgado:
- exercer a direcao superior da Fundaçâo, praticando Os atos de gestão

necessários ao seu born funcionamento;
Ii - representar a FCS ativa e passivarnente, em juizo ou fora dele;
lii - designar, entre seus Diretores, o seu substituto eventual;
IV - designar e dispensar os ocupantes dos cargos de provimento em

cornissäo de chefia e assessoramento intermediário de sua cornpetência;
V - celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes corn instituicaes

ptbIicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
VI - submeter anualmente ao Conseiho Curador, em tempo hábii:

WN
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b) a proposta orcamentaria anual;
c) o balanço geral e os balancetes;
d) o relatOrio anual de atividades;
e) a prestaçao de contas anual;
f) as necessidades de alienacoes e oneracoes dos bens da FCS.

Capitulo IV
Do Regime Econôrnico e Financeiro

Art. 12 - 0 exercicio financeiro da Fundacao Ctóvis Salgado coincidirá corn
o ano civil.

Art. 13 - 0 orcamento da Fundaçao e uno e anual e compreende as
receitas, despesas e investimentos dispostos por prograrnas.

Art. 14 - Ao Tribunal de Contas será submetido anualmente, o balanco
financeiro das atividades da Fundaçao e a prestaçao de contas.

Secào I
Do Patrimânjo e da Receita

Art. 15 -0 patrimônio da Fundaçao e constltuido de:
I - bens e direitos atuais ou que venha a adquirir;
It - doaçao, tegado e auxIlio recebido de pessoa fisica ou jurIdica, nacional

ou irlternacjonal.
Art. 16 - Constituem receita da Fundacao:
I - dotação consigriada no orçamento do Estado;
II - auxIlio ou subvencâo de Orgão ou entidade juridica ou privada, nacionalou ir1ternacjonj
Ill - renda resultante da prestaçao de servicos na sua area de atuacao;
IV - rendas de quaisquer origens, resultantes de suas ativjdades e do uSO

ou cessão de suas instalacaes ou da Iocaçao de bens móveis ou imOveis;
V - renda patrimonial ou de quatquer fundo instltujdo por lei;
VI - rendas financejras decorrentes da aplicacao de recursos próprjos.

Capitulo V
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 17 - 0 regime juridico dos servidores da Fundaçao ClOvis Salgado e 0
referido no parágrafo ünico do artigo 10 da Lei no 10.254, de 20 de julho de1990.

Art. 18 - Os cargos de provimento em comissâo, da estrutura básica da
FCS, previstos no Anexo I desta lei, são de tivre nomeação e exoneração do
Governador do Estado.

Parágrafo (Inico - Os demais cargos de provimento em comissão do Quadro
Especial de Pessoal da Fundacâo são de livre designaçao e dispensa de seu
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presidente.
Art. 19 - 0 Anexo IV da Lei n o 10.623, de 16 de janeiro de 1992, e suas

atteracOeS posterioreS, passa a vigorar na forma do Anexo I de! ta lei, corn a
criacao de 1 (urn) cargo de Diretor I e 1 (urn) de Superintendente Especial.

Paragrafo ünico - Os titulares dos cargos de Presidente, Diretor e
Superintendente Especial, constante do Anexo I desta lei, percebem, além do
vencimento, verba anual a titulo de pro-iabore, conforme legislacão
especifica.

Art. 20 - 0 quadro "GRUPO 3", do Anexo II do Decreto n° 36.796, de 19 de
abril de 1995, fica acrescido do cargo de Superintendente Especial, corn a
percepçâo da parcela mensal, a tItulo de pro-Iabore, fixada em R$1.900,00
(mil e novecentos reais).

Art. 21 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial da
Fundação CIóvis Salgado, a seguir relacionados, tern sua denominacão
alterada, respectivarnente:

- Superintendente em Superintendente I;
it - Superintendente em Corpos Estáveis em Superintendente II;
III - Diretor de Escola em Superintendente I;
IV - Chefe de Departamento em Chefe de Departamento I;
V - Gerente de Coral Lirico em Chefe de Departamento It;
VI - Gerente da Orquestra em Chefe de DepartamentO III;
VII - Regente Titular da OSMG em Regente Residente da OSMG;
VIII - Regente Titular do Coral Lirico em Regente Residente do Coral Lirico;
IX - Assistente Coral Infanto-Juvenil em Regente do Coral Infantil;
X - Coreografo em Supervisor Artistico de Dança;
XI - Spalla em Spalla de Orquestra;
Xii - Ensaiador em Ensaiador de Bale;
XIII - Inspetor de Ballet em Inspetor de Corpos Estáveis.
Art. 22 - Ficarn criados, no Quadro Especial de Pessoal da Fundação Clávis

Salgado, Os cargos de provirnento em comissão constantes do Anexo II desta
lei, destinados ao atendimento da estrutura de chefia e assessoramento
ifltermediário da Fundação.

Art. 23 - Os vencimentos dos cargos existentes na estrutura de que trata 0

artigo anterior, bern como dos criados nesta lei, são 05 valores previstos flOS

fliveis e graus das tabelas de vencimentos especificadas, conforme indicados
no Anexo II desta lei.

Art. 24 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Fundação
Clóvis Salgado, os cargos de provimento em comissão de chefia e
assessoramento intermediário constantes do Anexo III desta lei.
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CapItulo VI
Disposicoes Finals

Art. 25 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor
de R$36.539,82 (trinta e seis mil quinhentos e trinta e riove reals e oitenta e
dois centavos) para cobrir as despesas decorrentes desta lei.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 27 - Revogam-se as disposicôes em contrário.

ANEXO I
(a que se refere o artigo 19 da Lei no	 , de	 de	 de 1998)

ANEXO IV
(a que se refere o artigo 40 da Lei no 10.623, de 16 de janeiro de 1992)

* -0 Quadro referente a este Anexo 101 publicado na edicäo de 3.12.98 do
"Diário do Legislativo" 	 ANEXO II

(a que se refere o artigo 22 da Lei no 	 de	 de	 de 1998)
* -0 Quadro referente a este Anexofoi publicado na edicão de 3.12.98 do
"Diário do Legislativo" 	 ANEXO Ill

(a que se refere o artigo 23 da Lei n o 	, de	 de	 de 1998)
FuNDAcA0 CLOVIS SALGADO

Cargos de Provimento em Comissão Extintos
* -0 Quadro referente a este Anexo fol publicado na edicao de 3.12.98 do
"Diário do Legislativo" 	 -

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, de Administracao
Püblica e de Fiscalizaçao Financeira, para parecer, nos termos do art. 188,
c/co art. 102, do Regimento Interno.

Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Pedro Paulo Poppovic, Secretário de Educacao a Distância do
Ministério da Educacão e do Desporto, cornunicando a celebracáo de
convenio entre esse Ministério e a Secretaria da Educaçào, destinadO a
aquisicäo de "kit" tecnológico para as escolas da rede pibIica estadual e
municipal. (- A Comissão de Fiscalizacão Financeira, para os fins do art. 74
da Constituicao Estadual, c/co art. 100, )(VI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Ben Hur Silva de Albergaria, Secretário de Administração, em
atenção a pedido de diligencia da Comissão de Justiça, encarninhafld9
documentos relativos a doacao de que trata o Projeto de Lei n o 1.571/97. (- A
Comissão de Justica. Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.571/97.)

Do Sr. AluIzio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, encaminhando
projeto de lei corn o objetivo de solucionar a questão da alieriacao de imóvelS
de que trata a Lei no 12.982, de 28/7/98. (- A Comissão de PolIticS

Agropecuaria.)
Do Sr. Ruy Soares Leal, SubstitutO Eventual do Superintendente tie

NegóCiOS da CEF em Minas Gerais (2), comunicandO a Iiberação de recursos
financeiros destinadoS so Estado. (- A Comissão de Fiscalizacão Financeira,
para os fins do art. 74 da ConstituicãO Estadual, c/c o art. 100, XVI, do
RegimefltO lrtterno.)

Do Sr. Tadeu de Moura Gomes, Delegado de Policia Federal,
encaminhafldO, em atencão a pedido da CPI dos MedicamentoS, copias dos
IPLs n

os 02-0242/98 e 02-329/98 e iriformando que o IPL no 02-177/98 se
encontra na Justiça Federal, a qual se pode solicitar côpia. (- A CPI dos
MedicamentOS.)

Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Superintendente-Gera l de PolIcia Civil,
encamirihando cópia da "Coletânea 95-98", desse órgão.

Do Sr. Antonio Pena Filho, Presidente da Comissâo Estadual de EmpregO
de Minas Gerais, encaminhandO abaixo-assiflado em que se reiviridica seja
rejeitada a proposta de corte no orçamento do Fundo de Amparo so
Trabalhador - FAT. (- A Comissão de Fiscalizacão Financeira, para Os fins do
art. 74 da ConstituicãO Estadual, c/co art. 100, )(VI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Maurilio Cardoso Naves, do Poder Judiciàrio do Estado, solicitando
apoio a aprovacäO do Projeto de Lei no 1.943/98. (- Anexe-se so Projeto de

Lei no 1 .943198.)
Da Sra. Maria Aparecida Diniz, servidora póblica aposentada, solicitando

seja o Projeto de Lei n o 1.373/97 votado ainda este ano. (- Anexe-se ao
Projeto tie Lei no 1.373/97.)

Do Sr. Avelar Rodrigues, Secretário-Geral do lnstituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais, comunicando a posse da nova diretoria desse
Orgão, eleita para o biênio 199812000.

Da Sra. Maria do Carmo Menicucci, Presidente do Conseiho Estadual de
Assistência Social - CEAS -, encaminhando nota em que esse orgão se
manifesta contra o modo como são destinadas subvencôeS sociais. (- A
Comissão de Fiscalizacão Financeira.)

Da Sra. Maria do Carmo Menicucci, Presidente do Conselho Estadual de
Assisténcia Social - CEAS -' agradecendO convite para reunião da Comissão
de Direitos Humanos corn representanteS da Anistia Internacioflal. (- A
Comissâo de Djreitos HumanOs.)

Do Sr. Francisco Américo Mattos tie Paiva, Presidente da Associacão
Comercial de Minas, manifestando o interesse dessa entidade em que tramite
rapidamente o Projeto de Lei n o 1.808/98 e sugerindo sejam ouvidas a
respeito as entidades de classe. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.808198.)
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Do Sr. Hegler Machado Guimarães, da Coordenaçao de Cidncias

Econâmjcas da Unicentro Newton Paiva, encaminhando exemplar da revisth
"Vanguarda Econômica".

Do Sr. Edmar Guariento Gadelhà Secretário Executivo da Rede de
lntercâmbio de Tecnologias Alternativas, encaminhando balanço das
atividades desenvolvidas pelo Projeto Centro de Vivência Agroecoiogica -
CEVAE.

Do Sr. Celso Costa Moreira, Presidente do Sindicato da lndüstria de
Laticinios e Produtos Derivados no Estado de Mines Gerais - SILEMG -,
solicitando empenho para a aprovaçao do Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei
n° 1.808/98. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 1.808/98.)

Da Sra. Heloisa de Souza, Diretora da Alternativa Comunicaçao e
Markenting, informando a respeito de projeto de educacâo ambiental
coordenado por essa organização e patrocinado pelo Instituto Interamericano
de Cooperaçao para a Agriculture - IICA - e comunicando a realizaçao de
evento em protesto contra a degradação da lagoa da Pampuiha. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Rinaldo Campos Scares, Diretor-Presidente da USIMINAS,
encaminhando cópia do artigo "A Reativaçao da Economia: E Necessána e E
Possiver', publicado na "Gazeta Mercantil" de 13/11/98. (- A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposicöes

o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Mesa passa a receber
proposiçães e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expedierite.

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposiçOeS:
PROJETO DE LEI N O 1.990/98

Declara de utilidade püblica a Associaçao de Proteçao a Maternidade e a
lnfância de EugenOpoiis, corn sede no Municipio de Eugenopolis.

A Assernbléia Legislative do Estado de Mines Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação de Protecão a

Maternidade e a lnfância de Eugenopolis, corn sede no MunicIpio de
Eugenopolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sale das ReuniOes, de novembro de 1998.
Bené Guedes
Justificaçao: A Associaçao de Protecao a Materriidade e a lnfância de
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EugenóPOliS é uma sociedade civil sem finalidade lucrativa que tern por
objetivo prestar assistência integral a saüde des families desprovidas de
recursos do Municipio de Eugenopolis.

Como a entidade apresenta Os requisitos legais para ser declarada de
utilidade püblica, solicitamos a aprovacão desta proposicão.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justice, para exame preliminar,
edo Trabaiho para deliberacão, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.991/98
Dá a denominacäo de Elizabeth Pereira de Souza a Escola Estadual Born

Jardim, corn sede no Municipio de Taiobeiras.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Passa a denominar-se Elizabeth Pereira de Souza a Escola

Estadual Born Jardim, corn sede no Municipio de Taiobeiras.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1998.
José Maria Barros
Justificacao: Dedicada e possuidora de grande determinaçao, Elizabeth

Pereira de Souza passou grande parte de sua vida lecionando no Municipio
de Talobeiras.

A Professora Bate, como era conhecida por todos, comecou a ministrar
aulas em marco de 1957, trés anos apos a emancipação de Taiobeiras. Como
0 estabelecirnento ficava bern distante da cidade, era considerado,
inicialmente, escola rural.

Diante das péssimas condicOes da escola, corn paredes e teihados em
precário estado de conservacao, mobiliário deficiente e alunos carerites, a
professora Bete se empenhava em todas as tarefas: dave aulas, fazia a
escrituração, limpava a escola e preparava a merenda dos alunos.

Precursora do ensino básico em Taiobeiras, ela vivenciou, corno poucos, 0
processo de aprendizagem e participou efetivamente da evolução da escola.
De escola rural, em 1963, passou a denominar-se Escola Combiriada Born
Jardim do 1 0 Grau e, em 1974, Escola Estadual Born Jardim. Hoje funciona
em prédio novo, construido pela Prefeitura local, e conta mais de 600 alunos
matriculados.

A Professora Bete se dave o inicio de urn processo cultural renovador.
Grande parte dos homens e des mulheres de influência na regiao passaram
pelo crivo de seus ensinamentos. Apesar de seu rigor disciplinar, deixou no
coraçao de seus ex-alunos e da populaçào intenso sentimento de estima e
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admiraçao.
Justa, portanto, a homenagem que pretendemos prestar-Ihe. Assim,

esperamos o apolo dos nobres Deputados para a aprovacâo deste projeto de
lei.

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

PROJ ETO DE LEI N o 1.992/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Itanhandu o imóvel que

especifica.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de

Itanhandu o irnOveI constituldo de terreno corn area aproximada de 454,56m2
(quatrocentos e cinqUenta e quatro virgula cinquenta e seis metros
quadrados), situado nesse municIpio, matriculado sob on° 1.053, a fls. 153 do
livro 2-C, no Cartório de Registro de lmóveis da Comarca de Itanhandu.

Paragrafo ünico - 0 imóvel descrito neste artigo destina-se a
implementacao, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pOblica de doacao, das funçoes administrativas da Prefeitura Municipal de
Itanhandu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3°- Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1998.
Bilac Pinto
Justificacao: 0 imóvel objeto deste projeto de lei encontra-se ocioSo. Por

esta razão, o Chefe do Executivo do Municipio de Itanhandu pleiteia a doacâo
do bern ao municIpio para que nele se instale Orgão da administracão pUblics
municipal.

Efetivada a transferéncia pleiteada, o imóvel, certamente, atenderá so
interesse coletivo, fim Ultimo de todo próprio pUblico. 	 -

Esta irticiativa visa a ampliar e a aprimorar os servicos pUblicos disporliveis
no citado municipio, razão por que espero contar corn o indispensável apOiO
dos nobres pares a sua aprovaçao.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de FiscaliZacão
Firianceira, para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimeflto
Interno.

PROJETO DE LEI No 1.993198
Declara de utilidade pUblics a Servico Assistencial Quita Guirnaräes

Tolentino, corn sede no MunicIpio de Claudia.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade publics a Serviço Assistencial Quita

Guimarães Tolentino, corn sede no Municiplo de Cláudio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Bilac Pinto
Justificaçâo: 0 Servico Assistencial Quita Guimarães Tolentino é sociedade

civil sem fins lucrativos, corn personalidade jurIdica propria e sede no
MunicIpio de Cláudio. Tern por finalidade promover a melhoria da qualidade
de vida da comunidade, oferecendo proteção a saUde das pessoas,
especialmente gestantes, crianças e idosos.

Além disso, e relevarite mencionar que a entidade está em funcionamento
ha rnais de dais anos e os detentores dos cargos de sua direção,
reconhecidamente idôneos, não são remunerados pelo exercicio de suas
funcaes. Tal tato confere a ela habilitação pars que seja agraciada corn o
titulo declaratório de utilidade publica, conforme dispãe a Lei n° 12.972, de
27/7/98.

O autor deste projeto espera contar, pois, corn o apoio dos parlamentares
para que a iniciativa seja acoihida favoravelmente.

- Publicado, val o projeto as ComissOes de Justica, para exame preliminar,
edo Trabalho pars deliberacão, nos termos do art. 188, c/co art. 103, iriciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 1.994/98
Declara de utilidade publica a Associação de Assistência aos Surdos-Mudos

de Uberaba, corn sede no Municipio de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade publics a Associação de Assisténcia aos

Surdos-Mudos de Uberaba, corn sede no MunicIpio de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão. -
Art. 30 Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reunioes, 27 de novembro de 1998.
Miguel Martini
Justificação: A Associação de Assisténcia sos Surdos-Mudos de Uberaba e

sociedade civil beneficente e sern fins lucrativos. Sua principal finalidade é
prestar assistèricia social e educacional aos deficientes auditivos privados do
uso da palavra. Admite o livre ingresso aos que solicitam sua filiacao e
procura aplicar integralmente suas rendas e recursos na manutencão e no
aprimoramento da instituicäo.



Tj
76

Ademais, a entidade apresenta Os requisitos legais para ser declarada de
utilidade püblica, razão pela qual contamos corn a anuência dos nobres
colegas a concessão do tItulo declaratôrio proposto.

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

REQUERIMENTOS
NO 2.743/98, do Deputado Alencar da Silveira Junior, solicitando seja

encarninhado ao Presidente da Loteria do Estado pedido de informacoes
sobre várias modalidades de jogos e sortelos por ela oferecidas.

NO 2.744/98, do Deputado Tarcisio Henriques, solicitando seja encaminhado
ao Presidente do BDMG pedido de inforrnacaes sobre os procedirnentos
relativos ao Projeto SOMMA no MunicIplo de Cataguases. (- Distribuidos a
Mesa da Assembléia.)

NO 2.745/98, do Deputado TarcIsio Henriques, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a que sejam Os salários dos
Defensores Püblicos equiparados aos dos Procuradores do Estado e da
Fazenda. (- A Comissão de Administração Püblica.)

NO 2.746/98, do Deputado Wilson Pires, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado corn vistas a que seja acionada a Defesa Civil para
socorrer populacôes vitimadas pelas chuvas no Municipio de Teófilo Otôni. (-
A Comissão do Trabalho.)

NO 2.747198, do Deputado Marcelo Goncalves, solicitando seja formulado
voto de congratulaçöes corn a Faculdade de Cièncias Humanas de Pedro
Leopoldo pela boa classificação obtida no exame nacional de avaliaçao de
instituicaes de ensino superior. (- A Comissão de Educacào.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados José
Militão, Dilzon Melo, Agostinho Patrüs (4), Pericles Ferreira e Jorge Eduardo
de Oliveira.

Comunicacoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicacães das Comissães de

Transporte e de Educacao e dos Deputados Tarcisio Henriques, Alencar da
Silveira Junior e Paulo Schettino.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Bend Guedes.
• Deputado Bend Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,

em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o jornalista João Carlos Amaral,
pelo lançamento de seu livro, ocorrido, ontem, em Belo Horizonte, dizendo da
nossa satisfacão por termos recebido seu convite. lnfelizmente não pudemos
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estar là, mas o parabenizamos, porque é realmente urn jornalista serb,
atuante, que conhece nosso dia-a-dia e está sempre atendendo a todos, corn
prestimosidade. Enfim, é uma figura muito querida nesta Casa e nos
orgulhamos de ser seu amigo.

Gostaria, nesta tarde, de passar para o Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas uma nota que saiu, hoje, no jornal "Diário da Tarde", do colunista
Paulo César Oliveira, em que ele diz o seguinte: "Conselho de Garcia. Dizern
que, se conselho valesse alguma coisa, teria urn preco, nao seria de graca.
Mesmo assim, num telefonema inesperado para o Palácio das Mangabeiras,
o ex-Governador Hello Garcia resolveu falar de sua experiéncia e dar
conseihos a Azeredo: 'Mantenha a cabeca fria, para não se irritar corn todas
as traicoes que vêm por al'. 0 conselho vem a propósito das notIcias de que
ate ex-Secretários de Estado de Azeredo, como Bend Guedes, ja estariarn
aderindo ao novo esquema de poder".

Gostaria de dizer que conheco o jornalista Paulo César de Oliveira, não sou
Intimo dele, mas sempre o admireb, sempre o respeitei.

Fico estarrecido de ver uma riota desse nivel, que agride e que machuca
uma pessoa que nunca teve a intencão - nem tern a intençao - de fazer atos
como esse. Não é do meu feitio. Aqueles que me conhecem sabem que sou
uma pessoa, urn parlarnentar, que tern diálogo. Não sou perfeito, mas tenho
trànsito em todas as areas.

0 Governador Azeredo, a quem devo gratidao, é homern que dispensa
maiores comentàrios, pela sua lisura e pelo seu caráter - e pretendernos
continuar aqui, nesta Casa, sempre que necessário, tornando a posição de
preservá-lo, sempre -, pelas suas atitudes honestas para corn todos nOs.
Independentemente de sermos ou não Governo, teremos sempre esse
posicionarnento corn relação a Eduardo Azeredo.

Na ültima campanha, ate contrariando orientacão do PDT, rneu partido, eu e
mais alguns companheiros tornamos uma posiçao contrária ao atual partido,
correndo riscos. Demos todo o apoio ao Governador Eduardo Azeredo. Não
tenho arrependimento de ter feito isso. Acho que era meu dever, porquanto liii
seu Secretário, por dois anos e meio, e sempre tive o apobo e a confiança de
S. Exa. Tenho a certeza de que, em momento nenhum, desrnereci essa
confianca. Assim, fomos a luta.

Todos sabem e - o jornalista que fez essa nota - podem, se quiserem ver
alguns "tapes" e colocacaes que tenho da carnpanha, para mostrar, na hora
em que for preciso, que fiji realmente um aliado dele, juntamente corn outros
valorosos companheiros. Agora, essa nota mostra que o Deputado está
querendo ser urn oportunista, quando na verdade não e nada disso.
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78Vamos ter urn novo periodo legislativo. Recentemente, tivernos nesta Casa
uma reunião corn o Presidente do PDT, Sylvio Abreu, e nenhum compromisso
fol assumido. Existe, sim, interesse do Governo em conversar corn 

0 PDT - e
náo nos podemos furtar a isso. Mas isso está longe de significar que ja estari.
- no condicional, é verdade - esse Deputado querendo ir para 0 lado doPoder. Não you tomar essa posição isoladamente, embora seja da Zona da
Mata e tenha muito interesse pelo desenvolvimento e crescimento da regiao
Mas já que o Partido está conversando - e sou do Partido -, evidentemente,
aquilo que for deliberado vamos cumprir.

Portanto, gostaria de dizer que essa notIcia causou-me grande decepçao. 0
Governador Hélio Garcia, também, conhece-me de longa data, e estive a seu
lado, na carnpanha de 1990, quando era Deputado pelo PTB. Trabalhamos
juntos e sempre votamos ao lado dele, aqul, na Assemblela. Ate duvido dessa
Jigaçao que ele tenha dado para o Palácio das Mangabeiras. Mas nao tenho
prova. Acho que ele nunca faria uma af:rmaçao desse nivel a meu respeito.
Ele gosta de mim, e somos amigos desde a epoca em que o Conseiheiro
José Ferraz foi o elo de ligaçao entre mirn e o Governador Hello Garcia.
Quanto ao próxirno Goverriador de Minas, Itamar Franco, e meu amigo desde
1969, quando fui Secretario da Prefeitura de Leopoldina. Emi 986, pelo PTB,
lutamos juntos. 0 ex-Governador Newton Cardoso também é urn grande
amigo.

Assim, a ligação que tenho corn o Governador Itamar Franco é de amizade.
Mas o nosso carninho politico e outra coisa. No entanto, assumj cornpromisso
corn o Governador Eduardo Azeredo, trabalhamos juntos e tenho grande
respeito e amizade por ele e pela Dona Heloisa, pessoa que, Se ler essa nota,
val ficar chocada e triste, embora saiba corn quern tern lidado este tempo
todo.

Esteve, várias vezes, na minha regiâo, juritamerite comigo, e larnento
profundamente, esperando que essa noticia não seja veiculada, corn relacâo
aos meus outros colegas do PDT, partido que teve apenas dois
parlamentares apoiando o Governador, que são os ilustres Deputados Ivair
Nogueira e Ibrahim Jacob. Os outros que apoiararn Eduardo Azeredo tiveram
motivos particulares para isso. Temos respeito pelo Governador Eduardo
Azeredo, vamos continuar sendo seus amigos e tenho a certeza de que,
quando surgir alguma coisa que possa ferir a sua integridade, todos
saberernos nos posicionar. Agradeco a atençao dos meus pares, meus
amigos. Corn relaçao ao jornalista que divulgou essa nota, peco-Ihe que
venha a Assembleja e veja minha foiha de serviço, minha situaçao durante
praticarnente dez arios, a forma como lido corn todos Os meus colegas, a
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forma como lidei corn todos Os Governadores que por aqul passaram.
Assumirá, agora, 0 Governador Itamar Franca, que, tenho certeza, respeitou
a minha decisão, 0 que é do conhecimento de alguns amigos dele. Não e
possivel que, apos uma campanha dessas, onde você luta e dignffica a seu
trabalho, obtendo votacão expressiva como a que obtive, que é honrosa sob
todos as aspectos, haja uma nota dessas macular a seu nome, macular a sua
atuacào, expor o seu nome a opinião publica, porque os menos avisados
dizem que 0 Deputado Bené Guedes está sendo tachado de traidor, e não
gosto de traicão, muito menos de "traira" pois traira, para mirn, é so no prato.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas que

ocupam as galerias, venho a esta Tribuna, nesta tarde, para tratar de urn
assunto que está incomodando por demais a minha pessoa e que precisa ser
esciarecido. Devo dizer que irei ate as iltirnas conseqüéncias para
responsabilizar os irresponsáveis por essa questão. Estamos vivendo, no
Brasil, urn fato que, no mInimo, merece de toda a sociedade urn
posicionamento. Alguns delinquentes, de maneira criminosa, gravam
conversas entre autoridades do Poder Executivo federal, faz-se a denOncia,
consegue-se a objetivo que era derrubar alguns politicos, e nada mais Se fala
a respeito dos criminosos que fizeram o "grampo". Já não ha pronunciamento
a esse respeito, quer dizer, urn ato criminoso que ensejou urna tomada de
postura da classe potItica e considerado como absolutamente normal. Penso
que, tendo em vista esse processo, alguem podera matar o outro e, se as
causas forem justificadas, dizer que o crime não importa, rnatou, deixe pra Ia,
o importante e a conseqüencia desse crime. Minas Gerais e esta Casa vivem
exatamente urn fato parecido. Alguns Vereadores preocupados porque
durante muito tempo não fizeram nada para a sociedade, querendo agora
ocupar urn espaco na midia, porque daqui a dois anos vém novas eleicoes,
de maneira ilegal colocam urna mascara, corno se fossem as donos da
verdade.	 -

Sabemos que a Cârnara de Vereadores não resiste a uma avaliacão major
quanto a ética, a lei e a moral. A sociedade sabe disso. A Câmara se arvora
no direito, sabendo que é ilegal, mas não ha problerna em ser ilegal, vao
Conseguir urn espaco na rnidia, e aI estão satisfeitos. Não importa apurar
nada, importa levantar düvidas, importa destruir a imagem de pessoas de
conduta ilibada. Não importa provar se é honesto ou não, importa que o
objetivo fol atingido: lancararn-se düvidas sobre pessoas, sem nenhuma
razão, sem nenhuma fundameritação, sem nenhum interesse em apurar a
verdade.



800 meu nome apareceu quatro vezes no jornai. Na primeira vez, se dissq
que fui fundador dessa entidade, sugerindo que era ainda 

Presidente e quame teria berleficiado da sua subvençao. Eu disse Para a jornajista e 
mostre..the que fui Presidente dessa entidade ate a minha eleiçao. Tao logo fuj elefto

imediatarnente me retirej da entidade, a qual elegeu uma nova diretOria eContiriuou o seu Iivre curso. Como destinej verba Para mais de 120 entidades
em todo o Estado, não iria deixar de faze-lo a uma entidade corn a que tenho
relacOes afetivas e de cujo grande trabaiho social que presta a Belo Horizonte
tenho COnscjêncja Mas isso nao é publicado, porque interessa somente a
dQvida, nâo interessa a verdade.

A urn Vereador ligado a nOs, eu disse: procure a CPI, diga a eles sobre a
entidade, que voce- conhece, beve Para eles todas as documentaç
Convide-os a ir a entidade ver o trabaiho que là e reatizacjo, convide a diretona
Para que và prestar esclarecimentos 0 Vereador assim fez. Foi a CPI, disse
do seu conhecimento sobre a entidade; a diretoria estava pronta, corn 

Os
documentos preparados Para prestar contas, mas não interessava prestar
contas, näo aceitaram que a diretorja fosse prestar contas, não aceitaram
olhar os docurnentos, porque nao interessa descobrir a verdade, interessa
lançar lama sobre o nome de pessoas sérias. A entidade teve todas as suas
contas apresentadas e aprovadas, mas nao interessava isso, não interessava
aos Vereadores cumprir o seu papel, que era investigar a entidade.
Interessava criar urn fato politico Para ocupar espaco na midia e dizer: A
Assembleja está sob suspeita, quatro Deputados estão sob suspeita". Isso
era o que interessava. E eu pergunto: ate quando varnos aceitarpacificamente atitudes corno essa ? Estou, neste momento, Sr. Presidente,encarninhando urn requerimento a esta Casa, no qual estou solicitando que
todas as entidades pars as quais indiquei verba de subvençao sejamri
gorosamene apuradas e que de tudo seja dado pub!icjcjade porque querO

que isso seja fundarnentaçao Para processos civil e criminal contra esses
irresponsáveis Vereadores, que, não tendo o que fazer, deveriam procurar
algo de construtivo, mas não destruir a imagem de pessoa que tern, graçaS a
Deus, uma histOria, porque tenho respejto em todos os lugares por ondepassei.

Estarer movendo, imediata e Juridicamente, urna ação contra esseS
irresponsáveis E, se nada for provado, quero que, na justiça, paguem por
todos os atos irresponsavejs que cometeram.

Ao jornal "Estado de Minas", a imprensa que é extrernamente positiva, queL& extremamente necessar pa num processo democrático, estou encaminhandourn requeriniento, em que Solicita o direito de resposta, porque a jornalista
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que me ouviu näo publicOu 0 que eu disse. Em todas as trés vezes, insinuou
aigo - não afirmou, porque não pode -, enlameando, assim, a minha
dignidade, a minha pessoa. Tenho certeza de que a direçâo do "Estado de
Minas" vat publicar a minha resposta. Mas, se näo for possivel, cabe-nos,
certamente, o caminho jurIdico.

Quero dizer que não podemos mais nos acovardar. Da primeira vez que
noticiaram, estava sendo isentado, porque disserarn apenas que eu era urn
ex-fundador, a que é verdade. Na segunda, colocaram-me entre os
Deputados suspeitos, dizendo que são apenas 17 entidades e que eu nao
estaria al incluido. Na terceira matéria, disseram que ha quatro Deputados
suspeitos e que o Miguel Martini é urn deles. Assim, vão construindo, de
forma maquiavélica, de forma covarde, seu objetivo, que é denegrir a imagem
dos homens pUblicos.

Desaflo jornalistas, Vereadores, Promotores Püblicos ou quern quer que
seja a levantar alguma suspeita de qualquer uma dessas entidades a que
indiquel a verba. Fiz mais: em relaçâo a essa entidade, soiicitei a Defesa Civil,
ha muito tempo, que fosse là, porque estava encaminhando recursos, e
avaliasse se valia a Pena ou não. E eles disseram: "Deputado, indique mais
verbas, porque a obra é muito bonita". Fiz isso, e a Defesa Civil pode
testemunhar. Tenho o nome da Tenente que fez essa avaliação.

Outro dia, em uma reunião da comissão, informaram-me que uma
Vereadora disse que havia recebido urn telefonema ariônimo, em que Ihe
disseram que, talvez, a esposa do Deputado fosse Presidente da entidade. E
eta torna publico urn telefonema anônimo. Minha esposa e minha famIlia
nunca fizeram parte dessa diretoria. Corn muita honra e muito orguiho, fui o
fundador dessa obra, que presta relevantes servicos sociais.

Por isso, nâo é mats possIvel ficarrnos aceitando rnanchinhas
pequenininhas, porque sabemos que, num quadro branco, so se enxerga 0
pontinho Preto, não se enxerga o campo branco.

0 Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Deputado Miguel Martini, quero
me solidarizar corn V. Exa e explico porquê.

Primeiro, sabemos que existem irregularidades na questão de verbas de
subvenção. Mas acho que o trabalho da comissão de Vereadores està sendo
irresponsável e, ao mesmo tempo, injusto, porque não está permitirido o
contraditôrio. Dirigentes de entidades não foram convocados, mas tiveram
seus nomes arrolados. A mesma coisa se deu corn os Deputados, que não
tiveram o direito de se explicar. Isso, a meu ver, pode ser sinai de que
estamos vivendo uma ditadura do sensacionalismo da mIdia.

Quero dizer, também, que me solidarizo corn V. Exa. porque o conheco.
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Mesmo que estivéssemos em campos ideologicos, em alguns momentos,
contrários, conheco a pessoa de V. Exa. e sei do homern pUblico s6rio que e,
do cristão comprometido. E ja ouvi, apesar de não conhecê-lo, muitas
informacoes sobre o trabaiho social esplêndido que a entidade, corn qual V.
Exa. colaborou na construçao de sua sede, vem realizando.

Então, quero solidarizar-me corn V. Exa. e acho que tern razão ao procurar
o caminho legal. Acho que é uma irresponsabilidade a forma corn que o
assunto está sendo tratado, e isso acaba ate favorecendo a quem realmente
comete irregularidades, porque, se todos são corruptos, se todos estão na
mesma bacia, os honestos seriarn responsáveis. E se o trabalho fosse sério,
teriam interesse de ir as questöes mais verdadeiras, e isso não e feito.

Fica a nossa solidariedade a V. Exa., e, como homem temente a Deus que
é, adoto as palavras de Jesus, em João 8:32: "Conhecereis a verdade, e a
verdade vos libertará".

Acho que esse seu pronunciamento é uma forma de comecar a
transparecer a verdade sobre o fato. Conte corn a nossa solidariedade, 0
nosso apoio em todos os momentos.

o Deputado Miguel Martini* - Muito obrigado, Deputado Durval Angelo.
Queria dizer que, tao logo o Corregedor desta Casa dé o seu posicionamento
a respeito dessa matéria, quero voltar aqui mais uma vez e prestar
informaçoes. Mas, mais do que isso, quero responsabilizar aqueles que, de
maneira leviana e irresponsável, por rnotivos que não são de seriedade e
transparência, são culpados e devem pagar por isso.

Temos direitos e liberdade, mas ela não pode ser confundida corn
libertinagem ou irresponsabilidade. E devo dizer mais: fui o ünico Deputado
que, nesta Assembléia, quando surgiram clüvidas sobre as subvencães
socials, subi nesta tribuna e abri mao da indicacao das verbas de subvencãeS
sociais. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão, então, indicou-me para 0
Conselho Estadual de Açao Social, mas nem para Ia eu quis indicar. Preferi
não ter mais relacao corn qualquer düvida, e agora, esses irresponsáveiS,
querendo espaco na midia, querendo aparecer, porque não fizerarn nada de
born, vêm denegrir a nossa irnagem.

o Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* Deputado Miguel Martini, quero
fazer minhas as palavras do Deputado Durval Angelo, e solidarizar-me corn V.
Exa., em virtude do conhecimento que pude ter do seu comportamento e do
que V. Exa. é como parlamentar, como cidadão, como cristão.

Também eu, e tenho certeza que o faco em norne da Bancada do PMDB,
nao aceito que se jogue lama no nome de V. Exa. 0 meu partido se solidariza
corn V. Exa., pelo homem honrado e digno que e, por não merecer as
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acusacOeS que estâo sendo feitas. Muito obrigado.

o Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que
esta Casa tern que tomar uma posiçao. Mas este parlamentar já está
tomando providOncias e sO silenciará quando todos Os fatos forem
esclarecidos e as irresponsáveis realmente punidos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, oritern

estivemos em Montes Claros para prestar a nossa solidariedade ao solitário
Vereador do PT da Câmara daquela cidade, Aldair Fagundes. No vôo de vOlta
contamos corn a grata presença do colega Deputado Geraldo Santanna.

Gostaria de registrar, aqui, a luta herOica daquele colega Vereador contra
as denüncias de irregularidades naquela Câmara Municipal. Ha pouco tempo,
graças ao trabalho desse Vereador, foi divulgada pela imprensa uma série de
notas fiscais que mostravam que Presidentes e rnembros da Mesa Diretora
daquela Cãrnara Municipal faziam gastos particulares corn recursos püblicos,
inclusive gastos corn gasolina em carros particulares. 0 mais sério em tudo
isso e que o atual Presidente da Cãmara Municipal confessou que era
verdade, afirmando apenas que 0 posto se equivocou ao colocar, corn nota
fiscal da Câmara, combustivel em seu carro.

Outra denüncia, que fere as próprias leis da fIsica, que o Vereador Aldair
tornou pUblicas, pela imprensa, são notas fiscais segundo as quais o
Presidente daquele Legislativo Municipal almocou ern Montes Claros - corn
nota fiscal de despesa paga - e, no mesmo dia, no mesmo momento, almocou
também em Belo Horizonte.

Isso é so urn pouco do que se faz para esconder a atual situaçao de orgias,
gastos e corrupcao que se instalou em parcela significativa daquele
Legislativo. Ha ali, inclusive, urn projeto recente de ampliar de trés para doze
Vereadores Municipais, além da contratação de parentes - a nepotismo é uma
tônica naquela Casa. 	 -

E como nosso Vereador estava recebendo arneaças de morte, por ligacaes
anOnimas, nesse final de sernana, fornos ate Ia prestar a ele nossa
solidariedade. Na parte da manhã, estivernos em uma reunião no Colégio São
José, corn a presenca de mais de 40 lideraricas - pastorais, sindicais e
partidárias. Estivemos tambérn corn o Promotor de Justica, pois urna
representaçao fob feita pelo Vereador a Curadoria do Patrimônio PUblico, e
estivernos reunidos corn a imprensa, na Câmara Municipal. Agora estamos
aqui para registrar nosso apoio e solidariedade ao trabaiho desse Vereador.

Vou conceder urn aparte ao Deputado Carlos Pimenta.
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o Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Enterido que V. Exa., como

Deputado do PT, tern ate mesmo o dever de fazer urn prorlunciamento dessa
natureza, em apoio a urn Vereador do seu Partido. Mas gostaria de dizer a V.
Exa., Deputado Durval Angelo, que Os fatos relatados por V. Exa. já estão
serido apurados pelo Ministério PUblico, e essa apuração ainda está em
andamento.

o atual Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros e Vereador por
trés mandatos, medico, homem extremamente bern relacionacjo na cidade,
corn urn passado que em nada pode depor contra sua conduta moral, urn
homem de famIlia tradicional de Montes Claros. Urn dos fatos que estão
sendo apurados, relatado por V. Exa., foi explicado pelo Vereador Geraldo
Correia Machado, Presiderite da Câmara - as notas de abastecimentos feitos
par ele foram confundidas corn notas da Cámara, e isso foi arnplamente
divulgado em Montes Claros.

Então não quero antecipar-me aos fatos. Sei que esse Vereador está em
seu papel de oposicão, na Cámara Municipal, mas quero dizer a V. Exa. que
o Vereador Geraldo Machado tern a total solidariedade do povo de Montes
Claros. Então gostarlamos de pedir a V. Exa. que esperasse a apuraçao das
denüncias feitas. Conheço bern V. Exa. e sei perf'eitamente de sua conduta
nesta Casa, de seu pensamento e de seu trabaiho, e so peco a V. Exa. que
não antecipe os fatos, pois, do contrárjo, V. Exa. poderá cair em uma situaçao
de julgar sem antes ter ern mãos as fatos verdadeiros Posso apenas adiantar
a V. Exa. que a Vereador Geraldo Machado merece nosso total apoio e
solidariedade, e gostariamos de esperar que a justiça se pronuncie, para que
possamos julgã-lo, condena-lo ou absolve-b. E urn homem de name feito emMontes Claros, onde tern grande prestIgio.

o Deputado Durval Angelo - Concordo corn V. Exa., Deputado Carlos
Pimenta, mas nosso major objetivo em estar aqui é a de prestar solidariedade
ao nosso Vereador.

o Deputado Durval Angelo (Continuando) - Não me atenho aos fatos. A
representaçâo na Justiça é o procedimento correto. Essa foi a atitude do
Vereador Aldair. Alias, ele será ouvido na prOxima segunda-feira Estou
fazendo apenas urn relato de viagem. Fui indicado pela Bancada do PT, para
prestar solidariedade a urn Vereador que esté sofrendo ameaças e para
elogiá-lo, porque o papel do Poder Legislativo é o de estar atento a isso. A
Justica Se pronunciará. Em Montes Claros, foi formado, no Colegio São José,
urn comité pela ética na politica em Montes Claros. Estivemos na reunião
desse cornitê. A primeira plenária serà no auditOrjo do Colegio São José, na
segunda-feira, as 19h30min, onde serão esperadas centenas de pessoas
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representantes de entidades sindicais, porque a compreensão das entidades,
que se reuniram conosco em Montes Claros, é que se deveria aprofundar
nessa questão da ética na politica, inclusive em outros aspectos. Concordo
cam V. Exa. Eu não iria fazer a jujzo da situacao, mas sim relatar os fatos,
pela solidariedade que prestamos. 0 poder püblico tern de ser transparente.
Ao mesmo tempo, o próprio Vereador Presidente terà a oportunidade de
provar quanta as notas fiscais que foram mostradas e as denCiricias na
Justica. Inclusive foi proibido ao Vereador o acesso a docurnentos da
Cãmara, mas, na sernana passada, ele ganhou uma limiriar do Juiz local,
para ter acesso a essa documentaçao. Sobre isso, podemos fazer urn juízo. E
estranho proibir a um Vereador a acesso a documentos de sua
responsabilidade. 0 Juiz restabeleceu-lhe o acesso aos docurneritos.

Outra questao nos trás aqui: é que hoje estão se cornpletando 14 dias da
greve de fame do ex-Delegado José AntOnio Barbosa, que Se encontra preso
na Penitenciária Nelson Hungria, de Nova Contagem. Essa greve é em
protesto contra as condicOes carcerárias e a risco de vida que corre corn mais
12 policiais, que se encontrarn presos em conjunta corn presos comuns da
PolIcia Civil. Inclusive, ha uma resoluçaa da Secretaria da Justica, datada de
1996, que determina a criaçao desse pavilhao a estabelece que ele seja
exciusivo para policiais corn processo transitado em julgado. Estamos vendo
que esse isolamento, que estabelece a resoluçao de 1996, não està sendo
curnprido. Estarej hoje, as 16 horas, na Penitenciária Nelson Hungria. Quero
deixar bern claro que a sequela que porventura vier ou mesmo o risco de vida
que aquele policial corre é de resporisabilidade desse Governo, que não
soube fazer urna politica pciblica no Estado de Minas Gerais, que não soube
investir no sistema carceràrio, que não repassa os recursos do Fundo
Penitenciário e que se omite em seu papel fundamental. A Comissão de
Direitos Hurnanos està permanenternente corn centenas de denüncias nessa
area, pela inoperância e pela atuação desse Governo. Poderiamos dizer que
o Governo, que está saindo, caminha na contramão dos direitos humanos em
Minas Gerais. Iremos, Ii, para prestar nossa solidariedade, corno parlamentar
e como cristão. Quero denunciar aqui que, quando tentávamos levar urn
medico da Assembléia, na quinta-feira, para fazer uma pericia, fomos
atendidos prontamente, rnas disserarn que o medico rião poderia faze-la, urna
vez que nao está habilitado para esse tipo de trabalho. Urn dirigente da Casa
garantiu-me que essa sernana contrataria urn perita para fazer essa pericia.
Informaram-me, na sexta-feira, que a Mesa Diretora da Assembléja decidiu
não contratá-lo. Espero que a Assembléia Legislativa não seja conivente corn
a rnorte desse ex-Delegado tarnbérn.



To Sr. Presjdente - Corn a palavra o Deputado Raul Lima Neto. 	
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o Deputj Raul Lima Neto - Sr. Presidente Romeu Queiroz Srs.Deputados, assuntos importarites, assuntos de suma importancia foramabordados aqul nesta tarde. Julgo assirn, como o povo de Minas Gerais julga,
pelo fato de que esta Casa e nos, parlamentares deste Poder máximoLegislatjv0 de nosso Estado, ainda que não queiramos sornos paradigmaspara todo o flosso povo. A palavra "politico" liga-se ao vocbuIo "poimeu", que
significa acjrna de tudo, alérn de carisrnátjco de atraente, carjmbo ou seja,aquele que val padronizar o cornportamento de nosso povo. Dal malorresponsabijidade temos de ter urn coniportarnento temeroso, temeroso digo
para corn Deus, porque Ele, urn dia, ha de julgar aqueles que foram
revestidos de major poder, porque aqueles que muito tern, mais tarnbém Ihes
será cobrado Nobre Deputado Miguel Martini tenho, sinceramente, orguihode participar de urn corpo parlamentar corn urn Deputado do quilate do nobrecomp

anheiro pelo fato de seu testemunho cristão, de sua intimidade corn
Deus, atraves da experjêncja de mornentos de oração e reflexão, momentos
de fraqueza mas de levar a Deus a nossa fraqueza para que Ele possa
aperfeicoar o seu poder, a nossa fraqueza. Isso me faz, sam düvida, honrado
de fazer parte de urn parlamento que tern urn hornern do quilate do nobre
Deputado Miguel Martini que fez abordagens sobre as gravacoes, grampos e
demjssoes de Ministros Ficamos pensando o qua será que a povo brasileiroestá perisando Sern düvida, esta pensando corno nós, pois também fazemosparte do corpo. E certo que o ceticjsmo e a desesperanga tern tornado contade flOSSOS 

coraçães palo fato de não termos visto apuradas as suspeitas de
corrupçao que apodrecern a Naçao brasileira. A necessidade de Se
estabelecer urna CPI no Congresso para apurar as dentjncias feitas e
urgente. A necessidade de se estabelecer urna CPI no Congresso para
apurar, por exemplo a influência das empreiteiras é urgente. Mas essas
coisas nunca acontecem, porque aqueles que estão revestidos de autoridade
e poder conseguem burlar a lei. A lei e burlada tendo em vista que ela nao
apura não responde e não desengana aqueles que continuam corn 0
coracäo, as vezes ate enganado mas, corn isso, general izando e achandoque POlitica é sinônjmo de corrupçao Cremos que nOSSO Pals tern chance eap

elamos desta trjbuna aos dernajs Poderes, espec:ajrnente ao Judiciário,
para qua cumpram seu dever para corn Deus e para corn o povo e que flãO
deixem o povo no ceticismo em que se ericontra Apelamos especialmentepara o Minjstério POblico, que tern o dever de apurar, e para Os Prornotores
de Justiça, que silo charnados de defensores da sociedade para que apurem
as suspeltas que se levantam contra os Poderes, contra homens que poderão
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ser exemplos e carimbos para que a Nacao seja igual aqueles que estão no
poder. Vi, percebi, nas palavras eloquentes e cheias de sentimento do
Deputado Miguel Martini, urn mornento de dor. Sem dUvida, Deputado Miguel
Martini, a nome vale rnais que a prata e que o ouro. Na verdade, a nome vale
mais que a vida que està aqui, porque a vida passa, tudo está passando.
Estamos passando. Se houvesse urn pintor que desejasse fazer urn quadra
realmente realista, deveria faz&-lo corn asas, porque o que está acontecendo
agora estará vencido no próxirno mornento, porque tudo está passando, mas
nosso nome fica.

Posso compreender a preocupacão de V. Exa., posso compreender a dór
de V. Exa. quando ye o seu nome no jornal sendo motivo de suspeita para a
populaçao do Estado e para aqueles que o elegerarn. Digo motivo de suspeita
para aqueles que não o conhecem, porque, para aqueles que o conhecem,
nunca será; aqueles que o conhecem sabem qua V. Exa. teme a Deus, e a
temor a Deus é o principio da sabedoria. 0 homem que teme a Deus jarnais
usaria a subvencao em beneficio próprio. 0 homem que teme a Deus jarnais
pegaria a dinheiro da subvenção e cobocaria no próprio bolso. 0 hornem que
teme a Deus jamais faria mancomunação ou pacto corn associacOes para que
Ihe fosse devolvida parte do dinheiro que Ihe é repassado e que repassa para
aquelas, a fim de qua ale cornpre votos, casas ou carros. 0 hornem que terne
a Deus jamais ensinaria, por exemplo, corno comprar dois carros para uma
associação, sendo que urn seria seu. 0 hornem que teme a Deus jarnais
venderia urn carro ou uma propriedade passada para uma associaçao,
porque, quando se passa urn veiculo para deterrninada associaçâo, é preciso
prestar contas desse veiculo. No entanto, se a associacao vender esse
veicubo algurn tempo depois, não será mais necessário prestar contas desse
dinheiro. 0 homern que teme a Deus sabe que o dinheiro da subvencão deve
ser usado para atender as necessidades dos pobres. Existem muitas
entidades realmente carentes e necessitadas que, agora, estão sofrendo as
canseqüências de uma suspeicao. Crianças e idosos estão ameacados na
própria sobrevivência, porqua se decidiu não repassar as verbas ate que 0
assunto seja de todo resolvido.

Entendendo sue preocupaçao, fizemos urn requerimento - e crernos qua
iremos conseguir mais assinaturas - qua diz o seguinta: (- Lê:)

"Exmo. Sr. Presidante da Assernbléia Legislativa do Estada de Minas
Gerais: Os Deputados que este subscrevem, na forma regimental, requerern
a V. Exa. que sejam abartas todas as prestaçães de contas das subvençOes
indicadas por todos os nobres Deputados desta augusta Casa parlarnentar,
uma vez que a transparência da verdade acabara de urna vez por todas corn
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conjecturas injustas, por parte de qualquer cidadão mineiro, contra aquel es
que, honestamente, repassarn a subvençao social".

Srs. Deputados, crendo que esse requerimento será votado e aprovado
nesta tarde - porque, como já tern a assinatura de urn Deputado, certamente
terá as de outros, tambérn -, queremos defendê-lo, pois aquele que nao teme
anda na luz. Certa feita, disse o Verbo Eterno que Os homens maus amaram
mais as trevas que a luz, porque suas obras e que eram más. Se existe
algurna associação desonesta, se existe desvio de verba por parte de
Presidentes de associaçOes, eles devem ser presos. E e fato que existe,
como podemos constatar especialmente no Norte de Minas. Muitas vezes o
dinheiro da subvenção social foi usado de forma indevida. Este Deputado
também fol citado, certa ocasião, por ter passado verba a uma entidade do
Cafezal, que comprou cobertores e viveres e teve que passar para algumas
cidades, como PintOpolis e Juvenilia. E é claro que essa entidade passou, no
momento em que recebeu a verba para comprar Os cobertores. Comprou-os
de fato, mas assumiu urn compromisso corn urn Pastor honrado, que conheço
- o Pastor Teodoro Teixeira Leite, integro, sério, pobre -, para que 400
cobertores fossern repassados a flagelados de Juvenilia, uma cidade
esquecida da ponta do Norte de Minas. Mas por qué? Por que não foi
passada essa verba diretamente para a associação desse Pastor? Não foi
pelo fato de que a associaçao que ele possula foi tomada emprestada por
politicos daquela região, que, usando, abusancjo da inocéricia daquele
homem, urn pastor leigo, pegaram uma associaçâo seriissima e repassararn
uma verba que foi usada corn fins politicos e politiqueiros. A sua associação
nào pôde prestar contas e, conseqüentemente, nâo podia mais receber
verbas.

Senhores, no momento, sabemos que a Câmara Municipal de Belo
Horizonte levanta uma suspeita, as vezes de forma injusta, porque tenta
atacar urn corpo em que existem homens horirados, honrados como V. Exa.,
que ye seu nome enxovalhado, ou seja, sendo misturado, porque não se fez
uma apuraçâo. Mas esta Casa não teme. E tanto nâo teme que cremos que
esse requerimento será aprovado, e, conseqüentemente, se mostrará a toda
a populagao do Estado de Minas Gerais que os Deputados que aqui se
encontram são homens que temem a Deus.

E tarnbérn, Sr. Deputado, se deixará claro que a distribuição de subvençães
não e, como ja alega grande segmento desta Casa, uma funcao deste
parlamento, porque nâo ternos condiçaes de fiscalizar, näo temos coridiçôes
de examinar conta por conta, näo temos condiçoes de examinar associação
por associação, o que é prerrogativa de entidades para isso designadas.
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0 Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - Quero acrescentar duas

questöes, Deputado Raul Lima Neto. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas
palavras dirigidas a mim.

Em segundo lugar, devo reafirmar aqui que minhas entidades já estão, num
requerimento que fiz, autorizadas a terem suas contas abertas. E, mais do
que isso, quero o parecer, porque quero dar publicidade a isso.

Em terceiro lugar, quero dizer que riâo indico mais verbas de subvencao
social. Nesse ano foi indicado o valor de uma cota, ate que houve aquele
problema e rião indiquei mais. Acho que esta Casa não deve mais indicar
verba de subvencao social. Esta Casa também deve, no momento de votar a
lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento, ter uma postura diferente
da atual, porque o iriteresse do Executivo como urn todo, tanto esse
Executivo quanto o outro que vier, é manter como refém o Poder Legislativo.
A ünica forma deste Poder Legislativo ter alguma independência nas suas
idéias é exatarnente essa verba de subvencao social. Por isso é que querem
acabar, para terem o Deputado refém, porque as bases fazem reivindicacOes
ao parlamentar, e, quando ele faz criticas, ou não vota de acordo corn o
Executivo, e boicotado. Então, a (mica maneira de não ser boicotado seria
essa. A outra maneira é no orcarnento. Neste orcamento que vamos votar e
nos próximos orcamentos, devemos ocupar esse espaco.

Primeiro, rião ha como continuarmos darmdo suplementacao na medida em
que estamos dando. Segundo, estamos dando direitos e poderes irrestritos ao
Executivo para fazer o que quer desse orcamento. Não podemos mais deixar
que isso aconteca para termos a independência desse Poder. Muito obrigado.

0 Deputado Raul Lima Neto (Concluindo) - Deputado Miguel Martini,
concordo plenamente corn V. Exa. em parte, porque, na verdade, acredito
que a distribuiçao da subvencao social por esta Casa nada mais faz que
castrar este parlarnento. Porque não e ministério do Poder Legislativo
distribuir subvençOes sociais. Este Deputado ja disse isso no primeiro dia,
como Deputado na Casa. Testemunha disso foi o entâo Presidente Agostiriho
Patrus, quando conversamos a respeito. Mas S. Exa. me convenceu de que
nâo adiantaria, porque já era urn costume desta Casa. Na verdade, esta Casa
poderia ter a funcao de distribuir subvenção social. A sua funcäo é, sim,
fiscalizar todos os órgâos do Estado e legislar para que o nosso povo tenha
aquilo que Ihe é de direito, especialmente o povo necessitado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Sr. Presidente. E fundamental

que S. Exa. venha aqui esclarecer ao povo de Minas essa negociacão mal



90feita e que tantos males vai trazer para Minas Gerais. Val elevar o pagamontodejuros de R$20.000.00000 para R$80.000.000,00 por ano, a partir de 1999
Além disso, como e que, num mornerito dificil, em Clue diz que não ha
recursos para Os servidores •püblicos, ele consegue pagar
R$1 -000 - 000-000,00 de juros para o Governo Federal, sendo Minas o 6nico
Estado do Brasil que fez isso, porque todos os outros pensararn primeiro no
seu povo, em atender as necessidades e dificuldades que seus Estados estão
enfrentando e não se submeteram a essa polItica nefasta? Essa politica foi
montada, de certa forma, corn a conivêncja do Governador Eduardo Azeredo.
Evidentemente, eles querem e criar urn estado de caos em Minas Gerais.

Não sou eu que estou dizendo. 0 Deputado José Militão, do PSDB, veio
aqui e disse que, a partir de marco do ano que vem, o Estado estará
insolvente. Alias, o Deputado Raul Lima Neto, em aparte ao Deputado José
Mllitão, perguntou- p he se agora tinha a capacidade de profetjzar.

Mas o Deputado rtão estava profetizando, estava apenas constatando Os
efeitos da politica nefasta queo PSDB implantou em Minas Gerais, a qual so
pode levar a quebradeira. E born lembrar que Eduardo Azeredo foi 0
Governador brasileiro que recebeu o Estado em meihores condiçoes para
realizar urn born governo e e o Governador que sai, agora, corn o pior
desempenho, levando o Estado a insolvéricia, a uma quebradejra que todos
estão vislumbrando e percebendo. Vamos discutir essa questão mais
profuridamente na presença do Secretário, para que possamos esciarece-la,
assim como a outras que aqui estamos discutindo. Mas o Governador
Eduardo Azeredo, evidentemente, não iria flcar satisfejto sO corn tumultuar a
ecorlomia, além de não pagar o 130 salârio. Ele precisa terminar seu Governo
trazendo mais problemas para o povo de Minas Gerais.

Estamos, hoje, aqui, também para denunciar rnais uma atitude desse
Governo na tentativa de criar urn caos em Minas Gerais. Em Uberlándia, hoje,
foi anuncjada, pela Superintendente de Ensino local, a municipalizaçao de 13
escolas do municipio. Estâo obrigando a Prefeitura de Uberlândja a assumir
rnais 13 escolas no municIpio. São 13 escolas onde trabalhadores da
educaçao estão desesperados, sem saber para onde vao. Os designados,
nos já sabemos, vâo para o olho da rua. Mais gente desempregada neste
Estado. E os efetivos estão sem saber o que fazer, porque em Uberlândia nâo
ha mais possibilidade de adjunçao. E a Prefeitura, se for receber rnais alunos,
quer fazd-lo corn seu próprio quadro. Restará a esses trabaihadores
mudarem-se para outros rnunicIpios, se quiserem continuar prestando servico
ao Estado. Evidentemente, a trapaihada de urn João não poderia ficar sem
resposta do outro Joâo. E o Joâo da educacao cria mais esse problerna em
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Uberlândia. São 13 escolas extremamente importarites, que tern história e
tradição de educaçao de qualidade, como a Escola Rotary, no Bairro Tibere,
escola histOrica no nosso municipio, que e mais uma vItima deste Governo,
que mais uma vez cria transtornos. E nOs varnos nos levantar, discutir corn a
equipe de transicão e rever essas mudanças, essas medidas de ültima hora
que vém sendo tomadas pelo Governo. Também vamos rediscutir o decreto,
a resolucao, publicada na sexta-feira, que rnuda o quantitativo das aulas no
ensino médlo, em Minas Gerais. 0 Governo, para mais uma vez penalizar os
servidores, dernonstrando ser vingativo e não aceitar o processo democrático,
toma essas atitudes prejudiciais, porque sabe Clue, na area da educacao, foi
fragorosamente derrotado. Os trabaihadores da educação mostraram que a
educacâo em Minas e mentira. 0 que esse Governador fez na area da
educaçâo não corresponde a sua propaganda, em que gastou horrores de
dinheiro na tentativa de cobocar uma inverdade para o conjunto da populacäo
deste Estado. Mas o povo e a educacao responderam, e esse Governador
vem, agora, no ültimo mês, tentar punir, especialmente, Uberlândia, onde teve
urn dos piores desemperihos; o que nao poderia ser diferente, pois passou
quatro anos lutando contra o municpio, fazerido tudo para prejudicá-lo,
mudando o critério do ICMS, mexendo numa série de questOes, penalizando
o comércio atacadista e prejudicando o setor de hortftrutigranjeiros. Não
poderia ser diferente a resposta que recebeu nas eleicOes: Uberlândia foi urn
dos municipios onde teve pior desempenho no Estado de Minas Gerais. E o
povo continuara corn a cabeça erguida e corn seu espirito empreendedor, de
desenvolvimento e crescirnento.

Varnos continuar resistindo, apesar de todos Os desastres a que este
Governo levou o nosso rnunicipio, mas esse municipio vai continuar em pé.

z Não vão conseguir fazer corn que Uberlãridia pare de crescer, que pare de
tentar encontrar formas para meihorar a vida de seu povo. E, na area da
educação não vai ser diferente, os trabaihadores da educacao, coordenados
pebo SIND-UTE, vão se levantar, e então varnos demonstrar ao novo Governo
que é necessarlo rever esses decretos e essas resolucOes de ü!tirna hora, do
outro João. Urn João faz corifusão na area financeira, e o outro complementa
na area da educacão. Mas varnos demonstrar para o novo Governo Clue é
preciso tirar esse pessoal da Secretaria da Educacao, que é preciso dernitir,
no primeiro dia, esses donos de cursinho que ocuparam a Secretaria da
Educacão, esses representantes do Pitágoras, que foi 0 curso que mais
cresceu nos Ultirnos quatro anos neste Estado. E preciso demitir essas
pessoas que representam a escola particular e devolver a Secretaria da
Educacao aos representantes da escola püblica, aos representantes da
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92educaçao de qualidade deste Estado. Concedo aparte ao Deputado GeraldoRezende.

0 Deputado Geraldo Rezende (Em aparte) - Deputado Gilmar Machado,
estou apreciando o discurso e a defesa que V. Exa. está fazendo em reiaçao
A educaco em Minas. Quero dar-Ihe parabéns e fazer coro corn V. Exa., poispodem fazer levantamentos e verificar a grande contribuiçao deste
parlamentar, que procurou trabaihar em favor da educaçao, por acreditar que
• educacao será a redencao do Pals. 0 fundamento da dignidade humana é
• educaçao, e, se Os Governos Federal, Estadual e Municipal não investirem
em educacao, o Brasil nâo terá salvacâo. Mas esse povo quer é massa de
manobra, nao querem formar ninguém nâo querern instrujr rlinguem, não
querem educar ninguém, a verdade é essa. Fazem uma propaganda imensa,
e fizeram aquela "maracutaja" que todos já sabem, que o aluno agora passa
da 1 a a 88 série sem precjsar fazer prova. Ele nâo sabe nada e vai passar,
porque existe aquele organismo internacionap que arranja dinheiro a fundo
Perdido, pois querem trazer o dinheiro Para cá, Para nao investir na educaçao.
E urn horror isso que está al. Era preciso consitu ir-se CPI - está meio fora de
moda a CPI -, Para ver como foi tocada a educaço nesses Ultimos quatro
anos. Foi simplesmente urn horror. Fizeram manobras finariceiras, politicas,
manobras de toda a especie Para beneficiar o Pitágoras. 0 senhor o disse
muito bern, Deputado, V. Exa. está de parabéns e eu quero fazer coro corn
V. Exa. Em Uberlándja, jovens de 17 anos ficaram sern estuciar este ano, por
culpa exclusiva desse Governo, por culpa exciusiva desse pessoal que está
na Secretaria de Educacao, que nao tern a minima sensibilidade pars a
educacao, que nao entende nada de educaçao, que nao conhece, não e
professor, nunca foi professor, nao conhece nada de educaçao e está ditando
ordens, numa imposicao terrivej. Fizeram ate uma fita Para as professoras e
diretoras, urn negOcio horrive p . Entao, quero dar-Ihe parabéns e dizer que
precisamos debater mais essa questao da educacao Meus parabéns, e conte
corn o nosso apoio nesta Casa, na linha de que V. Exa. expOs hoje, nesta
tribuna. Muito obrigado.

0 Deputado Gilmar Machado - Agradeço ao Deputado Geraldo Rezende, e
tenho a certeza de que V. Exa. e preocupado e atento, nao so em Uberlândia,
mas em toda a nossa regiao e no Estado, e está realmente empunhando a
bandeira de resgate da educacao. Os alunos de Uberlândia e de vários
municipios estão apreensivos por causa dessa medida, mas tenho certeza de
que essa angUstia e esse sofrimento durarão sO ate o dia 31 de dezembro,
porque vamos estar cobrando também do riovo Governo e de quem estiver na
Secretaria, pois precisarnos de uma educacao publics de qualidade.
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Vamos voltar aqui, Sr. Presidente, num outro momento. Estamos fazendo

urns análise do sistema de avaliaçao, näo so do ensino fundamental mas do
ensino médio e universitário. As mudanças que estão sendo feitas na
Secretaria estão causando esse fraco desempenho por parte dos alunos. A
priorizacäo é feita apenas nas areas de exatas e biornédicas, num descaso
completo pela area de humanas.

Concluindo, Sr. Presidente, vamos mostrar, corn os dados que temos sobre
o sistema de avaliaçao, que, se não estimularmos o espIrito e a capacidade
abstrata dos riossos alunos, eles não conseguirão ter urn grande
desenvolvimento. So se consegue desenvolver conhecimento e capacidade
abstrata através das ciências humanas. Isso nâo está ocorrendo, tanto é que,
nos cursos universitários, o que teve o menor desempenho foi o de
Matemática. E vamos provar que isso está ocorrendo devido as mudanças
nas grades curriculares, devido a forma corn que este Governo está tratando
a questão.

Queremos e vamos voltar a discutir esse assunto. No Congresso Nacional,
esta será uma de nossas bandeiras prioritárias: a luta intransigente pela
valorização dos servidores e, acima de tudo, a luta por uma educacâo püblica
e de qualidade. Muito obrigado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, volto a tribuna Para dar seqüencia a discussão que fazia corn
relação ao Projeto de Lei n o 1.259/97. Para os que estão agora sintonizados,
acomparihando o processo, este projeto é do Deputado José Militâo e versa
sobre uma modificacao na Lei n° 9.380, no seu art. 24, que dispöe sobre o
Instituto de Previdéncia do Estado. 0 Deputado propOe a retirada da
contribuiçao da saüde do Iristituto, tornando-a facultativa. Alguns fariarn a
argumentacâo, e queremos comentá-la, de que vivemos hoje no rnundo da
iridividualidade, e o que norteou a apresentacao desse projeto foi exatamente
a individualizaçao. A logica que moveu o Deputado a apresentar esse projeto
foi a de que cada urn deve resolver o seu problema, fazerido o que quer, sem
que ninguém se preocupe corn os problemas do outro. Trabalho corn uma
linha de racioclnio oposta ao individualismo, ou seja, trabaiho corn a
solidariedade, corn uma outra forma de pensar a vida. As pessoas precisam
ser solidárias e nâo individualistas. Por isso posicionamo-nos contra esse
projeto, pois, em primeiro lugar, ele pretende e propae a extiricao de urn
Instituto extrernarnente importante, que levou arios de construcâo por parte
dos servidores püblicos do Estado. Agora querern retirar a obrigatoriedade
desse Pnstituto, Para abrir o mercado pars a iniciativa privada, em especial,
Para os pianos de saCide, pois quern puder pagar que pague, e quem não



94puder que Va Para 0 Sistema Urilco. Defendo o Sistema CJnico, e ele eimportante e fundamental. Precisamos valorizá-lo, garantindo, Inclusive mats
recursos Para o seu trabaiho, Para esse sistema também solidário

Não podemos, em hipOtese alguma, aprovar esse projeto, permitindo que
tais recursos sejam retirados do Instituto Para facilitar a vida, Para criar urn
mercado, especialmente Para que as pessoas corn major poder aquisitivo
possam optar par pianos de saüde. Assim o instituto ficarã relegado, não
conseguirá se viabilizar, tendo, portanto, de diminujr as serviços que presta,
de forma eficiente, aos servidores do Estado.

0 Deputado José Miiitâo, na sua justificativa, diz que está propondo isso
porque 0 IPSEMG no está atendendo corretamente aos servidores do
interior do Estado. Concordo, p015 fizemos uma CPI e constatarnos que o
Instituto tern problemas de atendimento no interior. No entanto, é preciso
discutirmos, Para saber par que existem tais probiernas no interior. Seria born
que o Deputado José Militâo refletisse sobre isso. Seria born também que 0
Deputado José Militão Se lembrasse de que quern escolheu, quem indicou 0Presidente do IPSEMG foi 0 Governador do partido dele. Quem fai colocadoPara dirigir 0 IPSEMG é do partido do Governador Eduardo Azeredo. 0 que
faz a Governador? Isso nao está na exposicao dos motivos formulados pelo
Deputado José Miiitão, que não consegue esciarecer corretamente essa
questâo. Tanto isso é verdade que a Comissao de Administraçao rejeitou 0
projeto, par entender que se trata de urn projeto danoso, prejudicial, ruim.
Esse projeto perdeu prazo na Comissão de Justiça, fol rejeitado na Comissão
de Administraçao, perdeu prazo, novamente na Corn issão de Administração
Püblica, porque Os Deputados entend lam que o projeto era tao ruim que nãO
nierecia ser trabaihado, pois havia projetos meihores, sendo que o projeto da
CPI, que reestrutura 0 Instituto de Previdência, resgataria tal questão.

Volto, então, ao assunto abordado anteriormente. 0 Deputacio José Militão
não explica, por exemplo, na sua exposiçao, que o Governador Eduardo
Azeredo não está fazendo o repasse da parte patronal. Hoje ha urns
contribuiçao de 2/3, isto é, de 8%, par parte do segurado, do servidor, e de
1/3 par parte do em pregador, no caso, o Estado, que não vern fazendo 0repasse. Desde 1996, 0 Governador Eduardo Azeredo não repassa urn
centavo pars o IPSEMG. Hoje a Governador do Estado já deve mais de
R$1.200.000.000,00 ao Inst ituto. Como, então, se quer exigir urn atendimento
mais eficaz par parte do Iristituto? Em primeiro lugar, o Governo bloqueou Os
recursos quando a Instituto estava submetido ao caixa tnico do Estado.
Então o dinheiro nao foi repassado, levando o instituto a dificuldades. No
entanto, o Governador Eduardo Azeredo fez isso porque tinha uma proposta,
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urn objetiVO, ou seja, quebrar 0 IPSEMG Para jogá-lo na irticiativa privada,
mostrafldo que, como não funcionava nas mäos do Estado, fol preciso pass6-
10 Para a iniciativa privada. Essa foi a aposta felts e executada pelo
GovernadOr Eduardo Azeredo, imaginarido que iria colocar os servidores de
joelhOS e, assim, aicancar seu objetivo. Qual fol a surpresa? Os servidoreS de
todas as Secretarias se mobilizaram, se unificaram, criaram uma frente em
defesa do patrimôfliO püblico.

Pediram a esta Casa, corn dados, corn objetivoS, e esta Casa não teve
outra forma, a não set abrir uma CPI Para verificar essa situacãO que estava
acontecendo no IPSEMG. E vimos, depois, no trabaiho da CPI, que ficou
constatado que a Governador, de fato, estava deverido, que rião estava
passando e que estava querendo levar a InstitutO a uma situacâO de
insolvéncia. Mas não conseguiu. Além disso, além do recurSo, nâo é sá o
Poder Executivo que está atrasado, a Assembléla LegislatiVa também está. A
Assembléla também está devendo ao IPSEMG; quer cobrar que a IPSEMG
preste urn servico, mas não manda o recurso a que a Instituto tern direito, que
já é descontadO do servidor. E perguntarnOS Como e possivel funcionar
assim? Então, esse e o problema.

Em segundo lugar, temos a questão do caixa ünico. Coma o Instituto
conseguiria funcionar se ele se mantém sob a tutela do caixa ünico, que, de
fato, leva a uma dificuldade tremenda?

Em terceiro lugar, e difIcil pars o Instituto, de fato, funcioflar
adequadamente, se os servidores não podiam participar da sua gestão. 0
servidor, que contribui corn 2/3 da manutencão desse Instituto, não podia
participar, nao tinha direito de participar democraticamente, paritariamente da
gestão do Instituto. E al, a que vemos? A CPI apreserita e urn projeto, que
esta Casa está votando. Portanto, esse projeto do Deputado José Miiitäo não
faz sentido, porque a CPI do IPSEMG apresentou projeto, que está sendo
votado par esta Casa. Alguns ja foram votados, outros já foram pars a sanção
do Governador. Faltam dois projetos, que estäo tramitanda, já foram
aprovados em 1 0 turno, já estão em 2 0 turnO, e urn deles, rieste momenta,
está na Comissão de Fiscalizacäo Financeira, recebendo parecer Para o 20
turno. 0 outro val receber parecer Para o 2 0 turno, amanhã, na ComisSãO de
Fiscalização e volta ao Plenário Para a votacão em 2 0 turno. E o que vemoS?
Vemos que a proposta é permitir que as servidores participem de forma
paritária da gestão a Instituto, Para que ele possa, de fato, competir de igual
Para igual, por exemplo, corn as pianos de saüde. Por que os pianos de
saüde morrem de rnedo e tentam asfixiar a IPSEMG? Porque ele pode e val
disputar, goste esse Governadar - que, Gracas a Deus, falta urn mês Para
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sat,- -, ou não. 0 que vai acontecer? Os Servidores corn o recurso em caj
terão condiçao de apresentar urn projeto e criar o sisterna de 

atendimetito dcEstado no interior, atraves de carteira de credenciamento que vai funciona
nos 853 munlcIpios de Mines Gerais. 0 servidor vaj poder Er là e ser atendjdc
pelo medico que quiser, corn COndicoes muito meihores do que quaIq
piano de saüde hoje oferece. Além disso, o IPSEMG hoje é urn hospital 

de
referéncia, que realiza uma série de procedirnentos 	

ncja
importantes- os servidores 	 medicos extremame
outros exarnes 	 tern acesso a tomografia ressor,a 	 magnetj e, que não são oferecidos pelos pianos de saUde. Esse ins0oferece esses atendimentos, e todos puderam verificar isso durante a CPJ.E aI, Srs. Deputados Sras. Deputadas, fazemos urn apelo Para que 

OsDeputados, de fato, possam estar embasados Gostaria que o Deputado JoséMjlito, que é 0 
autor do projeto, viesse aqui discutir, gostaria de estardiScutjndo corn ele. E por isso que lamerpto. Urn Deputado apresenta urnprojeto e està tao preocupado corn ele que nao està presente nem no

momenta da sua discussão. Isso e Para VOCéS verem a interesse que eie tern
no projeto. 0 Deputado apresenta o projeto aqui e, na hora do debate, seE do
Plenário, nao veio djscutj-lo.Qual é o interesse? Por que será que nao veto
debater? Porque faitam argumentos, porque tern dificuldade em dizer que vafatender aos pianos de saüde.

Mas querernos e vamos estar aqul vigilantes vamos cobrar e vamosre
aimente anunciar e denunciar Para todo a povo mineiro o que está por trásde cada projeto aqui.
Gostaria de dizer que o meu posicionemento é absolutamente contráno.Quero ainde fazer aqul uma discussao corn 

Os servidores dos PoderesLegislativo e Judiciãrjo Entendemos que ha 
necessidade de uma discussao.Durante o processo da CPI, mesmo o Poder 
Legislativo e a Poder Judiciário,seus servidores tendo uma posiçâo diferente, de quererem uma outraestrutura, não tiveram, em momenta algum, por pane do servjdo,- do PoderExecutivo, nenhum tipo de retaiiacao ou tentative de divisão do movimento.

Os servidores do Poder Executivo coritinuaram entendendo e tentando
mostrar a necessidade dos servidores hoje estarem juntos.

Precisamos de urn piano solidárjo em que todos, de fato, alguris sim, queg
anham mais, vào Cofltrjbuir corn aqueles que ganham menos. Se

Continuarmos nessa linha que esse Governo neoliberal continua impondo
sobre nós, de que precisamos cada urn resolver o seu 

problema, em quecada urn so pense em Si e so queire 0 melhor pare si, e nao pensar no outro,Vamos constru,,- uma sociedade extremamente ruim Para todos nós. UmaSo
ciedade em que cede urn val pegar a sua casa e ter que construir uma
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fortaleza, porque não haverá pessoas Para defender Os outros, porque cada
urn estará querendo resolver 0 seu problema, e ninguém val querer se
aniscar Para defender ninguém.

0 que estamos assistindo hoje é a construcão de uma sociedade
extremamente egoIsta e individualista, em que o melhor é que cada urn ganhe
cada vez mais. E Para que esse cada urn garihe cada vez mais e necessário
que o outro ganhe cada vez menos e esteja cada vez pior. Esse projeto
trabaiha nessa linha. Quer que alguns servidores possam ter urn grande
piano de saide enquanto Os outros vão Para a vala comum, parem de ter
assistência e atendimento. Esse é a debate e a discussão que precisamos
fazer hoje na sociedade. Caso contrário, não adianta cercarmos as nossas
casas, porque vamos continuer tendo problemas, e a violência so tende a
aumentar. Estamos caminhendo, e se essa poiltica continuar do jeito que
está, so pensando nos juros e lucros cada vez malores, vamos ver que o
Governo está levando milhares de trabalhadores ao desemprego corn essa
poiltica ruim.

Mines Gerais está sofrendo. 0 Deputado Wanderley Avila deve ester
preocupadissimo, porque em sua cidade, Pirapora, uma empresa como a
Antarctica fechou as suas portas, demitiu 149 funcionários, e a receita do
municIpio vai cair 15%. E al continuamos batendo Palmas Para esse projeto.
Aqueles que estão fazendo isso estão contribuindo pare que as pessoas
percam a emprego. Daqui a pouco não haverá nenhum atendimento. Os
pianos de saüde nao estão interessados nessas pessoas. Não estão
preocupados corn quern ganha R$300,00, R$400,00 ou R$500,00. Estão
preocupados é corn quern ganha acima de R$1.200,00. E corn eles que
querem trabaihar, Para criar uma elite, grandes consultórios e alguns
hospitals de excelência Para alguns, deixando a grande massa do povo de
fora. E exatamente Para essa questão que queremos chamar a atencão dos
Deputados.

SeE que a maioria nem está al. Näo está nem prestando atencao, porque
não quer ser incomodada. A maioria não está nem ai, porque não quer que
sua consciência fique incomodada. Querem ir Para case e continuar
trariquilos, pensendo apenes na meihoria de sua familia, que està bern
demais. Mas queremos chamar a atencâo dos Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, Para que pensemos que hoje ha urn grande contingente. Se
Votarmos esse projeto do jeito que está estaremos afetando a vida de quase
450 mil funcionários, sern lever em corisideracão Os seus familiares, que são
servinjores do Poder Executivo.

Podemos, depois de alguns acertos, discutir a situaçao do Poder Legislativo
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que corresponde a 1,2% desses servidores. Querenios discutir essa queso
assim como a situação dos virite e urn mil e poucos funcionárjos do Poder
Judiciário, mas rião podemos nos esquecer do atendimento devido a mais de
450 mil func ponárjos do Pocler Executivo. Precisamos refletir sobre uma
proposta mais humana, mais sotidária. Pareco estar aqui falando de coisas
ultrapassadas, que devem ter ocorrido antes da Revolucâo Francesa, da
Revoluçao Russa, ou em outros momentos da história, pois hoje o que faz
sentido e o neoliberalismo, o individualismo, a competêncja individual. E o
competente arrebenta aquele que não consegue se realizar pois a seu
problema foi nào ter tido competéncia. Temos que mudar essa visão, e é par
isso que aqui me encontro.

Concluindo minha exposiçâo, quero dizer que votarel contra esse projeto.
Pediria aos Srs. Deputados que reflutam antes da sua votaçâo, que pensem
nos mais de 450 mil funcionários do Poder Executivo deste Estado. Vamos
discutir uma saida, uma soluçao, que incorpore e náo divida os Poderes
Executjvo, Legislativo e Judicjárjo e seus servidores Gostaria, sim, de ouvir,
aqui, a exposiçao de quem defende esse projeto. Quero chamar a atençao
para a fato de que todas as vezes que apresento urn projeto faco questao de
participar de seu debate e de sua discussão porque se acredito no que digo
nao tenho problema algum ao apresentar minha defesa. E é isso que gostaria
que fizesse a Deputado José Militáo. Agradeco a paciência de cada urn de
voces por terern me ouvido. Espero que tenha contribuldo para que Os Srs.
Deputados possam formular melhor o seu voto. Muito obrigado.

Questão de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Gostarja de ter uma resposta de V. Exa. a

uma questão de ordem que passo a formujar. Esta Casa aprovou urn
requerimento de minha autoria, ha 15 dias, solicitando a presença neste
Plenárjo do Secretárjo da Fazenda, Sr. João Heraldo Lima, para que
pudéssemos aqul discutir a situaçao do pagamento da dIvida do Estado - OS
10% em relaçâo a renegociaçao da dIvida de Minas para corn a Uniao. Ha
uma medida provisOria em que se estabeleceu que este pagamento de 10%
poderia ser realizado no ano de 1999.

o Governo de Minas, através do Secretáno João Heraldo Lima e do
Governador Eduardo Azeredo, vém sistematicamente dizendo que não ha
recurso para pagamento do décirno terceiro salárjo. No entanto, o Governo de
Minas, ontern, fez a pagamento de R$1.000.000.000,00 ao Governo Federal
de juros e de parte do pagamento da divida para corn a União. No entanto,
ele poderia ter deixado esse pagamento para o ano de 1999. Minas Gerais foi
o (mica Estado do Brasil que pagou, porque todos as outros estãO
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renegociando em outras bases e em outro patamar. Perguntaria a V. Exa.
qual 0 dia em que teremos a presenca do Sr. Secretário, pois gostarlamos
que aqui viesse antes do término da legislatura. Essa é a questão de ordem
que formulo, antes de iniciar a minha fala. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao ilustre Deputado que a
requerimento de V. Exa. aprovado aqul no Plenário ja foi ericamirihado a
Secretaria da Fazenda. Hoje, recebernos uma informaçâo do Sr. Secretàrio,
Sr. João Heraldo Lima, que na próxima semana estará a disposição dessa
Assembléia, bastando apenas que a Assembléia acerte corn sua assessoria a
data exata. Mas, na proxima semana, S. Exa. estará a disposicãa da
Assembléia para prestar todos os esciarecimentos necessários.

2a Parte (Ordem do Dial
1 1 Fase

Abertura de Inscriçoes
o Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado a l a parte, a Presidéncia

passa a 2a Parte da reuniãa, corn a 1 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo comunicaçOes da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da proxima reunião.

Decisão da Presidência
A Presidéncia, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.973/98, do Deputado José
Militão, ao Projeto de Lei n° 1.322/97, do Deputado Gilmar Machado, par
guardarem semelhança entre Si.

Sala das Reuriiöes, 1 0 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir,. a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçOes

apresentadas pelas Cornissöes de Educacão - aprovacão, na sua 9a Reunião
Extraordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.516/98, do Deputado Arnaldo
Canarinho; 1.718/98, do Deputado Geraldo Rezende, e 1.845/98, do
Deputado Hely TarqüInio; de Transportes - aprovacão, na sua 16 2 Reuniãa
Ordinária, do Requerimento n o 2.719/98, do Deputado Paulo Schettino
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos, nos termos do inciso VII do art. 244, c/c o art. 140

da Resolução no 5.065/90, cada urn por sua vez, requerimentos do Deputado
Agostinho Patrüs (3), em que solicita sejam as Projetos de Lei n°s 457, 171 e
331/95 encaminhadas as cornissöes seguintes a que foram distribuldos,
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tendo em vista que a Comissao de Constituiçao e Justiça perdeu o prazo para
a emissão de seu parecer. Cumpra-se.

o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Agostinho PatrCis em que
solicita seja o Projeto de Lei n o 1.780/98, incluido em ordem do dia, tendo em
vista que a Comissao de FiscaIizaço Financeira e Orçamentaria perdeu o
prazo regimental para apreciá-lo. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento
Interno. Cumpra-se.

Requerirnento do Deputado José Militão em que solicita a retirada de
tramitaçao do Projeto de Lei n o 1.756/98, de sua autoria. A Presidência defere
o requerimento, de conformidade corn o inciso VIII do art. 232 do Regimento
Interno. Arquive-se o projeto.

- A seguir, são deferidos, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140,
do Regimento interno, cada uma por sua vez, requerimentos dos Deputados
Pericles Ferreira e DiIzon Melo em que solicitam, respectivamente, sejam Os
Projetos de Lei n°s 1.960/98 e 1.530/97 remetidos ao exame da comissão
seguinte a que foram distribuldos, uma vez que se encontra esgotado 0 prazo
para sua apreciação na Comissão de Constituiçao e Justiça. Cumpra-se.

o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira
em que solicita a inclusao na ordem do dia do Projeto de Lei n° 345/95, de
sua autoria. A Presidência defere o requerimento de conformidade corn o item
XVI do art. 232 do Regimento Interno. Cumpra-se.

Discussão e Votaçao de Pareceres
o Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.114/97,

do Deputado Raul Lima Neto, que dispôe sobre instalacOes sanitárias para
uso de passageiros em estaçOes rodoviárias e pontos de parada de ônibus
intermunicipais. Em discussão, o parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-
se a discussäo. Em votacao, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sançao.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, o inciso XX do art. 233 do

Regimento Interno diz o seguinte: "deliberaçao sobre qualquer outro assuntO
que nao esteja especificado expressamente neste Regimento e não se refira
a incidente sobrevindo no curso da discussão ou da votaçào".

Protocolamos urn requerimento, ontem, em tempo hábil, nesta Casa, que
não foi votado e que diz o seguinte. (- Lé:)

"Os Deputados que este subscrevem, na forma regimental, requerem a V.
Exa. que sejam abertas todas as prestaçaes de contas das subvençães
indicadas por parte dos nobres Deputados desta augusta Casa parlamentar,
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urna vez que a transparéncia da verdade acabará, de uma vez por todas, corn
conjecturaS injustas por parte de qualquer cidadão mineiro contra aqueles que
honestamente repassarn as verbas que Ihes é de direito, ate o momerito, pela
atual legislacâo".

E uma questão de ordem, porque o requerimentO não foi votado pelo

PlenáriO.
O Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao ilustre Deputado Raul Lima

Neto que, por se tratar de matéria administratiVa, o requerimentO foi
encaminhadO a Mesa para parecer.

Votação de RequerimefltOS
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado DiIzon Melo em que solicita a

retirada de tramitacão do Projeto de Lei n° 1.571/97, de sua autoria. Em
votação, o requerimeritO. Os DeputadOS que o aprovam permanecam coma
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se a projeto.

O Deputado Gilmar Machado - Verificacão, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verificacãO de

votação e solicita aos DeputadOS que ocupem seus lugares.
- Procede-se a verificacão de votação par meio do painel eletrônicO.
O Sr. Presidente - Responderam 15 DeputadoS. Não ha' quorum" para

votagão. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

o Deputado João Leite - Sr. Presiderite, como temos matérias importanteS
solicito que se faça a recomposicãO de "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretãrio que
proceda a chamada dos DeputadoS para recompoSicãO de "quorum". Corn a
palavra o Sr. Secretãrio para proceder a chamada dos DeputadoS.

O Sr. SecretáriO (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 27 DeputadOs. Näo ha

"quorum" para a votação, mas o ha para a discussão das matérias constanteS
na pauta.

2° Fase
O Sr. Presidente - A Presidência passa a 2° Fase da Ordem do Dia, corn a

discussão das matérias constanteS na pauta.
DiscussãO de Proposiçães

o Sr. Presidente - DiscussãO, em 2 0 turno, do Projeto de Resolucão no
1.859/98, da Comissão de Politica AgropecUária, que aproVa, em
conformidade corn o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituicão do Estado,
as alienacöes das terras devolutas que especifica. A Comissão de Politica
Agropecuária opina pela aprovacão do projeto. Em discussão, o projeto. Não
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Prosseguimento da discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.259/97,do Deputado José Militho, que acrescenta parágrafo Unico ao art. 24 da Lei n o
9.380, de 18/12/86, que reduz a contribuicao mensal do segurado do
IPSEMG, caso este renuncie a aiguns beneficjos do instltuto. A Comissao de
Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de Administraçao
Püblica opiria pela rejeicao do projeto. A Comissão de Fiscaiizaçao Financeira
perdeu o prazo para emitir parecer. Continua em discussão o projeto.

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui me
encontro para discutir o projeto de lei do Deputado José Militâo, que
acrescenta parágrafo ünico ao art. 24 da Lei n o 9.380, de 18/12/86. (- Lê oProjeto de Lei n o 1.259/97, pubilcado em 13/6/97.)

Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz, diante da importância do
encarninharnento desta matéria, como vamos descrever sobre a Previdência,
o IPSEMG, teriamos de ter uma piatéia, Segundo o Regimento interno. Mas,
como V. Exa. pode perceber, não temos nUmero suficiente de Deputados, por
isso pediria a V. Exa. que encerrasse de piano, a reunião, mas que
conservasse o meu tempo - 56 minutos e 12 segundos - para que eu possa
continuar hoje a noite ou amanhâ.

Questao de Ordem
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,

diat-,te da importâncja do encaminharnento desta matéria, e como vamos falar
sobre o IPSEMG, terlarnos de ter uma platéia, Segundo o Regimento Interno,
mas, como V. Exa. pode perceber, nao temos nümero suficiente de
Deputados, por isso pediria a V. Exa. que encerrasse, de piano, a reunião,
mas que conservasse o meu tempo - 56minl2seg - para que eu possa fazer
isso a noite ou amanhã.

o Sr. Presiciente - E regimental a solicitaçao feita pelo Deputado Raul LimaNeto.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia, nos termos do art. 244 do Regimerito inferno, declara

encerrada a discussäo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.940/98. No
decorrer da discussao, foram apresentadas ao projeto emendas dos
Deputados Gilmar Machado, que recebeu o n o 3; e Marcos Heiênio, quereceberam os n o

s 4 e 5. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento interno,
a Presidéncia encarninha o projeto, corn as emendas, a Comissão de
Administracao PCiblica, para parecer.

- 0 teor das Emendas n o
s 3 a 5, recebidas no decorrer da discussão do

Projeto de Lei no 1.940/98, foram publicadas na ediçao do dia 2/12/98.
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Encerramento

0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de
'quorum" para a contirivacâo dos trabaihos e encerra a reunião, convocarido
Os Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de
amanhã, dia 2, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de convocaçao,
bern como para a ordinária também de amanhä, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edicao anterior.).
Levarita-se a reunião.

ATA DA 98a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de novembro
de mil novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados José Miiitão, Ambrósio Pinto e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
José Militão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Ambrôsio Pinto, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissâo presentes. A Presidéncia informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e, em seguida, comunica que se
encontra a disposicâo dos Deputados correspondéncia do Sr. Manoei Pereira,
Presidente da Cârnara de Dirigentes Lojistas - CDL - de Belo Horizonte, por
meio da qual encaminha o termômetro de vendas do mês de agosto. ApOs,
informa que o Deputado Ambrósio Pinto foi designado para relatar, no 20
turno, o Projeto de Lei n o 557/95 e, em 10 turno, o Projeto de Lei 

no 
1.810/98;

que o Deputado Antonio Andrade foi designado para relatar, em turno Cinico, o
Projeto de Lei no 1.890/98; e que o Deputado João Leite foi designado para
relatar, no 10 turno, o Projeto de Lei n o 1.940/98. Passa-se A .a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussào e a votacáo de pareceres sobre
proposiçOes sujeitas a apreciaçâo do Plenário. Corn a palavra-, o Deputado
José Miiitão, relator do Projeto de Lei Complementar n o 34/98 no 10 turno,
requer a retirada de pauta desse projeto, tendo em vista a sua complexidade.
Submetido a votacâo, é o requerimento aprovado. Após, o Deputado
Arnbrósio Pinto procede a leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei no
1.390/97, mediante o qual conclui pela aprovacao da matéria no 20 turno, corn
as Emendas n

o
s 1 a 13 ao vencido no 1 0 turrto. Submetido a discussâo e

votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, esse parlamentar procede a
leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei no 1.810/98, mediarite o qual
conclui pela aprovaçao da matéria no 10 turno, corn a Ernenda no
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DepLJtacjO José MIlitão registra a presença do Deputacjo Geraldo 
Nascjmentoe continua na direçao dos trabalhos. Logo após, Concede a palavr

Deputado Joâo Leite, que procede a leitura de seu parecer sobre o Projeto deLei no 1.940/98, mediante 0 qual concluj pela aprovaçao da materia no 1 0turno, corn as Ernendas n o
s 1 e 2. Submetido a dIscusso e votaçao e o

parecer aprovado corn voto contrérlo do Deputado Geraldo Nascjrnento
Passa-se a discussâo e a votacão de proposlcoes que dispensarn aapreciacao do Plenárjo. 0 Presidente submete a votacao o Requerimen 

no2.699/98, da Comissão de Defesa do Consumidor, o qual é aprovado.
Cumprida a firialidade da reuniao, a Presidéncia agradece a presenca dosparlamentares, convoca Os membros da Comissao para a próxlnia reuniãoordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.Sala das Comissaes, 1 0 de dezembro de 1998.
Geraldo Nascimento Presidente - José Militâo - Antonio Andrade -

Ambrósjo Pinto - Tarcisio Henriques.
ATA DA 22a REUNIAO ORDINARIA DA CQMISSAO DO TRABALHO, DAPREVIDENCIA E DA AcAO SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de novembro de mill

novecentos e floventa e oito, comparecem na Sala das ComjssOes 
OsDeputados Olirito Godinho, Carlos Pimenta, Anivaldo Coelho, Bend Guedes e

Wilson Trópia, membros da Supracitada Cornissão. Havendo nümeroregimental, o Presidente, Deputado Olinto Godiriho, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado Wilson TrOpia,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comisso. A seguir, a Presidencia passa a
discussâo e a votação de proposicoes que disperisarn a apreciaçâo do
Plenárro Submetidos a discussão e votaçao, são aprovados em turno ünico,os Projetos de Lei n o

s 1.805, 1.806, 1.816, 1.824, 1.826, 1.851, 1.858, 1.863,
1.870, 1.883, 1.894 e 1.899/98 na forma Original; 1.636, 1.638, 1.885 e
1.886/98 corn Emenda no 1; 1.872 e 1.887/98 corn a Emenda n o 2 (relator:Deputado Bend Guedes); 1.747, 1.835, 1.844, 1.857, 1.882 e 1.893/98
(relator: Deputado Anjvaldo Coelho) 1.802, 1.818, 1.830, 1.879, 1.889, 1.891
e 1.892/98 na forma original; 1.812 e 1.853/98 corn a Emenda n°1 (relator:
Deputado Carlos Pimenta) • 1.803, 1.819, 1.822. 1.867, 1.868 e 1.898/98
(relator: Deputado Wilson TrOpia). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidencia agradece a presença dos parlamentares convoca os membros
da Corn issão para a próxirna reur,ião ordinária, determina a lavratura da ata eencerra os trabaihos
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Sala das Comissaes, 1 0 de dezembro de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Anivaldo Coelho - Wilson TrOpia.

TRAMITAçAO DE PR0POSIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.890/98

Cornissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em epigrafe objetiva
instituir o dia 13 de setembro como o Dia do Movimento das Donas de Casa e
dos Consumidores de Minas Gerais.

Após ter sido publicada, foi a proposicão encaminhada a Comissão de
Constituicao e Justica, que coriclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou ao projeto a Emenda no i.

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar sobre a matéria, em turno Unico,
nos termos do art. 190 do Regimento Interno.

Fundamentacao
0 Côdigo de Defesa do Consumidor, instituldo pela Lei Federal no 8.070, de

11/9/90, estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, seja de
ordem pOblica, seja de interesse social. E conceitua consumidor como toda
pessoa fisica ou jurIdica que adquire ou utiliza produtos ou servicos como
destinatário final.

Citando, ainda, o Codigo, o seu art. 4 0 estabelece que a "Politica Nacional
de RelacOes de Consumo tern por objetivo o ateridimento das necessidades
dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saüde e seguranca, a protecao
de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bern
Como a transferência e harmonia das relacOes de consumo".

Corn a edicao dessa norma, as associacOes e entidades estaduais
organizaram-se para informar e orientar os consumidores, tendo em vista a
formaçao de uma consciència critica corn respeito a defesa de seus direitos.

Ha 15 anos, no dia 13/9/83, as donas de casa se uniram em urn movimento
para reivindicar acOes püblicas que viessem a proteger seus direitos de
consumidoras. Por essa razão, tal data ficou como urn marco na luta pela
cidadania, alérn de incentivo ao associativismo e a mobilizacao.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.890/98, corn a Emenda no 1, apresentada pela Comissâo de Constituicao e
Justiça.

Sala das ComissOes, 1 0 de dezernbro de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - AntOnio Andrade, relator - Ambrósio Pinto



r
-J

- José Mi!itão - Tarcislo Henriques. 	 10
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 171/95

Comissâo de Admiriistraço PUblica
RelatOrio

De iniciatjva do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em tela visa adar a denorninacao de José Francisco de Queiroz ao aeroporto de Patrocjnio
localizado nesse municfpio.

Fol a proposiçao encamirlhada, prelirninarmente a COmissio deConstituicao e Justiça, que perdeu o prazo para emitjr seu parecer.
Cabe, agora, a esta Corn issâo deliberar conclusjvamente sobre a materiano 10 turno, nos termos regimentals.

Fundamentaçao
A denominacao proposta para o aeroporto do MunicIpio de Patrocinlo

constituj hornenagem justa e oportuna.
o Sr. José Francisco de Queiroz, a ser homenageado corn tal distinçao, foi

cidadao exemplar, eleito Vice-Prefepto e Prefeito do refer pdo municipio.
Dedicou-se corn afinco a filantropia, a instalaçao de postos de saüde,
implementando a assisténcia médica a populacao de baixa renda. Foi
Provedor da Santa Casa de MisericOrdia por mais de 20 anos. Sua vida
simples e humanjtária seu despreridirnento e amor ao prOximo fizeram corn
que se tornasse figura das mais respeitadas e admiradas pela comunidade
patrocinense.

Parajelamente as suas inCjmeras atividacies criou o aeroclube de Patrocinio
e foj o seu primeiro Presjdente Dedjcou-se também, a pecuária,
disseminando as ragas zebuinas por todo 0 Alto Paranafba, incrementando,dessa maneira, a economia da regiâo.

Por tudo que realizou durante sua brilhante e profIcua permanência entreseus conterrâneos, é justa a horn enagem proposta.
Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei ri° 171/95,no 10 turno, na forma proposta. 	 -
Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
Ajaln,ar Silva, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 184/95
Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentarpa

Relatório
De iniciativa do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em epigrafe tern por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Cruzeiro da
Fortaleza o imOvel que menciona.
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o exame preliminar da matéria coube a ComissO de Constituicão e
Justiça, cujo parecer conclulu pela juridicidade pela constituciortalidade e
pela legalidade do projeto na forma em que fol apresentado.

DandO prosseguimento a tramitacão da matéria, cabe agora a este órgão
ccegiado apreciar a proposicão, atendo-se aos lindes estabelecidoS pelo art.
102, VII, "d", do RegimentO Interno.

Fundamentacão
O imóvel que se pretende alienar constitul-Se de terreno edificado corn area

total de 10.000m 2, doado, sem encargO, ao Estado por particulares em 1949.
Desde então e ate 1968, foi utilizado para abrigar uma unidade escolar. ApOs
esse periodo, deu-se a ele o uso de albergue para acolher, durante a noite,
condenados por pequenOs delitoS.

Agora, a comunidade local tern manifestado o interesse de que 0 imôvel

seja incorporado ao patrimôniO municipal para que, além de se assegurar 0

funcionamento do albergue, seja na area remanescente construldo urn
conjurito habitacional, onde serão instaladas as famlilas carentes de CruzeirO
da Fortaleza.

Por fim, cabe-nos dizer que, de acordo corn a proposicão, ao Estado não se
imputará despesa, e, por isso, podemoS afirmar que o seu acolhirnentO nãO
causará repercussâO de ordem financeira aos cofres estadualS.

ConclusãO
Em vista do aduzido, opiriamos pete aprovacão do Projeto de Lei n 0 184/95

no 10 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissôes, 1 0 de dezembrO de 1998.
José Braga, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vileta -

Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 331195

ComissãO de AdministracáO Piiblica
Relatório

De iniciativa do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de let em epigrafe
objetiva dar a denominacãO de Edison de Morals ao Forum da Comarca de
Tiros, no Municiplo de Tiros.

Foi a proposiçâo ericaminhada preliminarmente a Comissão de ConstituicãO
e Justice, que perdeu o prazo para proceder ao exame preliminar da matéria.

Cabe agora a esta Comissão detiberar conclusivamente sobre a matéria no
10 turno, nos termos regimentals.

Fundamefltacão
A denominacãO proposta para o Forum da Comarca de Tiros é uma

homenagem justa que se pretende fazer ao Sr. Edison de Morals, que se
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Tanto no cargo de Vereador, que exerceu por mais de uma legislatura no
Municiplo de Campina Verde, como no de Promotor de Justiça, nas
Comarcas de Campina Verde, Tiros e Conceicao das Alagoas, fol sempre
estimado pelos funcionárjos e pela populaçao. Por tais razöes, justa e ahomenagem que se deseja prestar-Ihe.

Conclusao
Mediante o exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 331/95no 10 turno, na forma proposta.
Sala das Comissães, 2 de dezembro de 1998.
Ajalmar Silva, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 749/96
Comissao de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentar,a

Relatórjo
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, a projeto de lei em epIgrafe tern

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Patrocinio 0imOvei que mencioria.
ApOs publicada, foi a proposiçao distribuida a Comissão de Constituiçao e

Justiça, para que procedesse ao exame preliminar de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Esgotado o prazo sem que esse Orgão colegiado emitisse o seu parecer, foi
o projeto encaminhado a esta Comissâo, a quem compete, nos termos do art.
102, VII, "d", do Regimerito Interno, apreciar a proposicao atendo-se arepercussão financeira da proposta.

Fundameritacao
0 imóvei objeto da proposiçao constitui-se de urn terreno edificado corn

2.000m2, que bra doado ao Estado, em 1968, pela Prefeitura Municipal de
PatrocInio corn a condicao de que o donatário o utilizasse como sede da
Escola Rural Miguel Couto.

No entanto, de forma irregular, o municIpio firmou termo de permissao de
usa do imOvel corn 0 Conselho de Desenvolvimento Comunjtárjo da Fazenda
Esmeril, que dele faz uso como sede ha mais de trés anos.

Diante da necessidade de se regularizar a situaçao, as Vereadores de
Patrocinjo clamam agora para que a referido bern püblico seja alienado ao
Conseiho Comunitário.

Na oportunidade, cabe-nos esclarecer que, indagada sabre o assurtto, a
Secretaria de Estado da Educaçao, a quem está afeto a imóvel, mariifestou-
se favorável a medida consubstanclada na proposta de lei.
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No tocante ao aspecto sobre 0 qual nos compete emitir opiniãO, cumpre-nos

salientar que a transferéncia de dominio do bern em nada afetará a execucao
da lei orçamentária do Estado, pois a este nâo caberá encargo de qualquer
natureza.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n° 749/96

no 10 turno, na forma em que foi apresentado.
Sala das Comissöes, 1 0 de dezembro de 1998.
José Braga, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão - Ailton

Vilela.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.492/97

Comissão de Administraçao PUblica
RelatOrio

0 projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, visa a dar
a denominacâo de Luiz Carlos Soares Martins a estrada que liga o
entroncamento da Rodovia MG-329 ao Municipio de Oratorios.

Preliminarmente, foi a proposicao encaminhada a Comissâo de Constituicão
e Justiça, que conclulu par sua juridicidade, constituciorialidade e legalidade
na forma proposta.

A esta Comissão cabe, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos regimentals.

Fundamentacâo
A denominaçao proposta para a referida estrada é homenagem justa que se

pretende fazer a Luiz Carlos Soares Martins, natural de Ponte Nova, que
tanto se dedicou a indüstria de transformacao em nosso Estado.

Corn urn de seus irmãos, fundou a Usina de Jatiboca, passando a dirigi-la
sozinho, além de ter tido participacâo decisiva na compra da Usina Ana
Floréncia. Exerceu, ainda, as atividades de agricultor e pecuarista na
Fazenda Sâo Francisco, criando forte vinculo corn a comunidade de
Oratorios, que sempre procurou prestigiar, contribuindo para melhorar as
condiçoes de vida da populacao carente e recrutando all seus colaboradores
na fazenda.

Em razao de seu valioso trabaiho, julgamos pertinente dar seu nome ao
referido trecho rodoviário.

Conclusäo
Pelo exposto, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n° 1.492/97 na

forma proposta.
Sala das Comissöes, 2 de dezembro de 1998.
Leonidio Boucas, relator.
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PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.530/97 110
Comissâo de Poiltica Agropecuarja e Agroindustrjal

Relatorjo
De autorja do Deputado Roberto Amoral, o Projeto de Lei n o 1.530/97 cria o

Progrania Estadual de Cidadania no Meio Rural e dá outras providencias.
ApOs sua pubhcacâo, a proposiçao foi distribuida, nos termos do art. 188,

c/c o art. 102, do Regimento Interno, as Comissôes de Constituicao e Justiça,
de PolItica Agropecuaria e Agroindustrial e de Fiscalizacao Financejra e
Orcamentaria, para receber parecer. A Comissâo de Constituiçao e Justiça,
por força de requerimento aprovado em Pieriárjo, conforme o disposto no art.
140 do Regimento Interno, deixou de apreciar a matéria. Vem, agora, 

0projeto a esta Comissäo, para ser analisado quanto ao mérito.
Fundamentação

0 Programa Estadual de Cidadania no Meio Rural, objeto do projeto em
análise, tern por finalidade coordenar as açães püblicas e privadas destinadas
A melhoria de vida da populacao rural, nas areas de educaçao, saCide,
habitaçao e prornoção social. Especificamente, visa a estimular a integraçao
dos agentes que lidam corn a questao social no meio rural; identificar, difundir
e promover a troca de experjêncpas bern sucedidas desenvolvidas por órgaos
e entidades, pblicos cu privados, quo atuam no meio rural, e promover
estudos visando a possIveis alteracaes na legislaçao relativa as questoes
socials no campo.

Na justificaçào do projeto, o autor nos charna a atençao para uma situaçao
preocupante: as açOes do poder ptblico voltadas para a questao social,
geralmente, dão prioridade ao meio urbano e, quando dirigidas ao meio rural,
acontecem de forma desordenada sem articulaçao entre Os agentes
envolvidos Assim, os setores de educaçâo, saCide e habitacao, entre outros,
ligados aos Governos Federal, Estadual ou Municipal, e as entidades
privadas que atuam na area desconhecern, muitas vezes, a atuação uns dos
outros, o que acarreta a superposiçao de atividades, corn desperdIcio de
recursos humanos e materiais, já bastante escassos.

A operacionalizacao do programa, cujo fundarnento é a parceria entre 0
poder p(ablico, a iniciatjva privada e as comurildades rurais e suas
organizaçoes, ficará a cargo de urn Conseiho Estadual e de órgãoS
colegiados regionais, em cuja composiçao deverá ser assegurada a
participaçao de representantes dos setores envolvidos. Caber! a Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuárja e Abastecimento a coordenaçao do
programa.

Percebe-se, claramente o grande alcance social do programa. 0
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empobrecimento da populaçao residente no campo é uma triste realidade
nacional. Se os serviços püblicos ofertados as populacães urbanas, nas
Areas de saüde, educação e moradia, são insuficientes e precários, no meio
rural a situacão é alarmante. Tudo isso aliado a probiemas ligados a politica
agricola adotada pelo poder pOblico (meihor dizendo, a ausência de poiltica
agricola) desde a impiantacão do Piano Real são fatores que limitam o
desenvolvimento das atividades rurais, e trazern, como conseqüência, o
esvaziamento do campo e o inchaco das cidades.

Existem projetos bern sucedidos, corno as escolas-familias agricolas, no
Norte e Nordeste de Minas, as vilas rurais, no Paraná, o de SaUde da FamIlia,
entre outros, que, dentro de urn programa de acOes integradas, como o que
se propOe, poderiam trazer maior beneficio para as cornunidades rurais,
contribuindo para a permanència do homem no campo, corn qualidade de
vida.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n o 1.530/97,

no 10 turno, na forma proposta.
Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Ailton Vilela, relator - Luiz Fernando Faria - Antonio

Andrade.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.535/97

Comissão de Fiscaiizacâo Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei em tela tern
por escopo autorizar o Poder Executivo a alienar irnóvei urbano de
propriedade do Estado ao patrimônio do MunicIpio de Lajinha.

Em cumprimento aos ditames regimentais, a proposicão foi publicada em
28/11/97 e, a seguir, encaminhada a Comissão de Constituição e Justica, que
perdeu o prazo para ernitir seu parecer.

Agora, curnpre a esta Comissão apreciar o projeto, atendo-se ao que dispOe
o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentacão
O imóvel objeto da proposicao é constituldo de urn terreno situado no

Municipio de Lajinha, corn area de 24,20ha, o qual, em virtude de ter sido
declarado de utilidade pCiblica mediante o Decreto Estadual n o 27.975, de
28/3/88, foi havido pelo Estado de particuiares, conforme a escritura püblica
de desapropriacão registrada no Cartório dos Registros POblicos da Comarca
de Lajinha.

O Prefeito Municipal de Lajinha, atendendo aos anseios da comunidade,

•1l
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nolocal, casas POpulares.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferéncia dedomInlo de bens pbIicos, a materia em questáo não representa despesa
para o erário, rião acarretando repercussão na lei orgament6ria.Ha de seressaltar, ainda, que a proposicao preve, em vez de doacao, a re versão doimóvel ao patrimonjo municipal, modalidade descabida, haja vista que a
aquisicao do terreno pelo Estado foi feita por meio de desaproprjaçao departiculares

Em razào disso e corn o objetivo de adequar o texto do projeto as normas
da técnica de redaçao legislativa, a presentamos Substifutivo no final desteparecer.

Conluso
Em vista do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o1.535/97 na forma do Substitutivo n o 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N O 1 AO PROJETO DE LEI N O 1.535/97
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Lajinha o imôvel queespecifica

A Assemblela Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:Art. 10 - 
Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Lajinha 0irnóvel situado nesse municipio no lugar denorninado Areado, constjtuIdo de

um terreno corn area de 24,20ha (vinte e quatro virgula vinte hectares),registrado sob o n o R-13/2.385, no livro 2 do CartOrio dos Registros Püblicosda Comarca de Lajinha.
Parágrafo Qnico - 0 imóvej descrito neste artigo destina-se a construçào de

casas pOpulares
Art. 20 - 0 imOvel de que trata esta lei revert era ao patrimonjo do Estado Se,

findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura püblica de
doaçao, não Ihe tiver sido dada a destinacao prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 Revogam ...se as disposicoes em contrárjo.
Sala das Comissôes, 19 de novembro de 1998.
José Braga, Presidente e relator - Paulo Piau - Adelmo Carnejro Leão -AIlton Vilela.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO  DO PROJETO DE LEI N O 1.596/98Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orgamentarja
Relatorjo

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos a proposicao em exame
dispOe sobre a substituiçäo gradual da frota de veiculos do Estado e dá
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outras providéncias.

DistribuIdo a Comissão de Constituicao e Justica, esta concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e peta legalidade do projeto,
apresentando-Ihe as Emendas n°s 1 e 2. Em seguida, foi a proposicao
encaminhada as Comissöes de Administracao PUblica e de Meio Ambiente e
Recursos Naturais. A primeira opinou pela aprovacão do projeto,
apresentando-Ihe o Substitutivo n o i. A segunda opinou pela aprovacão da
proposicao na forma do Substitutivo no 1, da Comissâo de Adrninistracão
Püblica.

Vern o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 102, VII, c/co art. 100, II, do Regimento Interno.

Fundamentacão
A proposiçao sob cornento estatui que a frota de veiculos leves do Estado

será composta por unidades movidas a combustivel proveniente de fonte
renovável. Tal medida virá estimular a producâo nacional de carros movidos a
álcool e suavizar as sérias dificuldades por que passam os produtores desse
combustivel.

Segundo informacoes da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Póblicas, o Estado de Minas Gerais possui urna frota de 11.797 veIculos
leves. Supondo-se o preco médio de R$20.000,00 para urn velculo novo, a
substituiçâo total dessa frota alcancaria o montante de aproxirnadamente
R$236.000.000,00, considerando-se, para efeito dessa hipótese, que 0
Estado so possua veiculos movidos a gasolina ou diesel. Todavia, esse
impacto nâo será imediato, pois isso se dará ao longo do prazo a ser
estipulado em decreto pelo Poder Executivo. 0 comando relativo a fixacâo do
prazo encontra-se no Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de
Administracao Póblica.

Outra alteração introduzida por esse substitutivo é a reduçao de aliquota do
ICMS, que passa de 18% para 12%, na aquisiçao de veiculos movidos a
combustivel proveniente de fonte renovável. Considere-se que a receita de
ICMS decorrente de alienação de velculo e bastante expressiva -
aproximadamente R$71.000.000,00 de janeiro a setembro do corrente ano.
Justifica-se, no entanto, a reduçao da aliquota quando se considera que o
álcool é urn combustivel menos poluente que a gasolina, além de provir de
urn recurso natural renovável, a cana-de-acUcar, o que resulta em menos
prejuizo para a meio ambiente.

Deve o poder pblico dar a exernplo, dernonstrando preocupacão ambiental
ao renovar sua frota de veiculos.

Conclusão
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11.Em face do exposto, somos pela aprovacao do Projeto de Lei no 1.596198no 10 turno, na forma do Substitutivo n o 1, apresentado pela Comissão dAdministraçao PQbIica; pela rejeicao da Emenda no 1 e pela 
Prejudicialidackda Emenda n o 2, ambas da Corn ISsâO de Constittjjcao e Justiça.

Sala das Comissaes, 1 0 de dezembro de 1998.
José Braga, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão - AfltoVilela.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.652/98Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentarja
RelatOi-jo

De iniciativa do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela tern por
escopo autorjzar o Poder Executivo a reverter ao 

patriniônio do Municipio deItamarandiba o imOvel que especffc.
A proposiçao fol distribuIda preliminarmente a COmiss5o de Constituicao eJustica, que coflcjuiu por sua juridicidade, 

COnstitucionalidade e legalidacie naforma apresentada

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar o projeto, 
restringjndseaos lindes estabejecidos pelo art. 102, VII, "d", do Regjmeno Interno.

Fundamentaçao
0 objeto da pretendida reversao é urn terreno urbano corn area de31 8,72m2, doado ao Estado pela Prefeitura Municipal de Itamarandiba em

1966, para que, no local, fosse construjdo urn posto de Saüde. 
Transcjdasmais de trés décadas sem que o agente donatário desse ao imOvel a

destinacao prevista no instrumento püblico de doacao, o Chefe do Executivo
Municipal, sensivel a necessidade a cada dia mais premente de se construirurn posto de saüde, clama pela reversâo do terreno ao 

patrjmonjo municipal.No tocante a repercussao de ordem cabe-nos dizer
que inexiste ja que, devido a natureza da transacao ao Estado nâo caberão
encargos pecunjárjos

Conclusão 	 -
Em face do aduzido, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n

o1 .652/98 no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissaes, I' de dezembro de 1998.
José Braga, Presidente e relator -Paulo Piau - Adelmo Carne

pro Leo -AiIto,, Vilela.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.699/98Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentar,

Relatório
De autoria da Corn issâo Parlamentar de lnquérjto para, no Prazo de 120
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Dias, Investigar a Falta de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, no
Periodo dos CJitimos 10 Anos, das Parcelas Referentes a Contribuição dos
Servidores e da Respectiva Cota de Responsabilidade do Estado, em
Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei n o 9.380, de 18 de Dezembro de 1986,
e, Ainda, Apurar os Motivos que Levaram as Irregularidades no
Gerenciamento do Instituto, Diagnosticadas pela Comissão Especial da
Assembléia Legislativa em Marco do Corrente Ano (1997), a proposição em
epIgrafe tern por objetivo estabelecer a competência do IPSEMG para
arrecadar e aplicar as contribuicaes socials de que trata o parágrafo ünico do
art. 149 da Constituiçao da Repüblica.

Preliminarmente, a Comissão de Constituicão e Justica concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Posteriormente, a Comissão de Administraçao POblica opinou pela
aprovaçäo do projeto.

Agora, vem a matéria a esta Comissâo para ser analisada nos lindes de sua
competência.

Fundamentacao
A Lei no 9.380, de 18/12/86, que dispOe sobre o IPSEMG, estatul, em seu

art. 24, que o servidor contribuirà corn 8% de seu estipéndio, e a entidade
empregadora, corn a metade desse valor.

Para operacionalizar a arrecadação dessas contribuicoes, a Secretaria de
Estado da Fazenda trarisfere aos demais ôrgãos Os recursos financeiros para
despesas corn pessoal, ja deduzindo e retendo o valor correspondente as
contribuicoes previdenciárias, para posterior transferéncia ao IPSEMG.

Ocorre que essa Secretaria não vem transferindo esses valores ao IPSEMG
corn regularidade, assirn como os referentes a contribuicão patronal. Isso
acarreta prejuizo financeiro para a autarquia e reducao da qualidade dos
serviços medicos e dos dernais beneficios prestados aos servidores ou
colocados a sua disposição.

0 projeto de lei em tela tern como objetivo resolver esse problema,
conferindo ao IPSEMG os poderes, as cornpeténcias e atribuicoes
necessárias para, efetivamente, recolher aos seus cofres, independentemente
de ato da Secretaria de Estado da Fazenda, as contribuiçoes previdenciárias
dos servidores, podendo fiscalizar, cadastrar e apurar, inscrever e cobrar
dIvida ativa. Ademais, determina que as Orgâos e as entidades do Estado
enviarâo ao IPSEMG dernonstrativos mensais das contribuicaes de seus
servidores.

Provido de recursos, poderá a Instituto melhorar a qualidade da assistência
médica, odontologica, farmacêutica e cornplementar prestada, bern como
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116ampi jar Os beneficos oferecjdos como assisténcia financeira e habjtac,onaiauxilio-natalidade , pecUlio, auxilio-recjusão, auxulio-funeral Por outro lado,entendemos que urn órgão sem recursos perde a sua razão de ser.
A proposiçao tern relevante fim social, pois propicia que a laboriosa classe

dos servidores deste Estado, sem reajuste de vencimento ha alguns anos,
venha a receber a assistencia a que tern direito e que é a cOntraparlida do
desconto que fol cornpulsorjamente efetuado em seu contracheque

0 !PSEMG é uma autarquia e, como tal, nos termos do art. 5 0 do Decreto-Lei n° 200, de 1967, deve ser urn "serviço autônomo, criado por lei, corn
personal idade juridica, patrimônio e receita próprios para executar atividades
tIpicas da Adrninistraçao PCblica, que requeiram, para seu meihor
funcionamento , gestão adminjstratjva e financeira descentralizada" Ora, para
tanto, e imperioso que o IPSEMG tenha o poder de gerir suas receitas nas
fases de arrecadacao e recolhimento, em oposicão a atual situacão, em que
essa gestao é felta pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Adernais cumpre-nos ressaltar que o IPSEMG funciona somente corn
receitas prOprias, não recebendo transferencias diretas do Tesouro Estadual;
assim, é justo que tenha malor autonomia Na proposta orcamentarja para 0Proximo ano, por exernplo, está prevista para o órgão urna receita corrente deR$858 - 000-000,00. Destes, R$568.000.000,00 são receitas de coritribuiçoes,assini Subdjvididos• R$545.000.000,00 de contribuicoes soclais, dos quais
R$364.000.O00,00 provém de contribu,coes dos segurados e
R$181.000. 000,00, de contribujcao patronal; e R$23.000.000,00 de outras
contribuicaes sociais. Integran, tambem a receita corrente R$234.000.000,00
de receita patrimonial, R$ 14.00000000 de receitas de servicos eR$42.000.000,00 de outras recejtas correntes Além ci isso, estima-se para 0lnstituto uma receita de capital de R$7.000.00000 o que perfaz uma receitatotal de R$865.000.000,00

Finalmente, o projeto em tela é fruto de debate democrático havido nesta
Casa Legislativa, por ocas,ão dos trabaihos da Comissâo Especial e da
Comissão Parlamentar de lnquerito, em que auscultamos os vários
segmentos da sociedade.

Todavia cumpre-nos fazer a seguinte observaçao• o projeto estabelece que
a futura lei prodijzirá efeito a partir de 1 0/1/88, ou seja, ha mais de onze anos.
Ora, ate a lei entrar em vigor, as transferencias de recursos das contribuiçOesterão sido feitas fibs moldes atuas. Corn a vigéricia da futura lei, muda-se a
sistemática, e o IPSEMG passa a arrecadar diretamente os recursos. Assim,
seria impossivel outorgar competencja ao Instituto para arrecadar
contribuicaes que estavam sujeitas as atuais regras. Ademais, e de boa
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tecnica que a lei estabeleca as normas de conduta da sociedade visando ao
futuro. Nesse sentido, apresentamos a Emenda n° 1, apresentada na
conclusão deste parecer.

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

1.699/98 no 1° turno, corn a Emenda n o i, a seguir apresentada.
EMENDA No 1

Dé-se ao art. 20 a seguinte redacão:
"Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.".
Sala das ComissOes, 1 0 de dezembro de 1998.
Sebastiäo Navarro Vieira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela

- José Braga.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.781/98

Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária
Relatôrio

De autoria do Deputado Miguel Barbosa, o projeto de lei em epigrafe dispãe
sobre a anistia de multas decorrentes de infracöes de trânsito em Minas
Gerais.

A proposicão fol apreciada, inicialmente, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n.° 1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão examinar a matéria no âmbito de sua
Cornpetência.

Fundamentação
O projeto visa a anistiar multas de trãnsito de gravidade 3 e 4, referentes a

infraçOes cometidas anteriormente a 23/9197, data da publicação da Lei
Federal n.° 9.053. 0 autor argumenta que tais multas ja estão prescritas, por
serem anteriores ao novo Código de Trânsito Brasileiro, instituIdo pela
referida lei.

Na verdade, elas ainda não estão prescritas, pois a pretensão executória
prescreve-se em trés anos, conforme estabelecido no art. 3 0 da Resolução ri°
812, de 1996, do CONTRAN. De acordo corn esta, o Estado tern urn ano para
lançar as rnultas de gravidade 3 e 4 e trés anos para promover a sua
cobrança.

A assessoria juridica do DETRAN inforrnou que as multas não cobradas em
três anos são, automaticarnente, expurgadas do cadastro. Portanto, as multas
referentes a infracOes cometidas em 1996 e 1997, durante a vigência da Lei
n.° 5.108, de 1966, ainda podem ser cobradas.

Urn outro aspecto a ser considerado - o mais importante - 6 o fato de a
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puniçao.

Ademais, a concessâo de anistia implica a renürjcja de receita, o que vai de
encontro ao esforço para aumento de arrecadacao, visando ao equjljbno
fiscal. Acrescente_se o agravante de que parte da receita das multas pertenc
aos municipios.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeicão do Projeto de Lei n.° 1.781/98.
Sala das ComissOes, 1 0 de dezembro de 1998.
José Braga, Presidente - Adelmo Carneiro Leflo, relator - Paulo Piau - AiltonViIeIa.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.828/98
Comissão de Fiscalizaçao Finance Ira e Orcamentarja

Relatorjo
De autorja do Ministerlo Piblicü do Estado, por meio do Procurador-Geral

de Justiça, o Projeto de Lei no 1.828/98 extingue gratificaçoes concedidas aos
servidores ocuparites dos cargos dos Quadros dos Servicos Auxiliares do
Ministérjo Pübljco.

A matéria fol dlstribuida as ComissOes de Constituicao e Justiça, de
Adrninistraçao Püblica e de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentarja. A
primeira concluju pela juridicidade, pela Constitucionalidade e pela legalidade
do projeto, e a segunda opinou por sua aprovaçao na forma original.

Cumpre, agora, a esta Comissão emitir parecer, nos termos do art. 100, II,
do Regirnento Interno.

Fundamentaçao
0 objetivo da proposicao e incorporar ao vencimento básico dos servidores

e dos integrantes do quadro de pessoal do referido Orgão a Gratificação de
Apolo ao Mjnjstério Püblico, de que trata o § 1 0 do art. 23 da Lei no 11.181, de10/8/93, e a Gratificaçao Especial de que trata o § 2 0 do mesmo artigo.

A primeira gratificaçao corresponde a 150% do vericimento base. A
Gratificaçao Especial aplica-se ao Grupo de Direçao e Assessoramento
Superior e incide sobre o vencimento básico mais a primeira, corn os
seguintes percentuals: MPSOi - 160%; MPS02 - 110%; MPS03 - 100%;
MPSO4 - 100% (criado este nIvet na Lei n o 10.827, de 2317/92).No § 20 do art. 20 do projeto em tela, são alterados Os valores dos Indices
contidos na letra "d" do Anexo II da Lei no 12.053, de 5/1/96. Essa alteraçao
reflete a incorporaçao da Gratificaçao Especial ao vencimento básjco mais a
Gratif:caçao de Apoio ao Ministérlo Püblico, da seguinte forma: MPSO4 - de
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2,4584 para 4,9168 (100%); MPS03 - de 3,1705 para 6,3410 (100%); MPS02
-de4,4239 para 9,2902(110%); MPS01 - de 4, 7342 para 12,3089 (160%).

Não haverá impacto financeiro-orcamefltáriO, uma vez que as alteraçOes
são apenas formais, na discriminação dos itens de vencimentos.

ConctusãO
Pelo exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.828/98 no 10

turno, na forma proposta.
Sala das Cornissães, 1 1 de dezembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Adetmo Carneiro Leão -

José Braga - Ailton Vilela.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.871/98

Comissão de Fiscatizacão Financeira e Orçamentària
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por
meio da Mensagem no 288/98, a projeto de lei em tela tern por objetivo
autorizar o Poder Executivo a desapropriar imóvel de propriedade presumida
do Municipio de Bela Horizonte.

A matéria fol apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma em que fol apresentada.

Dando prosseguimento a tramitação da proposicão, cumpre-nos examiná-
Ia, atendo-nos aos lindes estabelecidos pelo art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Em razão de requerimento formulado pelo autor, por melo do Oficio no
436/98, a tramitacão da matéria esté sujeita ao regime de urgéncia.

FundarnentaçãO
0 imóvel objeto da proposicão é constituido de terrenos e benfeitorias

situados na zona urbana do Municiplo de Belo Horizonte, totalizando urna
area de 2.569m 2 . Sua desapropniacãO se faz por razão de utilidade póblica,
que, no caso, prende-se a necessidade de se construir,- no local, a
Subestação BH - São Marcos, pela CEMIG.

De conformidade corn a disposto no art. 5 0, XXIV, da Constituição da
Repüblica, ao proprietário é garantida a justa indenização, assim
compreendida a que corresponde, real e efetivamente, ao valor do bern
expropriado.

Em que pese a constatacão de que a pretendida alienacão acarretará
despesas para as cofres estaduals, é importante frisar, par outro lado, que eta
não causará repercussöes imprevistas quando da execucão da lei
orçamentária anual do Estado, uma vez que nesta ha previsão de encargos
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Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o1.871/98, no 1°turno, naforrna originarja.
Sala das Comissôes, 1' de dezen,bro de 1998.
José Braga, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau - Ailton

Vilela.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.874/98

Comissâo de Fiscalizacao Financeira e Orcamentaria
Relatório

Por meio da Mensagem n o 290/98, o Governador do Estado fez remeter a
esta Casa, para apreciaçao e deliberaçao, o projeto de lei em tela, que tern
por escopo autorizar o Poder Executivo a alienar imóvel ao patrimônio do
Municipio de Carmópolis de Minas.

Em cumprimento aos ditames regimentals, a Comissao de Constituiçao e
Justiça procedeu ao exame preliminar da matéria, dal resultando em parecer
por sua juridicidade, CoflStitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo
no 1.

Agora, cumpre a Comissao de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentária
apreciar o projeto, atencio-se ao disposto no art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentacao
0 imOvel de que trata o projeto, incorporado ao patrjmônio do Estado no

ano de 1986 por doaçâo, sem encargos, do Municiplo de CarmOpolis de
Minas, abrigou durante algum tempo o Curso Técnico Agropecuário, anexo a
Escola Estadual Presidente Tancrecjo Neves.

Corn a desativaçao do referido curso, o imóvel ficou ocioso. A
municipalidade deseja, então, reave-Io para a implantacao de serviços socials
de interesse local.

Ha de Se consjderar, também, que a transferéncia de dominio da referida
propriedade do Estado para o municiplo nao acarreta despesas para OS
cofres püblicos estaduais nem tern repercussão na lei orçamentária, razãO
pela qual não encontramos ábice, do ponto de vista financeiro-orçamentario,
a aprovaçäo da matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei no

1.874/98 e pela rejeição do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão deConstituicao e Justiça.
Sala das Comissôes, 1 0 de dezembro de 1998.
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José Braga, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau - Ailton

Vilela.
PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 557/95

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helènio, o projeto de lei em epIgrafe
estabelece normas para abate de animals destinados ao consumo e dá outras
providénciaS.

No 1 0 turno, a proposicão fol aprovada pelo Plenário em 1013198, corn as
Emendas n

o
s 1 a 6.

As Comissöes de Politico Agropecuária e Agroindustrial e de Saüde
opinaram pela aprovação da matéria no 2 0 turno, na forma do vencido no 10

turno, elaborado pela primeira.
Cumpre-nos, agora, examinar a proposicão e sobre ela ernitir parecer, nos

termos regimentals.
FundamentacãO

A proposicão em comento tern por objetivo tornar obrigatório o usc de
métodos cientificos no abate de animals destinados ao consumo humano.

Pretende-se, corn essa medida, evitar o abate cruel desses animals e
também proporcionar a populacão a melhoria do qualidade da came colocada
no mercado de consumo.

0 Institute Mineiro de Agropecuãria - IMA - estima que 80% da came
consumida no Estado são provenientes de abate clandestino. Sem sombra de
düvida, devernos associar esse indice alarmante a falta de uma politico
póblica consistente para o setor agropecuário e de uma legislação especifica
tratando dessa matéria. A realização de abates sern controle das autoridades
sanitárias coloca em risco permanente a saóde dos consumidores, e Os

animals muitas vezes são submetidos a abuses e maus-tratos
desnecessários, em virtude dos métodos inadequados de insensibilizacão
empregados.

Lembramos, na oportunidade, que Os Estados de São Paulo e do Ceará,
bern como o MunicIpio de Belo Horizonte, ja dispOem de legislação regulando
o abate de animals destinados ao consumo. A OrganizacãO Mundial de Saüde
recomenda o uso de métodos cientIficos e modernos para esse firn. Estudos
já constataram que animals aterrorizados e em lenta agonia acumulam
toxinas, responsáveis por uma série de doenças e disfuncOes, tais come
cancer, reumatismo e velhice precoce.

Não temos a pretensão de achar que as medidas preconizadas no projeto
irão eliminar todos os riscos 6 saüde do consumidor nem acabar corn Os



T

z
0

122
maus-tratos a que são submetidos Os animals, mas corn certeza poderão
contribujr para reduzi-los.

Reiterarnos, assim, nosso posicionamento favorável, manifestado no 10
turno, ao projeto de lei em exame.

Conclusao
Isso posto, opinamos pela aprovaçào do Projeto de Lei n o 557/95 no 20

turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das ComissOes, 1 0 de dezembro de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Arnbrôsio Pinto, relator - José Militão -

Antonio Andrade.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.665/98

Comissão de Melo Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n o 1.665/98 cria a
Ouvidoria Ambiental e dá outras providências.

Aprovada no 1 1 turno corn a Emenda n° 1, da Comissão de Fiscalizaçao
Financejra e Orcamentárja, a proposição retorna a esta Comissão para
receber parecer para o 2 0 turno, nos termos regimentals.

Segue anexa a redaçao do vencido, que é parte integrante deste parecer.
Fundameritaçao

0 projeto de lei em tela estabelece a criação da Ouvidoria Ambiental na
forma de urn órgão auxiliar do Poder Executivo, corn competéricia para
promover a defesa dos interesses do cidadão em questOes ambientais. Esse
instituto curnprirá o papel de intermediador, recebendo do interessado
reclamacoes, denCincias, e informaçoes sobre o processo relativo a sua
demanda, para que possa ser feito seu acompanhamento. A Ouvidoria
Ambiental deveré ensejar, enfim, major controle dos atos administrativos e
mais estreita participaçao da sociedade civil na proteção e defesa do meio
ambiente, sendo urn canal direcionado ao pleito de qualquer cidadão,
caracterizado, ainda, por uma atuação menos buroQratizada no
acompanhamento das reivindicacoes que Ihe forem dirigidas.

Conforme dispOe a proposiçao em análise, o Ouvidor será indicado pelo
COPAM e nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois arios,
permitida uma reconduçao por igual periodo.

Entretanto, para que se abra urn leque major de opçOes e se dê major
efetividade a cornpetência do Chefe do Executivo para intervir no processo, é
conveniente que tal indicacao seja feita em lista trIplice, o que se faz norma
cornum em tais casos, haja vista a existência de disposiçao semelhante na lei
que criou a Ouvidorja da Policia, editada recentemente. Eis o motivo por que
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apresentamos, corn este parecer, a Emenda n° 1 ao vencido no 1 0 turno.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.665/98 no 21

turno, corn a Emenda no 1 ao vencido no 1 0 turno, a seguir redigida.
EMENDA No 1

Dê-se ao "caput" do art. 50 a seguinte redaçao:
"Art. 50 - A Ouvidoria Ambiental é dirigida por urn Ouvidor nomeado pelo

Governador do Estado, que o escolherá entre pessoas de ilibada reputaçao,
indicadas em lista trIplice, organizada pelo Conseiho Estadual de Politica
Ambiental, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (urna) reconduçao.".

Redacào do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N o 1.665/98

Cria a Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais e dá outras
providencias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criada a Ouvidoria Arnbiental do Estado de Minas Gerais,

órgao auxiliar do Poder Executivo na recepcao, na tramitaçao e no
encaminhamento das sugestOes, das denCincias e das propostas relativas as
questoes ambientais.

Art. 20 - Compete a Ouvidoria Ambiental:
I - receber as sugestOes, reclamacOes, denüncias e propostas de qualquer

cidadão ou entidade;
II - acompanhar a tramitaçâo e a análise das demandas recebidas e

divulgar, para o interessado, as solucOes dadas;
III - sugerir ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável ou as entidades afins a realizaçao de estudos, a adocao de
medidas ou a expedicao de recomendacOes, visando a regularidade e ao
aperfeicoamento de suas atividades;

IV - praticar atos compativeis corn as atribuicOes, por determinaçao do
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

V - promover pesquisas, palestras e seminários sobre ternas relacionados
corn o meio ambiente e providenciar a divulgaçao dos resultados desses
trabaihos.

Art. 30 - No desernpenho de suas competências, a Ouvidoria Ambiental
deverá:

I - manter arquivo atualizado de toda a documentaçao relativa as denüncias,
reclamaçOes e sugestOes da populaçäo;

II - instalar ntcIeos da Ouvidoria Ambiental em rnunicIpios;
III - manter intercâmbio e celebrar convénios corn entidades püblicas ou
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privadas, nacionais ou estrangeiras, que exerçam atividades congeneres as
da Ouvidoria Ambiental;

IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades, prestando contas
püblicas.

Art. 40 - As informaçaes solicitadas pela Ouvidoria Ambiental deverao ser
atendidas no prazo que for fixado em funcao da complexidade do caso.

Art. 50 - A Ouvidoria Ambiental é dirigida por urn Ouvidor, indicado pelo
Conseiho Estadual de Politica Ambiental e nomeado pelo Governador do
Estado para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) reconduçao.

§ 1 0 - 0 cargo e Os vencimentos do Ouvidor são equivalentes aos de
SecretárioAdjunto de Estado.

§ 20 - E vedado ao Ouvidor o exerciclo de cargo, emprego ou funcao
püblica enquanto durar seu mandato.

§ 31 - Caso a escoiha do Ouvidor recala em servidor püblico, serâ
automática a Iicença, facultada a este, quando estável, a opçao pela
remuneraçao do cargo, emprego ou funcao de origem.

Art. 60 - 0 Ouvidor somente podera ser destituldo pelo Conselho Estadual
de Poiltica Ambiental em caso de falta grave, incompatIvel corn o exercicio de
suas atribuiçOes.

Art. 70 - Os servidores necessários ao furicionamento da Ouvidoria
Ambiental serão cedidos pelo Poder Executivo, incluindo sua assessoria
técnica, mediante proposta do Ouvidor.

Art. 80 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias.

Art. 90 - 0 Poder Executivo incluirá, na primeira proposta orçamentária
posterior a entrada em vigor desta lei, dotaçao para fazer face as despesas
decorrentes da execuçao desta lei.

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 1 0 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente e relator - Ailton Vilela - Antonio Roberto.

PARECER DE REDAcAQ FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.114/97
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n o 1.114/97, do Deputado Raul Lima Neto, que dispOe
sobre instalaçOes sanitárias para uso de passageiros em estaçOes rodoviárias
e pontos de parada de ônibus intermunicipais, foi aprovado nos turnos
regimentals, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
Iegislativa, seja dada 6 matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
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268 do Regimeflto Interno. Corn o objetivo de confelir malor precisãO a
expresSão "limpaS e adeqUadas", constante no art. 1

0 do projeto, esta

ComiSSao propOe sua subStitUicao pela frase "em coridicoes adeqUadas de

higiefle e funciOflamefito.Assim sendo, opinamoS por se dar a propoSicãO a seguinte redacão final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI No 1.114/97

DispOe sobre instalacOeS sanitáriaS para uso de passageiros em estacOeS
rodoviárias e pontoS de parada de OflibUS intermUfliciPais.

A Assembléia LegislatiVa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - As estacOeS rodoViárias e pontoS de parada de onibuS
intermufliciPais disporãO de instalacoes sanitáriaS em condicaes adeqUadas
de higiene e funciOflameflto, para uso gratuito de passageiros.

Paragrafo Onico - 0 acesSo as instalacOes sanitáriaS se fará mediante a

apresefltacão do bilhete de viagem.
Art. 2° - Cabe ao Poder ExecutiVo, por meio do órgão ou entidade

competente, fiscalizar o cumPrimeflto do dispoStO nesta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâO.

Art. 40 - Revogam-Se as disposicoes em contráriO.
Sala das CornisSOes, 26 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailtofi Vilela, relator - JoãO Leite.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.714/98

ComiSSão de RedacãO

0 Projeto de Lei no
 1.714198, do Deputado Ermaflo Batista, que declara de

utilidade piblica a Associacao dos MoradoreS Amigos dos Santos Prates -
AMASP -, corn sede no MuniciPlo de Mantefla, foi aprovado em turno ünicO,

corn a Emenda n° 1.Vem agora o projeto a esta CorfliSSãO, a fim de que, segundo a técflica
seja dada a matéria a forma adequada, fibs termoS do § 1

1 do art.
legisIatiVa 
268 do Regimeflto Interno. dar a propoSicão a seguinte redacãO final,
Assim sendo, opinamOs por se 

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI No 1.714198

Declara de utilidade püblica a Associacão dos MoradoreS Amigos do
MASP -, corn sede no MunicIPiO de Mantefla.

Santos Prates - A A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pibIica a Associacã o dos MoradOre

Amigos dos San
Prates - AMASP -, corn sede no MuniCiPio de Mantena.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
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Art. 30 - 
Revogam-se as disposicoes em contrário. 	 12

Sala das Comissoes, 26 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presiderite - Ailton Vilela, relator - Joâo Leite.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.773/98
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n o 1.773/98, do Deputado Romeu Queiroz, que declara de
utilidade püblica a Sociedade Pro-Desenvolvimento do Bairro São Salvador e
Vilas Reunidas de Belém, São Sebastjao e Maria Emilia - PROSSEBEME -,
corn sede no Municiplo de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Cinico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão a firn de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regimento Iriterno.

Assim Sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redagao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.773/98
Declara de utilidade püblica a Sociedade Pró-Desenvolvimento do Bairro

São Salvador e Vilas Reunidas de Belém, São Sebastião e Maria Emilia -
PROSSEBEME -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

A Assembjéia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Flea declarada de utilidade püblica a Socieciade PrO-

Desenvolvjmento do Bairro São Salvador e Vilas Reunidas de Belém, São
Sebastião e Maria Emilia - PROSSEBEME -, corn sede no MunicIplo de BeloHorizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão
Art. 30 Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ComissOes, 26 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAcAQ FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.774/98
Comissâo de Redacão 	 -0 Projeto de Lei no 1.774 /98, do Deputado Alencar da Silvejra Junior, que

declara de utilidade pQblica o Conseiho Central de São Paulo Apóstolo de
Belo Horizonte, corn sede nesse municipio, foi aprovado em turno ünico, corn
a Emenda no 1.

Vern agora o projeto a esta Comjssao, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por Se dar a proposiçao a seguinte reciacao final,
que está de acordo corn o aprovado.
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PROJETO DE LEI N o 1774/98
Declara de utilidade püblica o Conselho Central de São Paulo ApOstolo de

Belo Horizonte, corn sede nesse municIpiO.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade publica o Conseiho Central de São

Paulo ApOstolo de Belo Horizonte, corn sede nesSe municIplo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publiOacaO.
Art. 30 Revogarn-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Comissöes, 26 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aliton Vilela, relator - Joäo Leite.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.776/98
Comissão de Redacão

0 Projeto de Lei 
no 1.776/98, do DeputadO SebaStiãO Navarro Vieira, que

declara de utilidade publics o Lar São Vicente de Paulo - LSVP -, corn sede
no MunicIpio de Ilicinea, foi aprovado em turno unico, corn a Emenda n o i.

Vern agora o projeto a esta Comissào, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.

268 do Regimento lnterno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N o 1.776/98

Declara de utilidade publics o Lar São Vicente de Paulo - LSVP -, corn sede
no MunicIplo de llicInea.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade ptiblica o Lar São Vicente de Paulo -

LSVP -, corn sede no MunicIpio de Ilicmnea.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de SUS publiCacao.

Art. 30 Revogam-se as disposiçOes em cofltrárlo.
Sala das Comissães, 26 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Joâo Leite.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.783/98

Comissão de Redacão
0 Projeto de Lei no 1.783/98, do DeputadO Miguel Martini, que declara de

utilidade publics a Associacao de AssistenCia a ToxicômaflOS e Alcoôlatras
Grupo Luz e Vida, corn sede no MunicIpio de Paracatu, foi aprovado em turno
ünico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forms adequad a nos termos do §1 0 do art.

268 do Regimento Interno.
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final,que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.783/98
Declara de utilidade piblica a Assoiaçao de Assisténcia a 

ToxicOmanos eAlcoólatras Grupo Luz e Vida, corn sede no MunicIpic de Paracatu
A Assembleja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:Art. 10 - 

Fica declarada de utilidade pCiblica a Associaçao de Assisténcia aToxicomanos e Alcoojatras Grupo Luz e Vida, corn sede no Municipjo 
deParacatu

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogamse as disposicoes em contrárjo.
Sala das Corn issôes, 26 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presjdente - João Leite, relator - Anton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LE! N O 1.786/98Corn iSsão de Redaçao
0 Projeto de Lei n° 1.786/98, do Deputado Sebast,ao Navarro Vieira, que

declara de utilidade pQblica a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionajs
- APAE de Nova Era, corn sede nesse municIpio, fol aprovado em turno Unico,corn a Emenda n o 1.

Vern agora o projeto a esta Comissao, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por Se dar a proposição a seguinte redaçao final,que está de acordc, corn o aprovado.
PROJETO DE LEI NO 1.786/98

Declara de utilidade pUblica a Associaçao de Pais e Amigos dos
Excepejonais - APAE de Nova Era, corn sede nesse municfpjo.

A Assembleja Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:Art. 10 - 
Fica declarada de utilidade pibIica a Associaçao de Pais e Amigos

dos Excepcionajs - APAE de Nova Era, corn sede nesse municpio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 Revogam-se as disposiçoes em contrárjo.
Sala das Comissoes 26 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presjdente - João Leite, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcAQ FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.791/98
Corn iSsão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.791/98, do Deputado Paulo Schettjno, que declara de
utilidade piblica o Conseiho Central Imaculada Conce:çao de Venda Nova, da
Socledade de São Vicente de Paulo, corn sede no Municiplo de Belo
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Horizonte, fol aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora 0 projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LE! N O 1.791/98
Declara de utilidade püblica o Conseiho Central Imaculada Conceicão de

Venda Nova, da Sociedade de São Vicente de Paulo, corn sede no MuriicIpio
de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade püblica o Conseiho Central Imaculada

Conceicao de Venda Nova, da Sociedade de São Vicente de Paulo, corn sede
no MunicIpio de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 26 denovembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Joâo Leite, relator - Auiton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.794/98
Comissão de Redacao

0 Projeto de Lei ri° 1.794/98, do Deputado Paulo Schettino, que declara de
utilidade püblica a Conferência de Nossa Senhora do Sagrado Coracao, corn
sede no Municiplo de Capelinha, fol aprovado em turrio ünico, sern ernenda.

Vem agora o projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento lnterno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacao final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.794/98
Declara de utilidade püblica a Conferência de Nossa Senhora do Sagrado

Coraçao, corn sede no Municipio de Capelinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade püblica a Conferência de Nossa

Senhora do Sagrado Coracao, corn sede no MurticIplo de Capelinha.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissaes, 26 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - João Leite, relator - AIlton Vilela

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.797/98
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0 Projeto de Lei no 1.797/98, do Deputado Cleuber Carneiro, que declara de
utilidade ptblica a Associaçao de Desenvolvimento Cornunitário de Monte
Rei, corn sede no Municiplo de Juvenilia, fol aprovado em turno ünico, sem
emerida.

Vern agora o projeto a esta Comissao, a fim de que, segundo a técnica
Jegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.797/98
Declara de utilidade p(iblica a Associaçao de DesenvoJvirnento Comunitário

de Monte Rel, corn sede no MunicIplo de Juvenilia.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao de

Desenvolvimento Comunjtárjo de Monte Rei, corn sede no Municfpio de
Juvenilia.

Art 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das ComissOes, 26 de novembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Joâo Leite, relator - Ailton Vilela.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 2 E 3 E A SUBEMENDA N o 1 AEMENDA NO 1, APRESENTADAS NO 1 0 TURNO, AO PROJETO DE LEI NO
1.804/98

Comissâo de Mejo Ambiente e Recursos Naturals
Relatórjo

0 Projeto de Lei no 1.804/98, do Deputado Anderson Adauto, dispoe sobre
a criaçao da Area de Proteçao Ambiental da Bacia Hidrogrâfica do Rio
Uberaba e dá outras providéncias

A matéria fol apreciada pela Comissâo de Constituiçao e Justiça, que
concluju por sua juridicidade, coflStitucjonalidade e legalidacie e apresentou-
Ihe a Emerida no 1, e por esta Comissão, que emitiu parecer por sua
aprovaçao corn a Emenda no 1, da Comissâo de Constituiçao e Justica.

Na fase de discussão em 10 turno, foram apresentadas, no Plenário, asEmendas no
s 2 e 3 e a Subemenda no I a Emenda no 1, sobre as quais flOScumpre, agora, emitir parecer.

Fundamentagao
As emendas e a subemenda em comento visam a aprimorar o Projeto deLei no 1.804/98, que dispôe sobre a criaçào da Area de Protecao Ambiental
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da Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba. Estudos existentes indicam a
possibilidade de colapso no abastecimento de água na regiao, em
decorrência das baixas vazães verificadas no rio Uberaba.

De acordo corn a legislacäo vigente, ao poder püblico compete promover a
proteçâo ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populacoes humanas
e conservar ou meihorar as condicOes ecológicas locais. A criaçao da referida
Area de Proteçao Ambiental -APA- constitui urn passo importante na
efetivaçao dessa diretriz na regiâo do Triàngulo.

A Emenda no 2 amplia de 90 para 180 dias o prazo para a regulamentacão
da lei. A Emenda no 3 determina ao Poder Executivo elaborar, em igual prazo,
o memorial descritivo da APA, que contenha Os limites da bacia e as areas
dos municIpios abrangidos. Essas medidas se fazem necessárias, uma vez
que o projeto em tela traz a indicacão do perimetro definido na bacia, que se
projeta sobre uma superficie de 463 km 2, sem, contudo, descrevê-lo
detalhadamente, o que implica a necessidade de urn prazo maior para a
regulamentaçao da futura lei.

Finalmente, a Subemenda no 1 a Emenda no 1 propöe nova redaçao para 0
art. 40, estabelecendo a articulacáo do Estado corn os MunicIpios de Uberaba
e Uberlândia para a implantaçäo e a administracão da APA do rio Uberaba e
determinando a criacao de orgão colegiado voltado para o gerenciarnento
dessa unidade de conservaçao, composto por representantes do poder
püblico estadual e dos municIpios envolvidos, dos usuários e de entidades da
sociedade civil organizada. Isso responde as diretrizes do Sistema Estadual
de Gestão Colegiada para a administraçào das APAs, expressas no Decreto
Estadual no 38.182, de 29/7/96, que prevé a participacao de conseihos
consultivos na gestao dessas unidades.

As emertdas e a subemenda incorporam elementos que aprimoram a
proposiçâo em análise, merecendo, portanto, a aprovação desta Comissâo.

Conclusâo
Diante do exposto, opinamos pela aprovacao das Emendas n

o
s 2 e 3 e da

Subemenda no 1 a Emenda no 1.
Sala das Comissöes, 1' de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Antonio Roberto, relator - Aliton Vilela.

coMuNIcAcOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNlcAcOEs

-0 Sr. Presidente despachou, em 1 1/12/98, as seguintes comunicaçOes:
Do Deputado Tarcisio Henriques, dando ciência a Casa do falecimento da

Sra. Odeltiva Siqueira Rezende, ocorrido no dia 23/11/98, nesta Capital. (-
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Do Deputado Paulo Schettino, dando ciència a Casa do falecimerito da Sra.
Marilda Nery de Oliveira, ocorrido no dia 20/8/98, nesta Capital. (- Ciente.Oficie-se)

Do Deputado Alencar da Silvejra Junior, dando ciêncja a Casa do
falecimento do Sr. Joaquim Narciso, ocorrido no dia 10/11/98, no Municipjo de
Nova Era. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 4250 REUNIAO ORDINARIA, EM 2/12/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz e Marcelo Gonçalves

Sumário: Comparecimento - Abertura - 13 Parte: 10 Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: OfIcios - 20 Fase (Grande Expediente): Apresentacão de
Proposiçoes: Projetos de Lei rt°s 1.995 a 1.996/98 - Projetos de Resoluçao
ri°s 1.997 e 1.998/98 - Requerimentos dos Deputados Agostinho PatrCis (2),
Marcos Helénlo, Pericles Ferreira, Gilmar Machado e Raul Lima Neto -
Comunicaçaes: Comunicacaes da Comissão do Trabaiho e dos Deputados
Marco Regis e Bilac Pinto - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Miguel Martini, Carlos Pimenta, Antonio Roberto, Raul Lima Neto e Durval
Angelo - 21 Parte (Ordem do Dia): 10 Fase: Abertura de lnscriçOes - Leitura de
ComunicacOes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Agostinho Patrüs (2), Pericles Ferreira e Raul Lima Nato;
deferimento - Votacao de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Dilzon Melo, Marcos Helênio e Gilmar Machado; aprovacão - 20 Fase:
Palavras do Sr. Presidente - lnexistência de "quorum" para votacão -
Discussão de ProposiçOes: Discussão, em 1 0 turno, dos Projetos de Lei nos
1.241/97, 1.901 e 1.914/98; ericerramento da discussão - Discussao, em 20
turno, dos Projetos de Lei n

os 1.381 e 1.441/97, 1.761 e 1.799/98;
encerramento da discussão - 30 Parte: Leitura de ComunicacOes - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Alencar da Silveira Junior - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende

- Ivo José - Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leâo - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira
Junior - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio Julio - AntOnio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna .. Bend Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Saritanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Isabel
do Nascimento - lvair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - José Militão - Kemil
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Helénjo - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettjno - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastjão Costa - Sebastiâo
Helvécjo - Sebastiao Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Ton inho Zeitune -
Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 11015min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunjão. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos OsnossoS trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secretario, para proceder a leiturada ata da reunião anterior.

1  Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Marcelo Goncalves, 3 0-Secretário, nas funçOes de 20

Secretário, procede a leitura da ata da reunião anterior, que e aprovada sem
restricoes.

Correspondéncia
- 0 Deputado Carlos Pimenta, l°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondencia.
OFICIOS

Do Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, encamjnhando Os
demonstrativos contábeis das admiristracaes direta e indireta do Estado e de
seus fundos, referentes a outubro de 1998. (- A Comissão de Fiscalizacao
Financeira.)

Do Sr. llizeu Real Junior, Diretor da Superjntendencia da Receita Estadual,encaminhando em atençao a requerimepto da CPI dos Medicamentos
Falsos, relaçao das empresas cadastradas como distribuidoras de
medicamentos e registradas no Estado. (- A CPI dos Medicamentos Falsos.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçaes

o Sr. Presjdente - A Mesa passa a receber proposicoes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunjdade são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEI NO 1.995/98

Dá a denominaçao de José Amãncio dos Santos a escola de ensinO
fundamental da rede estadual de ensino, em Igarapé.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - A Escola Estadual do Bairro JardimViIa Rica, situada no MunicIpio

de Igarapé, passa a denominar-se Escola Estadual José Amãncio dos
Santos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das Reuniães, 	 de	 de 1998.
José Militão
Justificação: Este projeto de lei tern por objetivo dar o nome de José

Amâncio dos Santos a Escola Estadual do Bairro Jardim Vila Rica, situada no
MunicIpio de Igarape.

Justifica essa mudança de nome o fato de a escola em questão ja nào estar
localizada no Bairro Jardim Vila Rica, eis que foi transferida para o Bairro
Resplendor, no mesmo rnunicipio. Assirn, o atual nome perdeu o sentido, pois
sequer identifica sua localizaçao, além do que o estabelecimento de ensino,
atualmente, atende a todos os bairros dos Municipios de Igarapé e São
Joaquim de Bicas.

A principal justificativa para o presente projeto, entretanto, é o anseio da
comunidade em prestar justa homenagem a urn fliho de Igarapé, cidadão de
graride relevância para o municIplo.

José Amãncio dos Santos nasceu em 8/4/25, em Igarapé, fllho de João Rita
dos Santos e Maria da Conceicao da Silva. Cresceu e sempre morou na
cidade.

Desde jovem se interessou pela poiltica, por esportes, pelo bem-estar de
todos e pelo desenvolvimento do rnunicipio.

Casou-se com Maria José dos Santos em 26/5/49, na Igreja de Santo
Antonio de Igarape. Junto corn a esposa e companheira teve 12 filhos e
soube dar uma educaçao exemplar a todos. Hoje Os flihos são pessoas
prestadoras de servicos ao municIpio, sendo: quatro professoras, cinco
cornerciantes, urn executivo e urn Vereador, atualmente, presidente da
Câmara Municipal de Igarape.

Herdou de seus antepassados várias areas no centro do municipio, e foi
necessário loteá-las para que a cidade se desenvolvesse. Na época, ficava
muito caro fazer o loteamento, e, como sua renda não era suficiente, teve que
sacrificar ate a familia para obtencão de empréstimo para esse fim. Sua
esposa foi uma muiher de garra; sempre corn muita fibra e religiosidade
conseguiu arnpará-lo, encorajando-o a vencer essa e outras batalhas.

José Amàncio dos Santos foi urn homem muito trabaihador. Exerceu vérias
proflssOes, como pedreiro e comerciarite, dedicando-se corn afinco a criação
e a educacao de seus fllhos. Ao mesmo tempo, foi lider nas grarides decisOes
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para o progresso de Igarape, como a iluminaçao püblica e a rede de esgoto,
muitas vezes corn recurso prOprio.

Sempre acreditou no crescimento da cidade que tanto amava.
Era espoijista e entusiasta, conhecido como Freguesia, por ser sOcio em

todos Os campos de futebol, contribuindo, assim, para que 0 esporte emIgarape crescesse cada vez mais.
Faleceu em 14/10/80, deixando sua familia muito bern amparada corn

relaçäo a bens, caráter e moral.
- Publicado, vai o projeto as Comissaes de Justiça, para exame preliminar,

e de Educaçao para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso
I, do Regimerito Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.996/98
Declara de utilidade pUblica a ADEFIT - Associaçao dos Deficientes Fisicos

de Iturama, corn sede no Municipio de Iturama.
A Assembleja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a ADEFIT - Associaçao dos

Deficjentes Fjsjcos de Iturama, corn sede no Municipio de Iturama.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reunjães, 1 0 de dezembro de 1998.
Gilmar Machado
Justificaçao: A Associaçao dos Deficientes Fisicos de Iturama, fundada em

20/9/93, e uma sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos e
tern como objetivos precipuos a promoçao do bem-estar, da integraçao e da
profissionaiizacao do deficiente fisico e sua inserco no mercado de trabalho.
Além disso, a referida entidade cumpre todos Os demais requisitos exigidos
em lei, pelo que faz jus ao tItulo declaratór,o de utilidade püblica.

- Publicado vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, incisO
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUcAQ N o 1.997/98
DispOe sobre a aprovaçao das contas da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais.
A Assembléla Legislative do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas as despesas realizadas pelo Poder Legislativo

durante a 13a Legislature e no exercjcjo financejro de 1998, inclusive os
lirnites previstos para execuçao financeira e orcamentaria do mês de
dezembro de 1998, ja examinadas pela Mesa, em conjunto corn as
Lideranças, em sua reuniâo de 1 0 de dezembro de 1998.

137
Art. 20 - Esta resolucao entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 1 0 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Marcelo Gonçalves.
Justificacâo: Corn o encerramento da 13 3 Legisiatura previsto para o

próximo dia 15 de dezembro, torna-se necessária a aprovaçao das contas da
Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais, a fim de cumprir o art. 74,
§ 20 e 30 da Constituiçao do Estado e a Resolucao n o 5.119, de 1317/92.

- Publicado, val o projeto a Comissão de Fiscalizacão Financeira para
parecer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUcAO N o 1.998/98
Extingue a aposentadoria proporcional, adequarido a Lei Organica do

Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG -
As normas constitucionais e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
TItulo I

Disposicoes Preliminares
Capitulo I

Da deriominacão, da sede, do foro e fins
Art. 1 0 - 0 Instituto de Previdència do Legislativo do Estado de Minas Gerais

- IPLEMG -, criado pela Lei Estadual n° 6.258, de 13 de dezembro de 1973, é
autarquia püblica, corn personalidade jurIdica própria e autonomias
administrativa e financeira tendo sede e foro na Capital do Estado.

Art. 20 - 0 IPLEMG e vinculado ao Poder Legislativo do Estado e tern por
finalidade conceder aposentadoria, pensao, pecülio, assistência social e
outros benefIcios previdenciários a seus contribuintes e dependerites, nos
termos do iriciso XXXVI, do art. 62 da Constituição Estadual.

Art. 3° - Para os efeitos desta lei, definem-se:
- estipéndio é a remuneração de contribuição fixada para os membros do

Poder Legislativo, na forma do art. 33, da Lei Estadual ri° 7.855, de 17 de
novembro de 1980;

II - estipêndio de beneflcio é o valor apurado para fins de pagamento
previsto nesta lei;

Ill - periodo de carência é o tempo correspondente ao nümero mInimo de
contribuicOes mensais, fixado para a configuracão do direito ao beneficlo.

Capitulo II
Dos Contribuintes

Art. 40 - São contribuintes:
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- em caráter CompuIsOrjo: 	 13

a) o Deputado a Assernbleja Legislativa, enquanto durar o seu mandato•
b) os aposentados pension istas e outros beneficjárjos
II - em caráter facultatjvo•
a) o Deputado Estadua p , corn peto menos quatro anos de mandato a

Assembleja Legislativa, que requerer sua inscricão dentro de noventa dias do
término do seu mandato;

§ 1° - Deferida a inscricão pela Diretoria da autarquia, na forma do
Regulamento será fixada a data de inicio do recoihimento das contribuiçaes;

§ 20 - Considera-se inadimplente o Contribuinte facultativo que deixar de
recother as contribujcoes por seis meses consecutivos
a sua iflscrição. 	 ou não, cancelandose

b) 0 Deputado que se afastar temporariamente para o exercicjo de outra
funçao, ou que esteja em licença sem remuneracao, recolherá integratmente
as parcelas previstas nos incisos I e II do § 10 do art. 50 desta lei, nos terrnosdo Regulamento.

Parágrafo Qnico - 0 segurado compu psórjo a que Se refere a almnea ' ia" do
inciso I deste artigo é considerado inscrito a partir cia data do seu exercicio
como Deputado Estadual

CapItulo III
Das Contribuicoes

Art. 50 - Q custejo dos benefIcjos e dos serviços previstos nesta lei será
maritido por meio de Contribuicaes dos segurados e do empregador, fixadas
em percentual do estipéndlo de contribuicao e de todo recurso que se
incorpore a sua reserva técnica atuarial.

§ 10 - a contribuiçao a que Se refere o "caput" deste artigo e fixadamensalmente:
- para o segurado compulsorio, em dez par cento do estipêridio;

II - para a Poder Legistativo, como empregador, no valor de vinte por cento
do estipêndjo de cada Deputado, anualrnente inclulda, no seu orcamento, a
verba Correspondente•

Ill - cessa a contribuiçao do empregador apos a aposentadoria do
contribuinte, desde que esteja composta a reserva, na parte da competência
do poder pUblico, fixada no art. 11 da Lei 6.258, de 13 de dezembro de 1973;

IV - para o aposentacto, a pension ista e os demais beneficiarios no valor de
dez por cento dos beneficios respectivos

§ 20 - 0 segurado facultativo contribuirá corn as valores fixados nos termos
dos incisos I e II deste artigo.

§ 30 - Os valores percentua,s estabelecidos nos parágrafos ariteriores serão
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revistos sempre que se alterar a Piano Atuarial, na forma do Regulamento.

Art. 60- A Assembléia Legisiativa compete recoiher ao IPLEMG o valor das
contribuiçOes previdenciárias previstas em lei.

Art. 70 - 0 segurado facultativo recolherá sua contribuicão diretamente ao
IPLEMG, ate a dia dez do mês subsequente.

Paragrafo :nico - 0 Regularnento fixará as penalidades para a contribuição
nao recoihida no prazo estabelecido.

Capitulo IV
Dos Dependentes

Art. 8.0 - Para fins de prestacão previdenciaria, são dependentes do
segurado as que vivam sob sua dependencia econômica, na seguinte ordem:

- o conjuge ou a companheiro;
Ii - o filho nao emancipado, de qualquer condicão, menor de vinte e urn

anos ou inválido;
Ill - a fllho não emancipado, de qualquer condiçao, ate vinte e quatro anos,

Se universitário;
Parágrafo ünico - Companheiro é a pessoa corn a qua] o segurado, na

forma do § 30 do art. 226 da Constituiçao Federal, mantenha uniao estável por
cinco anos, no minimo, a época da prestacão previdenciária, ou, por menos
tempo, se houver fliho comum do casal.

Art. 90 - A prestação previdenciaria é devida a dependente previamente
inscrito.

Titulo II
Dos Beneficios
CapItulo Unico

Dos Servicos de Previdéncia e Assistência
Art. 10 - Os servicos previdenciários e assistenclais a disposicão do

contribuinte e de seus dependentes e beneficiários compreendem as
seguintes acOes: aposentadoria, pensao, pecülio, assistência social e outros
benefIcios assistencials.

Parágrafo ünico - A data do requerimento fixa o termo inicial da concessâo
dos beneficios previstos nesta lei.

Secao I
Da Aposentadoria

Art. 11 - Conceder-se-6 aposentadoria ao contribuinte do IPLEMG pelo
exercicio de mandato eletivo estadual e desde que cornprove tempo de
coritribuiçao ou de servico prestado a União, a Estado, a municipio, ao Distrito
Federal, a autarquia, a fundação püblica, a sociedade de economia mista, a
empresa pCiblica ou privada, ou coma autônomo, devidamente atestado pelos
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respectivos órgãos de previdéricia. 	
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§ 10- o tempo de contribuição ou de serviço de que trata este artigo será
contado, observadas as normas seguintes:

a) não será admitida a contagem em dobro ou em outras condicôes
especiais;

b) é vedada a contagem do tempo de serviço püblico corn 0 de atividadeprivada, quando concomitantes;
C) nao será contado por urn sistema o tempo de serviço utHizado para

concessão de aposentadoria pelo outro;
I - corn proventos correspondentes a totalidade do valor obtido na forma do

§ 20, aos trinta e cinco anos de exercjcio de mandato eletivo estadual e
contando cinqüenta e trés anos de idade;

II - corn proventos correspondentes ao valor obtido na forma do disposto no
§ 30, exigido o miriimo de oito anos como contribuinte da autarquia, nos
termos desta lei, comprovando ter ainda completado trinta e cinco anos de
contribuição e cinq(Jenta e trés anos de idade, na forma do artigo;

a) por invalidez permanente, impossibilitado para a funcao, independente de
perlodo de carêncja e idade, sendo o benefjcio calculado na forma do inciso II
deste artigo, nao podendo ser inferior a vinte e dois virgula oitenta e cinco por
cento do estipéndlo de contribuiçao;

b) a aposentadoria a que Se refere a letra "a" deste inciso será concedida
ao contribuinte quando decorrente de acidente no exerciclo do mandato,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificada
em lei, corn base em conclusão de junta médica da autarquia ou da
Assemblela Legislativa, podendo o segurado, a expensas dele, fazer-se
acompanhar de medico de sue confiança;

§ 21 - 0 valor dos proventos das aposeritadorias previstas nos incisos I e II
do "caput" será calculado tomando-se por base o estipênidio de contribuição
do Deputado;

§ 30 - Q valor da aposentadoria prevista no inciso II do "caput"
corresponderá a urn trinta e cinco avos por ano de exercicio de mandato de
Deputado;

§ 40 - A aposentadoria concedida na forma desta lei nao poderá ultrapassar
o valor do estipêndio.

Art. 12 - Para os fins do disposto nesta lei, considerar-se-á:
- tempo de contribuiçao, o reconhecido pelos sistemas de previdência

social do serviço püblico, civil ou militar e da atividacie privada, rural ou
urbana;

II - tempo de exercicio de mandato o periodo de contribuiçâo ao IPLEMG.
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§ 10 - A apuracao do tempo de exercicio de mandato e do tempo de servico

será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como
de trezentos e sessenta e cinco dias.

§ 21 - Pare a concessão dos beneficios do IPLEMG, serão desconsiderados
os periodos de tempo excedentes de trinta e cinco anos, bern como os
concomitantes ou ja considerados pare a concessão de outro benefIclo, em
qualquer regime de previdéncia social.

Ill - a aposeritadoria concedida na forma deste artigo é inacumutável corn
retribuicães pecuniárias por exercicio de mandato etetivo ou rendimentos pelo
exercicio de cargo, furiçao ou emprego de titularidade vitalicia ou demissivel
"ad nutum", em pessoa jurIdica de direito piblico, autarquia, empresa pUblica,
sociedade de economia mista, fundaçao instituIda ou mantida pelo poder
püblico ou empresa de cujo capital o poder pCiblico participe, salvo quando
optar por esse berieficlo, renunciando a remuneracão do cargo ou da funcao;

§ 1 0 - Não se incluem nas proibicöes deste artigo, a percepcão de
vencimentos ou a remuneração de cargo, funcão ou emprego, de carreira ou
vitalicia, a que o titular retorne ao térrnino do mandato;

§ 20 - E obrigatôria a imediata comunicacão do titular do beneficio a direcão
do IPLEMG, quando ocorrer hipótese prevista neste artigo;

IV - o aposentado, investido em novo mandato de Deputado Estadual, terá
recalculado, ao final do mandato, o valor dos proventos de sua aposentadoria,
respeitadas as normas previstas nesta tel.

V - As aposentadorias e as pensoes concedidas por leis anteriores ficam
asseguradas corno direito adquirido, a que se refere o inciso XXXVI do art. 50
da Constituição Federal, e são preservados, como exercitáveis, os direitos
subjetivos resultantes da aplicacao das Leis n°s 6.258, de 1973, 6.975, de
1977, 7.855, de 1980, 8.307, de 1982 e 9.379, de 1986, desde que 0
contribuinte preencha o requisito da idade minima de cinqüenta anos;

Secao II
Da Pensão

Art. 13 - Conceder-se-6 pensão ao conjuge sobrevivente, por morte do
contribuinte do IPLEMG, correspondente a seterita por cento do valor do
benefIcio, acrescido de quatro por cento para cada dependente, ate o limite
de trés quotas;

§ 10 - Cessa o pagamento da quota de quatro por cento na pensao prevista
no artigo, corn a ocorrência de morte, cessacâo da invalidez do beneficiário,
casamento ou maloridade do beneficiário.

§ 20 - A quota prevista no artigo fica assegurada ao beneficiário
universitário, ate vinte e quatro anos de idade.
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Art. 14 - Calculada na forma prevista no artigo anterior, a pensao será

distribuida aos dependentes em quotas iguais.
Art. 15 - No caso de morte ou casamerito do pensionista, suspender-se-6 o

adicional por dependente, e sua pensao reverterá, em partes iguais, aos
beneficiários remanescentes, nos termos do Regulamento.

§ 1 0 - Na falta do pensionista, o beneficio a que se refere o "caput" deste
artigo, salvo o adicional de cada quota, será transferido em partes iguais aos
dependentes a que se referem os incisos II e Ill do art. 8 0 desta lei.

§ 20 - Extinguindo-se a condiçao de dependente, por emancipaçao,
maioridade, casamento ou falecimento, será a pensao referida no parágrafo
anterior redistribuida aos demais, na forma do Regulamento.

Art. 16 - 0 contribuinte solteiro, legalmente separado ou viüvo podera
destiriar metade da pensão a pessoa que constituir como sua beneficiária
especial, na inexistência dos beneficiários definidos nos incisos II e Ill do art.
80 desta lei.

Paragrafo (mico - A pensão concedida nos termos deste artigo e pessoal,
intransferivel e terá a duracâo de cinco anos.

Art. 17 - Considera-se cumprida a carência exigida no inciso II do art. 11,
para o contribuinte que a não tiver completado, para efeito de pensão, na
forma do Regulamento.

Art. 18 - Os beneficios dos arts. 11, 13, 15 e 16 desta lei, concedidos pelo
IPLEMG, serao atualizados sempre que ocorrer reajustamento do estipêndio
de contribuição.

Parágrafo ünico - 0 reajuste estabelecido neste artigo tern como limite Os
percentuais de aumento atribuido ao estipèndio.

Secao Ill
Do Pecülio

Art. 19 - For morte do contribuinte, e devido pectilio, pagavel ao conjuge
sobrevivente ou, na sua falta, aos demais beneficiários.

§ 1 0 - 0 pecülio terá seu valor fixado na forma do Regulamento.
§ 2° - 0 pecülio responderá preferencialmente por débito do segurado

perante o IPLEMG.
Seçao IV

Dos Beneficios Assistenciais 	 -
Art. 20 - A assisténcia social e outros servicos previdenciários seraO

prestados aos benieficiârios da autarquia, na forma do Regulamenito.
Titulo Ill

Das Fontes de Receitase Suas Aplicaçães
Capitulo Unico
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Das Generalidades

Art. 21 - Säo recursos do IPLEMG:
- a contribuicO do segurado;

II - a contribuicäo do Poder Legislativo, como empregador;
Ill - todo recurso financeiro e patrimonial, de qualquer natureza e origem,

que Ihe for destinado ou que por direito Ihe pertencer, em especial, para
compor a reserva técnica exigivel, referida no art. 11 da Lei ri.° 6.258, de 13
de dezembro de 1973, respeitado o piano atuarial do Instituto;

IV - as receitas decorrentes de contrato, convênio ou acordo relativos a
consecuçäo de suas finalidades;

V - o saldo financeiro de exercIcio encerrado;
VI - a transferência de recursos do Tesouro Estadual;
VII - as rendas resultantes das suas atividades e da cessäo de suas

instalaçôes e de bens móveis, bern como da locacão de bens imóveis;
VIII - a apticacãO de sua receita;
IX - a aplicação e a admiriistracäo de sua reserva de beneficios concedidos

e a conceder;
X - a contribuicão de dez por cento sobre o valor dos beneficios concedidos

pelo IPLEMG a seus aposentados, pensionistas e beneficiários;
XI - as receitas diversas.
Art. 22 - As reservas e disponibilidades temporárias de recursos do IPLEMG

serâo aplicadas tendo em vista o interesse social, a seguranca, a manutenção
do valor real do patrimônio e a obtentcào de rentabilidade satisfatória, para
cumprirnento das finalidades de sua criação.

Art. 23 - Os recursos disponiveis do IPLEMG poderao ser aplicados em
inversães rentáveis, como operacSes de mercado de renda fixa ou variável,
operacoes financeiras ou irnobiliárias e outras, preferentemente em
estabelecimento de crédito oficial, a critério da diretoria da autarquia, na forma
do Regulamento.

Art. 24 - Os bens, as rendas, o patrimônio e os servicos do IPLEMG gozam
de imunidade tnibutária, conforme estabelecido nas Constituiçöes Federal e
Estadual.

Art. 25 - Constituem patrirnônio da autarquia:
I - os bens móveis e imáveis, os direitos e outros valores pertencentes ao

IPLEMG e Os que ao seu patrimônio se incorporarem
II - a doaçâo, o legado, o auxilio ou os bens provenientes de outros

Poderes, pessoas fIsicas ou juridicas, nacionais ou estrangeiras.
TItulo IV

Da Estrutura Administrativa
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Art. 26- So órgaos do IPLEMG: Seção!
I - a Assemble Ia Geral;
ii - o Conseiho Deliberativo;
Ill - a Diretorja;
IV - o Conseiho Fiscal.
Art. 27 - Os cargos da Diretoria, do Corisejho Deliberatjvo e do Conseiho

Fiscal serão exercidos gratuitamen
Art. 28 - A Assembleja Geral e as reunjôes do Conselho Deliberativo e

Fiscal serâo realizadas na sede do IPLEMG.
Seçao U

Art 29 - A Assembléja Geral do JPLEMG, composta dos seus contribujntes
reunjr-se-á por convocaçao corn a antecedencia minima de sete dias,
mediante edital publicado no Orgão oficial do estado, na segunda quirizena de
marco de cada ano, para:

I - anualrnent
a) tomar conhecimento, examjnar e aprovar as contas e o relatôrio da

Diretoria sobre a situaçao do Instituto no exercicjo anterior;
b) deliberar sobre assuntos gerais de interesse do Instituto, não

compreendjdos nas atribuicoes do Conselho e da Diretoria;
II - bienalmente, eleger:
a) os membros do Conseiho Deliberativo e igual nómero de suplentes;
b) os men,bros da Diretorja;
C) os mernbros do Conseiho Fiscal e igual námero de suplentes.
Art. 30 - A Assernbléia Geral poderá ser convocada extraordinariarnente,

por inicjativa da Diretoria, do Conselho Deliberativo ou de urn terço dos
contribuintes

Seçâo Ill
Do Conseiho Deliberativo

Art. 31 - 0 Conselho Deliberativo presidido pelo Presidente da Assembléja
Legislativa, seu membro nato, é integrado por mais dez membros e igual
nümero de suplentes escoihidos dentre os seus contribuintes

§ 10 - 0 Conselho Deliberativo terá urn Vice-Presidente, eleito dentre os
seus rnembros efetivos, que substituirá o Presidente em sua auséncia ou
impedjmento

§ 20 -0 Presidente do Conseiho terá o voto de desempate.
Art. 32 -0 Conselho Del iberat pvo reunIrsea:
a) ordinariamente pelo menos duas vezes por ano, por convocacao de seu
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Presidente; 	 -

b) extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, por convocacão de
seu Presidente, da Diretoria do IPLEMG ou de urn terco dos seus
componentes.

Paragrafo ünico - A corivocaçao do Conseiho Deliberativo far-se-5 mediante
comunicacao a seus membros.

Art. 33- Ao Conseiho Deliberativo do IPLEMG compete:
- examinar e decidir sobre as contas e o relatório da Diretoria relativos ao

exercicio anterior, após parecer do Conseiho Fiscal;
II - exarninar e decidir assuntos que [he forem submetidos pela Presidência

do IPLEMG;
Ill - fiscalizar o desempenho da administracáo;
IV - autorizar a Diretoria a realizar operacoes de crédito, adquirir, alienar e

onerar bens do IPLEMG;
V - votar os orçarnentos do Instituto;
VI - julgar os recursos interpostos contra atos da Diretoria;
VII - baixar o Regulamento Geral e os Regulamentos Especials, por

proposta da Diretoria, bern como modificá-Ios quando se fizer necessérlo;
VIII - registrar, ate setenta e duas horas antes do pleito, corn o apoio de

pelo menos vinte por cento dos contribuintes, as chapas para as eleicOes
previstas nas alineas "a", "b" e "c" do inciso II do art. 29 desta lei;

IX - julgar os casos ornissos;
X - avocar, para seu exame e revisão, processo de iriscricão de contribuinte

e de concessão do beneficio;
XI - suspender o pagamento de beneficio, na ocorréncia de razão de ordem

legal.
Paragrafo ünico - 0 Conselho Deliberativo se reunirá e decidirá por rnaioria

de seus membros.
Art. 34 - 0 Conselho Deliberativo será renovado, pelo rnenos, em urn terco

de seus membros, a cada eIeico.
Secäo IV

Da Diretoria
Art. 35 - A Diretoria do IPLEMG é composta do Presjdente e do Diretor

Financeiro, escolhidos dentre os seus contribuintes, na forma do inciso II do
art. 29 desta lei.

Paragrafo Cjnico - Juntamente corn os mernbros da Diretoria, serão
escolhidos o Vice-Presidente e o Vice-Diretor Financeiro.

Art. 36 - A Diretoria compete:
- aplicar, em inversães rentáveis, os recursos disponiveis do IPLEMG;
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II - prestar contas da sua gestão a Assembléia Geral; 	
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Ill - fazer publicar, mensalmente, no órgâo oficial, os demonstrativos das
"Receitas e Despesas" e, anualmente, o Balanço Geral do Instituto;

IV - assinar e endossar cheques e papéis de pagamento;
V - proceder ao pagamento de beneficios ou obrigacöes de outra natureza

em cheques nominativos ou créditos em conta corrente;
VI - propor a suspensão do pagamento de beneficlo, na ocorrêncja de razão

de ordem legal;
VII - examinar e julgar os processos de admissâo de contribuintes e os de

concessão de benefIcios.
Seçao V

Do Presidente
Art. 37 - Ao Presidente do IPLEMG, eleito bienalmente pela Assembléla

Geral, compete:
- dirigir e administrar o Instituto e seus negocios e ordenar despesas;

II - convocar e presidir as Assemblejas Gerais e participar das reuniôes do
Conseiho Deliberativo, corn direito a palavra;

Ill - solicitar ao Presidente da Assembléja Legislativa o atendimento ao que
dispôem os arts. 32 e 38 da Lei n o 7.855, de 17 de novembro de 1980;

IV - organizar o quadro de pessoal do IPLEMG;
V - representar o Instituto, em juizo ou fora dele;
VI - determinar que se proceda, anualmente e sempre que necessário, a

estudos sobre a situaçao financeira e patrimonial do Instituto, visando a
compatibilizar a reserva as exigéncias atuarials;

VII - determinar o exarne e a instruçao de processos de admisso de
contribuintes e de concessao de beneficios para decisão da Diretoria.

Secâo VI
Do Diretor Financeiro

Art. 38 - Ao Diretor Financejro compete:
I - determinar a escrituraçao e o registro dos atos e dos fatos do Instituto;
II - prestar informacoes sobre a receita e a despesa;
Ill - fazer levantar Os balancetes mensais e o balanço anual do IPLEMG;
IV - sempre que necessàrio, assistir as reuniães do Conseiho Deliberativo,

corn direito a usar da paiavra no encamjnhamento de qualquer matéria de
ordem financeira da autarquia.

Seçao VII
Dos Vice-Djretores

Art. 39 - Ao Vice-Presjdente e ao Vice-Djretor Financejro, respectivamente,
compete substituir o Presidente e o Diretor Financeiro, em seus impedimentos
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eventuais, assim como na vacância de seus respectivos cargos, ate a
convocação da Assembléla Geral.

Secâo VIII
Do Conselho Fiscal

Art. 40 - 0 Conseiho Fiscal do IPLEMG e composto de trés membros,
escoihidos entre seus contribuintes.

Art. 41 - Ao Conseiho Fiscal compete:
I - eleger, entre os seus membros, 0 seu Presidente;
II - opinar sobre o relatOrio anual da Diretoria, fazendo constar em seu

parecer as informacaes complementares que julgar Uteis ou necessárias ao
exame e a decisäo do Conseiho Deliberativo;

III - examinar, pelo menos semestralmente, o balancete e as demais
demoristracOes financeiras elaboradas periodicamente pela Diretoria e sobre
eles emitir parecer.

Art. 42 - A administraçao do Instituto, por determinação do Presidente da
autarquia, prestará as informacoes necessárias ao desempenho das
atribuicoes do Conseiho Fiscal.

Art. 43 - Os membros do Conseiho Fiscal poderao assistir as reuniOes do
Conseiho Deliberativo em que se for decidir sobre assuntos de sua
competência.

Art. 44 - A responsabilidade dos membros do Conseiho Fiscal por
descumprimento de dever é solidária, mas dela se exime o membro
dissidente que fizer consignar sua divergéncia, devidamente justificada, em
ata da reunião do Orgào.

TItulo IV
Das Disposicães Finals

Art. 45 - A estrutura administrativa do IPLEMG e as normas de seu
funcionamento, especialmente as constantes nos arts. 31, 32 e 38 da Lei n°
7.855, de 17 de novembro de 1980, com alteracOes propostas pela Lei no
9.379, de 1986, adequar-se-ão as disposicaes constitucionais relativas a
administraçao püblica e a Previdência Social, mediante proposta da Diretoria
do Instituto, aprovada pelo Conselho Deliberativo e submetida a Assembléia
Geral.

Parágrafo Cinico - A vista de exposicão furidamentada do Presidente do
IPLEMG, aprovada pelo Conselho Deliberativo, a Mesa da Assembléla fará
repassar para o Instituto verba correspondente as despesas corn pessoal que
a Secretaria da Assembléja nâo possua ou de que não possa dispor.

Art. 46 - E vedado imputar subvencao püblica como pagamento de
contribuiçao devida por qualquer contribuinte.



148Art. 47 - Ficam revogados expressamente OS incisos IV e V do art. 70 e oart. 34 da Lei n° 7.855, de 17 de novembro de 1980, bern como as
disposicoes em contrárjo a presente lei.

Art. 48 - Esta lei entra em vigor na datade sua publicação.
Sala de Reuniäes da Mesa da Assemblela, 	 de	 de 1998.
Romeu Queiroz - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Goncalves.
Justificaçao: As novas normas constitucionajs referentes a reforma

administrativa e a reforma da Previdéncia tornaram indispensávejs alteraçoes
na estrutura legal do JPLEMG, de forma a adequá- pa a realidade imposta pelaLei Major.

Também opol-tuno Se nâo indispensavel nesta hora, é o cumprimento da
determinaçao do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em
sentença final e irrecorrivel, ao reconhecer a COflStjtucionaljdade do IPLEMG,
estabeleceu a necessidade da fixaçâo de idade minima, por lei estadual, para
a concessão das futuras aposentadorias aos que atenderem as exigéncias
estabelecidas

Ha de notar-se que, já no art. 10 do projeto, ao fixar-se a origem legal do
IPLEMG, salienta-se a sua defiriicao juridica, como ente estatal - autarquia
püblica - conforme entendimento já Consagrado por decisâo do Supremo
Tribunal Federal relativa a Instituiçao.

Em decorréncia do disposto no inciso XII do art. 24 da Constituiçao da
Repüblica, que estabelece a competencia concorrente da União, dos Estados
e dos Municipios quanto a fixaçao de normas de Previdéricia Social, a
sensibilidade do Constituinte mineiro Se mostrou Clara, objetiva e expressa.

o art. 62 da Constituicao mineira, como Se ye no seu inciso XXXVI,
determina a competéncia privativa do Poder Legislativo quanto ao sistema de
previdencja e assisténcia social de seus membros e servidores cumprindo Os
principios da Lei Major quanto a descentralizacao

Observe-se que, ja ao seu tempo, a lei de criaçâo do IPLEMG foi nâo
somente inovadora, ao fixar a contribujçao do segurado, mesmo quando
aposentado, como também se antecipou ao que, ainda, hoje e agora, se
busca introduzir na legislaçao previdenciar,a brasileira. Expressiva parcela
das receitas do IPLEMG tern origem na contribuiçao obrigatOria de seus
aposentados e pension istas.

A contribuiçao do empregador, no caso o Poder Legislativo, jamais
ultrapassou a 20% sobre o estipéndlo de seus membros, enquanto, no própriO
INSS e nas demajs instituicoes de previdêncja estatal e de outros entes
püblicos, ela se eleva a percentuals altamente superiores.
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Embora, ate 0 presente momento, a obrigaçao de constituicao, da Reserva

de Beneficios, que, pela legislaçao previdenciária, compete a instituiçao
criadora ou manteriedora, não tenha sido efetivada, o IPLEMG, gracas ao
equilibrio e a segurança de suas administracoes, tern-se mantido - corn
dificuldades, é certo -, porem cumprindo sempre as obrigacoes assurnidas
corn seus beneficiários, por meio de recursos próprios, jamais recorrendo a
verbas, subsidios, empréstimos ou recursos outros de origem pUblica.

A reserva de beneficios a conceder, obrigaçao da entidade mantenedora,
como Se ye do art. 11, da Lei 6.258, de 13112/173, exigència ainda da
legislacao previdenciaria, ao estabelecer os cálculos atuariais capazes de dar
a fundamentacão indispensável e a segurança essencial aos hoje
contribuintes e futuros beneficiários, necessita ser definitivamente constituida.

Para tanto, devem-se unir as partes componentes do sistema, no caso
contribuintes e empregador, para encontrar a soluçao capaz de dar a
autarquia a definitiva base patrimonial, capaz de fazer face a todos Os

compromissos futuros, decorrentes das exigências técnico-atuariais.
Alias, justica se faca ao Estado, que, por leis votadas pela Assembléia

Legislativa, recentemente estabeleceu formulas capazes de compor as
reservas atuariais do IPSM e do IPSEMG, garantindo a sobrevivência
econOmica e financeira da previdéncia oficial, na qual se inscreve 0 IPLEMG.
Ate mesmo nas privatizacOes de entidades e empresas publicas, sempre e
sem exceçôes, o Poder Executivo tern devidamente cumprido corn as
obrigaçOes de suas responsabilidade.

0 art. 11 deste projeto dispöe sobre o aspecto importantissimo, e ate então
sujeito a reparos, relativo a aposentadoria, apOs cumprida a caréncia, sem
que se estabelecessem as exigencias - agora constitucionais - de tempo de
serviço e de contribuiçao, as quais passam a integrar, Clara e objetivarnente,
o sistema de aposentadoria dos segurados do IPLEMG, tornando-se
fundamental, na norma, a exigência de 35 anos de contribuicão previdenciária
e de idade minima de 53 anos para obtencao do benefIcio.

Além das exigências acima, que identificam o projeto corn os principios
constitucionais, evitando-se toda e qualquer perspectiva de aposentadoria
precoce, não se adrnitirá a contagem em dobro ou em quaisquer outras
condiçOes especlais, na apuraçâo do tempo de servico, vedando-se, ainda, a
contagem concomitante de periodos de servicos póblico e de iniciativa
privada.

Proibe-se também no projeto que o tempo de servico utilizado para a
aposentadoria, por urn sistema, seja considerado por outro, o que significaria
uma dualidade prejudicial a Previdéncia Social como urn todo.
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Saliente-se constar no projeto outra vedação, restritiva, mas que se impoe
por seu alto sentido moralizador, qua[ seja a que impede a acumulaçao de
aposentadoria corn a percepção de retribuiçaes pecuniárias, em qualquer
area da administraçao püblica, direta ou indireta, ate mesmo em qualquer
pessoa juridica de direito püblico, ou seja, em autarquia, empresa püblica,
socieclade de economia mista, fundação ou empresa da qual participe a
União, Estados ou municIpios.

Somente será contado como tempo de exercIcio de mandato aquele em
que o segurado haja efetivamente contribuido para o IPLEMG, impedindo-se
ainda, definitiva e drasticamente, a perspectiva de somar-se tempo outro que
nâo o de contribuiçao, para efeito do beneficlo.

São mantidos, nas suas linhas gerais anteriores, sendo somente
consolidados, desde que em alinhamento corn a Constituiçao Federal e as
normas gerais da Previdéricia, Os dispositivos relativos a dependentes e aos
beneficios.

São explicitados, ao longo dos arts. 11 e 12, os principios constitucionais da
reforma recente relatives a aposentadoria e aplicáveis aos futuros
beneficiários no IPLEMG.

A pensão e o pecQlio são definidos na lei, cabendo ao Regulamento
estabelecer as normas de sua coricessão.

São no projeto expostas as fontes de receita e sua destinação, e cuida-se
ainda, da estrutura administrativa, que deve ser estabelecida no
Regulamento.

- Publicado, vai o projeto a Mesa da Assernbléia para parecer, nos termos
do art. 79, c/c o art. 195, do Regimento Interno.

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados
Agostinho PatrCis (2), Marcos Helênio, Pericles Ferreira, Gilmar Machado e
Raul Lima Neto.

Comunicacoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçoes da Comissão do

Trabaiho e dos Deputados Marco Regis e Bilac Pinto.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas da

imprensa, ocupantes das galerias, duas razOes me trazem a tribuna esta
tarde. A primeira delas é a retomada do que falamos ontem. Levantamos aqui
urn questionamento: de fate esses Vereadores estão interessados em
investigar e apurar a verdade, ou apenas em ocupar espaço na rnidia, que
está sendo bern generosa em conceder-Ihes tal espaco? A minha düvida se

acentuoU ainda mais no dia de hoje, quando publicaram que viriam a
Assembléia Legislativa para entregar as denünciaS. 0 Presidente, muito
prudente e sabiamente, para evitar que viessem depois levantar suspeitas de
que Os documentoS haviam sido extraviados, disse-lhes que fossern ao
Protocolo-Geral protocolá-loS, para que a Assernbléia tomasse, a partir dal,
as medidas cabiveis. Mas não interessa protocolar. Interessa, amanhã, dizer
novamente: "Amanhã, iremos a Assembléia levar esses documentOS". Além
disso, segundo o que Ii hoje no jornal, os proprios jornalistas interessados nas
denónciaS não foram capazes de mostrar nada. Então, pergunto: será que
querem apurar algurna coisa, ou querem apenas fazer, como diz o jornal.
"Estado de Minas", "mise-en-Scène"? Ou querern apenas ocupar espaco na
mIdia? Estamos interessados em conhecer tambérn o passado politico
desses Vereadores, pois, certamente, a vida püblica deles e totalmente
ilibada, e estamos tomando as medidas necessárias para tal. Mas quero
relernbrar este fate: por que não entregaram?

Apresentaram uma lista. 0 que eles fizeram? Pegararn cópias dos
documentos legais - e sabem que são legais - e fizeram aquela "mise-en-
scene", espaiharafli tudo e ficaram là come se estivessem olhando, foi aquele
teatro mal-feito. Fizeram isso ontem. Por que não protocolaram, se queriam a
apuração? Ache que esta Casa deveria exigir, judicialmente, que apresentem
as provas e, se não as tern, que sejarn responsabilizadoS por isso.
lnfelizmente, conseguem urn espaco, que não deveriarn ter. 0 jornal já
começou a ridicularizá-loS, ja começaram a cair no ridiculo, porque está
estarnpado no "Estado de Minas": "Mise-en-scène dos Vereadores." A
sociedade está descobrindo que estão fazendo teatro, porque a entidade
ligada a mim quis apresentar as provas, quis depor, mas não aceitaram.
Tenho a fita da reunião da CPI, quando o Vereador disse para deixar para Ia
quando foi pedido que as pessoas fossem depor. Tenho as notas
taquigráficas. Não quiseram investigar. 0 que estão querendo, deixando de
cumprir o proprio papel? Então, os desaflo, a fim de que comparecam a
entidade e peguem os docurnentos. Mas cumprir o papel não Ihes interessa,
porque não dá espaco na midia. No entanto, dizer que existe uma briga entre
a Câmara Municipal e a Assernbléia Legislativa dá espaco na midia. Acho que
as jornalistas serbs, come temos em Minas Gerais, os donos de jornais, os

. donos das emissoras de radio e de televisâo deveriam exigir desses
Vereadores que comprovassern as denUncias e não ficassem nesse jego

• covarde.
0 Deputado Wilson Trôpia me disse que procuroU o Vereador Betinho

Duarte, mas ele nãe quis ouvi-le, não quis recebé-lo, não quis converSar,
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porque deseja sempre a dUvida, quer sempre a possibiHdade. lrlfelizmente
esses são Os que se dizem moralistas. Pedi que a rninha assessona
verificasse em todos Os protocolos da Assembléla Legislativa. Não achei
nada. Não apresentaram nada. Certamente, hoje ou amanhã, deverao dar
outra noticia. Na semana que vem, virão a Assembléia para protocolar. Agora
disseram que irão fazer urn protocolo judicial. Foram ao Ministério PCiblico e
levaram a imprensa para fazer aquela "mise-en-scène", apresentando quilos
de papel. Mas apresentar quilos de papel é fãcil, é so chegar em qualquer
lugar e mostrar quilos de papel. Quero saber das provas. Onde está a
argumentaçao? Estou lançando urn desaflo. Por que nâo fazem isso? Porque
não Ihes interessa, simplesmente. E so "mise-en-scène". Se houver alguma
coisa, que investiguen, ate o final. Mas nao fiquem nesse jogo de teatro
barato.

Estou receberido em meu gabinete cartas de diversas entidades, que leram
a noticia e ficaram chocacjas. A minha famIlia está traumatizada, Os meus
amigos estão traumatizados, estão chocados, estão solidários comigo. Não
tirarei nunca mais essa marca. Assim, quando alguem for comentar sobre
Miguel Martini dirá apenas que ouviu dizer que houve algum envolvimento
corn subvençao e corrupção. E assim que ficará. Em Minas Gerais aconteceu
urn fato. 0 Governador Benedito Valadares precisava escolher entre dois
Desembargadores, teria de definir qual dos dois seria. Então, chamou a
assessoria, dizendo que a situação estava empatada, pois eram dois
excelentes homens. Naquele tempo, determinava a lei que, se alguém
achasse alguma coisa na rua, deveria entregar ao poder pUblico. E, assim urn
dos Desembargadores fez: encontrou urn objeto e, cumprindo a lei, 0
entregou a Delegacia. 0 assessor disse: "Os dois são excelentes, mas urn
deles (eve urn registro policial". E o Benedito Vatadares optou pelo outro.
Aquele que fez certo perdeu o cargo, porque tinha uma ocorrência policial por
cumprir a lei.

E assim que val ficar. Devo dizer que ninguem mais vai reparar isso, mas
certamente you ate as ültimas conseqüências, estou indo, para que sejam
responsabjljzados e paguem tudo que puderem, além do que deveremoS
fazer para ver como está a vida ilibada desses Vereadores. lnfelizmente, 0
homem pUblico é assim. Ele é condenado quando é denunciado, não quando
o fato e apurado e julgado. Já estou condenado, apesar de não ter nada corn
isso-

Ligou-me a diretora da cornunidade, profundamente chocada. E assim que
está ocorrendo. Esperaremos, tenho certeza de que a justica deste Estado
saberá se pronunciar.

TA,
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O Deputado Geraldo Rezende (Em aparte) - Deputado Miguel Martini,
primeiramente quero agradecer-Ihe a gentileza de me ter concedido aparte.
Descie ontern estou acompanhando o procedimento de V. Exa. nesta Casa.
Quero dizer que não posso concordar corn o que V. Exa. disse, que ja está
processado, näo posso acreditar nisso. 0 povo mineiro e sábio, o povo
mineiro vai saber discernir, o povo mineiro vai dar o valor que V. Exa. tern, do
qual nOs, nesta Casa, somos testemunhas.

Ontem urn Deputado fez, em urn aparte, o retrato do que V. Exa. e para
esta Casa Legislativa. Quero ratificar e dizer desta convivência amiga de
quatro anos que tivemos aqui. Já estou aqui ha 12 anos, já tratei corn
diversos Deputados e you ficar por mais quatro anos, corn muita honra sendo
seu colega. Digo corn muita honra, pois V. Exa. e urna pessoa de idoneidade
absolutamente ilibada, e nao pode haver nenhurna suspeita sobre o seu
comportarnento. Quero dizer isso de pCiblico e da alegria que sinto por ter
como colega uma pessoa honesta, ilibada e reta nos comportamentos, corno
V. Exa. Quero, então, dizer da sinceridade corn que V. Exa. encara a polItica.
Esse pessoalzinho que está fazendo isso e oportunista que quer entrar na
politica. A polItica é uma coisa sublime, e a coisa mais importante da vida
humana. 0 dia em que a populaçao mineira e a brasileira tiverem consciência
da importância da politica para a vida em sociedade, para o convivio social,
aI, sirn, nOs, parlamentares, seremos efetivamente valorizados. Agora,
existern Os aproveitadores e isso existe em todas as profissOes. Então, V.
Exa. nâo deve dar valor a essa questao de sornenos importância. Eu sei, nOs
sabemos aqui na Assembléia, e seus eleitores, através das manifestacOes,
também ja estão sabendo disso. V. Exa. disse que está recebendo
comunicaçöes e cartas de repüdio por essas atitudes.

Quero dizer que não concordo corn o fato de que V. Exa. esteja dirninuldo
perante o pUblico e perante a populacão mineira corn relação a essas coisas
de menor importància, de oportunistas que estão aproveitando oportunidades
para chegar aqui na Assembléia. V. Exa. não pode desanimar. Se eu sair
daqui, se V. Exa. sair, se os outros Deputados saIrem desta Casa, vamos dar
oportunidade aos oportunistas. Mas não vamos deixar isso ocorrer. Meus
parabens pelo seu pronunciamento. Agradeco pelo aparte.

0 Deputado Miguel Martini* - Muito obrigado. Quero dizer que, dentro dessa
lirtha de valorizacao dos politicos, como Presidente da UNALE, estamos
divulgando no Brasil inteiro urna resposta a uma matéria que saiu em urna
revista de circulacao nacional. Gostaria de ler o teor desse docurnento que
estamos enviando a revista, em primeira rnão, para os Deputados de Minas.
Ha uma estratégia por trás dessa reportagem, e, lendo o teor do texto, V.
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"Sr. Editor. A respeito da reportagern "A Mamata das Assembleias",
veiculada por essa revista, na ediçâo de hoje, em nome da União Nacional
dos Legislativos Estaduais, entidade que representa os parlamentos
estaduais, vimos registrar a seguinte:

1 - Ao citar nCimeros e situacöes particulares que não pretendemos
questionar, a reportagem pinça exemplos bizarros e transmite ao leitor a
impressão de que a imoralidade e a farra corn a dinheiro püblico predominarn
nos Legislativos Estaduais do Pals, a que não e verdade.

2 - Ao desmoralizar e denegrir o Poder Legislativo, antes de cometer uma
injustiça, a revista presta urn desserviço a causa da democracia, esquecendo-
se de que, quando esta Se fragiliza, a imprensa é a segunda vitima.

3 - Entendemos que a aprimorarnerito do Legislativo Estadual, condiçao
essencial para o fortalecimento do principlo federativo, nao deve ficar sob a
ótica distorcida da reportagem, que, estranhamente, aparece num momento
em que se discute a reforma tributária e fica evidente a poder avassalador do
Governo Federal, colocando uma camisa-de-força nos Estados e municipios.
4 - A reportagem é omissa e deixa claro o seu propósito restrito de

achincalhar o Poder Legislativo, ao deixar de fazer uma análise que
contemplasse a que chamariamos de urna agenda positiva, ou seja, a revisão
do pacto federativo, a repartição de competências, o poder de fiscalizador do
Poder Legislativo Estadual, a concentraçâo excessiva de poderes nas mãos
da União, todos, aspectos de especial relevância para o momenta atual.

Se a isençâo e o dever de informar estivessem em pauta, o repOrter
certamente encontraria nas Assembléias investigadas material suficiente para
mostrar o outro lado da moeda, como determina a born jornalismo. Para ficar
em apenas dois exemplos, citamos a CPI do Sistema Carcerário, que marcou
as trabaihos da Assembléia de Minas Gerais este ano, e a lei que reformulou
o DETRAN no Rio Grande do Sul, experiência de sucesso que fui conhecer
pessoalmente ha poucos dias.

Como entidade que visa principalmente a valorizaçao do Poder Legislativo e
ao fortalecimento das instituiçoes democráticas, defendemos a apuraçao e a
correçao imediata dos abusos e das distorçOes apontados pela reportagem,
sO não podemos aceitar a simplificaçao, hoje rotir,ejra na nossa imprensa,
que transforma urn Poder, que e o mais visIvel, transparente e vulnerável,
pilar básico da democracia representativa, num arremedo de arranjos
politicos e interesses escusos."

Muito obrigado.
* - Sem revisâo do orador.
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• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhoras e senhores, tive hoje, no meu gabinete, a visita de urn
Prefeito que veio me relatar urn fato que está acontecendo em sua cidade,
que me deixou sobrernaneira preocupado. Esse Prefeito da pequena cidade
de Verdelândia, no Norte de Minas, recém-ernancipada, me disse que teria
feito urn compromisso corn o Secretário de Estado da Educacao no sentido
de viabilizar o processo de municipalizacão do ensino, de nucleaçao do
ensino da cidade. Em contrapartida, ele teria Os recursos para a construçâo
de trés escolas no municIpio. E essas escolas, de acordo corn o convênio,
seriarn construidas corn a Iiberaçao de trés parcelas consecutivas, em rnaio,
junho e julho. 0 Prefeito, confiando na palavra do Secretário da Educacao,
autorizou a construcâo das escolas; recebeu a primeira parcela e cornpletou a
segunda e a terceira corn recursos do rnunicIpio, para a conclusao mais agil
das escolas no MunicIpio de Verdelândia. Mas nem a segunda nem a terceira
parcelas foram repassadas ao rnunicIpio. 0 Estado deixou de cumprir sua
parte, e, nesta sernana, a construtor das escolas chegou a Verdelândia para
retirar as telhados das obras, numa forma de diminuir o prejuIzo que teve corn
a construçao. ja que a Estado nao pagou a segunda e a terceira parcelas. 0
municipia não teve corno horirar seus campromissos bancando a quantia
referente a divida do Estado.

Faco este relato, em primeiro lugar, para rnostrar a dificuldade par que está
passando o MunicIpia de Verdelândia e, em segundo sugar, para mostrar urns
outra face da educaçao em Minas: muitos Prefeitos, muitas cidades
participaram e estão participando dos processos de rnunicipalizacaa,
acreditando piarnente que o Estado honraria seus comprornissos, a que na
verdade nâo está acontecendo. Gostariamos de fazer este apela, no principio
de dezembro, ao Secretário João Batista dos Mares Guia, que tern seus
méritos, é urn graride educador, homem extremamente inteligente, a fim de
que use de todas as formas possiveis para que a Estado não deixe a
Municipia de Verdelândia assim corno outros, em Minas Gerais, na situacão
dificit e precaria em que se encontram. A educacãa é coisa muito séria. 0
Governo do Estado tern investido 45% de toda a sua arrecadaçâa na
educacao ern Minas. Sabemos do cornpromisso do Governador Eduardo
Azeredo, sabemos da sua capacidade, mas e necessário que essa conta de
Minas seja integralmente paga corn recursos do Governo do Estado,
acertando a parte que Ihe é devida. Estamos vivendo uma insolvência dos
rnunicIpios e talvez possarnos contar nas macs quais serão os municIpios de
Minas que irão pagar a 130 satário. Podemas contar em duas rnâos quals so
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as municipios que estão em dia corn o pagamento de fornecedores e do
funcionalismo. A verdade e que Os municipios estão quebrados, não tern
como arcar corn as despesas de final de ano. E não aceitamos, em nenhurna
hipotese, que Os municipios venham a pagar essas contas, principalmente na
area da educaçao ptiblica em Minas. Faco este apelo, como Deputado da
região do Norte de Minas, como conhecedor das dificuldades da regiao. Cito,
por exemplo, a cidade de Manga, que também caiu no mesmo conto.
Acreditou nas promessas da Secretaria de Educação e investlu recursos
prOprios em obras que não eram de sua responsabilidade, e sim de
responsabilidade do Estado.

- A situação da escola em Minas e muito difIcil, muitas escolas não foram
construidas, muitos recursos do Governo Federal não foram repassados para
que se pudesse executar plenamente a nucleacão aqui no Estado, enfim, a
educacao em Minas merece urn pouco mais de cuidado, merece ser
urgenternente repensada. 0 que não pode acoritecer é Os municipios
pagarem essas contas. Quero, Sr. Presidente, fazer trés anáncios que são
importantes para a nossa região. Nesta sernana, graças a Deus, tivemos trés
vitórias significativas para o Norte de Minas e para o vale do Jequitinhonha.

A primeira vitória consumou-se ontem, quando a CEMIG foi a vericedora da
concorréncia para a construçâo da barragem de Irapé, uma obra que se
arrasta por mais de 20 anos, e que somente nos Ciltimos trés anos teve urn
desfecho favorável, corn as vitórias que tivemos para a construcão desse
importante empreendimento para o vale do Jequitinhonha e para 0 Norte de
Minas. A CEMIG vaj construir urn empreendimento de U$700.000.000,00, que
ira aumentar, muito, a conta de energia elétrica do Governo do Estado,
favorecendo a exportacao de energia para outros Estados, principalmente
para Os Estados vizinhos. Então, queremos manifestar nesta tarde nosso
contentamento, em primeiro lugar, por ser a CEMIG a vencedora da
concorrência de Irapé, uma empresa sôlida, séria, que tern demonstrado,
acima de tudo, a eficiência que falta a outras empresas, e ate mesmO a
alguns Orgãos governamentais deste Estado e deste Pals. Ternos a certeza
absoluta de que, corn a CEMIG, Irapé vai ser construlda e vai mudar todo 0
panorama socioeconômjco de uma região que e uma das mais pobres deste
Estado e deste Pals, a regiao do vale do Jequitinhonha.

0 outro anQncio que tambérn merece a nossa divulgacao nesta tarde é a
assinatura do cOflVêfljO para, finalmente, verrnos executada a segurida etapa
do Projeto Jalba. A primeira etapa fol construida e é uma realidade. 0 ProjetO
Jaiba I e uma obra que, hoje, tern assentadas no Norte de Minas 1.800
familias, e e o malor e o melhor exemplo de reforma agrária deste Pals. Já 0
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Projeto Jalba II, corn recursos assegurados da ordem de R$87.000.000,00
terá aplicação na parte empresarial, a parte que vai gerar riqueza, impostos e,
certamente, a oportunidade desse projeto se concretizar coma
empreendimento empresarial dos mais importantes deste Pals.

E a terceiro anUncio que querernos fazer é importante porque teve, e tern, a
participacão direta desta Casa Legislativa, quando, neste ano, aprovamos o
remanejamento de recursos do Fundo de Agua e Esgotos, no valor de
U$40.000.000,00, para o inicio do projeto de irrigacâo dos rios Jequitinhonha
• Pardo, o que vai beneficiar rnais de 17 municIpios e será fundamental para
• desenvolvimento da região de Salinas, de São João do Paraiso, de Rubelita
• de Almenara.

E urn projeto de gerericiamento hidrico e de irrigação dos rios Jequitinhonha
• Pardo.

São trés noticias importantes para nós principalmente, que vivemos naquela
regiao, que representamos o Norte de Minas e que já estamos cansados de
viver as custas de migaihas, de sobras de investirnentos de outras regiães do
Estado. 0 Jaiba II, o Irapé e• o projeto de irrigacão dos rios Jequitinhonha e
Pardo, certamente, serão fundamentais para mudar toda a economia, todo o
aspecto socio-cultural e de desenvolvimento do Norte de Minas e do vale do
Jequitinhonha.

Quero encerrar minhas palavras, Sr. Presidente, solidarizando-me corn o
Deputado Miguel Martini. Esse Deputado é hoje, nesta Casa, urn parlamentar
respeitado. Receba em meu nome, Deputado Miguel, em nome do PSDB, em
nome de todos os companheiros a nossa solidariedade. V. Exa. tern
demonstrado responsabilidade. Hoje, V. Exa. é urn parlarnentar que tern
respeito em todas as regiães deste Estado. Certamente, graride parte das
verbas de subvengão social, felizmertte e gracas a Deus, são bern
ernpregadas pelos Deputados desta Casa.

V. Exa. nao merece a forma injusta corn que está sendo agredido, porque
tern prestado contas de todos as recursos que recebe e que recebeu corno
parlamentar desta Casa. Corn certeza, a história val fazer justiça ao grande
trabalho social que V. Exa. tern desenvolvido. Não se deixe abater par essas
acusaçöes injustas, e ate mesmo covardes, de pessoas que querem apenas
usar do cargo para aparecer politicamente. Siga a orieritaçâo da consciOncia
de V. Exa.; siga a orientacão do coracão de V. Exa., que é, hoje, urn
parlamentar cristão e responsável. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Antonio Roberto.
0 Deputado AntOnio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveitando
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esta oportunidade, gostaria de tecer algumas consideracOes sobre a atuaçao
do Deputado Federal Aécio Neves e algumas colocacôes que fez nos jomais.

o Deputado Federal Akio Neves, LIder do PSDB na Câmara, fol,possivelmente, alçado as prestigiosas responsabilidades que detém em
funçao de seu talento e de sua dedicacao. Mas é, talvez, a juventude do
parlamentar que o tern levado, corn frequência, a investjr impetuosamente
contra o futuro Goverriador Itamar Franco, contra tudo o que diz respeito ao
estadista de Juiz de Fora e o que ele representa Para nOs, em Minas Gerais.

Nessa linha, sem düvida agressiva e carente de isençao, o parlamentar
questiona o fato de Itamar ter-se ausentado do Pals nas Ciltimas semanas,
quando sua presença aqul seria necessária, em vista da fase de transição
que atravessamos Declara ele, airida, que o futuro Chefe do Executivo
Estadual, ja que se coloca em posição de centro-esquerda deveria instar seu
partido, o PMDB, a fazer corn que alguns de seus membros pedissem
exoneracao dos cargos federals que ocupam.

Ora, nenhuma das assertivas do Sr. Aécio Neves se sustenta a luz do
equilibrio e da verdade dos fatos. Em primeiro lugar, Itamar se ausentou
recentemente do Pals porque, como homem sensato que e, não desconhece
que a distância pode ser boa conseiheira.

Após a dura campanha em que fol alvo de tantos ataques das hostes
governistas - campanha essa que, não obstante, valeu-lhe a consagração
popular - ele precisa refletir, longe dos problernas sobre o legado que Ira
receber, porque não é segredo, a esta altura, que Minas Gerais está falida,
muito embora o nosso Governador Eduardo Azeredo tenha, cuidadosamente,
ocultado dos eleitores essa realidade, quando da sua campanha eleitoral.

Quanto a exoneraçao de membros do PMDB dos cargos que ocupam na
esfera federal, esquece-se o Sr. Aécio Neves de que eles all estão por
interesse exclusivo do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Por interesse
exclusivo da sua politica. Fol S. Exa. o Presidente da RepCiblica quem Ia 05
colocou, por oportunismo politico, Para garantir a sua reeleiçao. Alias, foi
desse mesmo oportunismo politico, aliado ao mais deslavado fisiologismo,
que o Palácio do Planalto se valeu Para vencer Itamar na convençao nacional
do PMDB, que oficializou apoio a candidatura de Fernando Henrique. Em
outras palavras, corn a inviabilizaçao da candidatura de Itamar a Presidência,
na legenda do PMDB, o Sr. Fernando Henrique, no minimo, escarneceu do
instituto da fidelidade partidárja.

0 Sr. Aécio Neves, ao longo de sua curta e fulgurante carreira, não tern
poupado elogios a potItica neoliberal adotada pelo Governo da União. Muito
embora o neoliberalismo já tenha caido no descredito da maloria dos paIses,

FTAq
I AL

159
no Brasil insistem nele, corn resultados catastróficos Para a Naçao e Para o
povo brasileiro. Os indicadores econômicos não nos deixam mentir: a divida
externa do Pals está no patamar dos US$225.000.000.000,00, enquanto a
interns chega aos US$300.000.000.000,00; o desemprego atinge 13% da
populacâo economicamente ativa; as setores produtivos não são estimulados,
enquanto regala-se o capital especulativo internacional corn juros realrnente
absurdos, estratosféricos.

Sobre a taxa de juros, alias, chega a ser visivel a admoestaçao do
Presiclente Fernando Henrique ao Congresso. Diz que ela so ira baixar se as
reformas forern aprovadas. 0 fato é que os juros seguem altos porque isso
interessa aos especuladores estrangeiros, a esse capital transitOrio que aqui
chega Para ser duplicado da noite Para o dia, fugindo, em seguida, e em nada
contribuindo Para o progresso do Pals.

Pessoalmente, entendemos que o furor de Aécio Neves contra Itamar -
além de impetos juvenis - deve-se ao fato de ser fraternal amigo de Eduardo
Azeredo, esse grande derrotado nas ültirnas eleicoes. Seu apoio a politics
neoliberal, no entanto, é injustificável, mesmo que esteja ele defendendo o
Governo Federal, em sua qualidade de lider do PSDB na Câmara. Porque,
realmente, a posiçâo da equipe econômica é insustentável, se considerarmos
o atual estado de coisas em que se debate o Pals: al temos ajuste fiscal e
reformas ditados, em prirneira mao, pelo FMI, atendendo ao interesse
externo; al temos as Estados e, sobretudo, os municipios, levados a
bancarrota corn o fortalecimento indevido do poder central e a corifiguracão
de autêntica ditadura econOmics; al temos ameaças concretas a prôpria
soberania nacional, corn interveniência do estrangeiro em assuntos que a
riOs, brasileiros, e so a nôs, dizem respeito.

Pois é esse modelo neoliberal, falido e desacreditado, que a Sr. Aécio
Neves persevera em defender, enquanto persiste nos ataques ao futuro
Governador de Minas Gerais. Melhor seria que ele, ao invés de se empenhar
em atitudes füteis e apressadas, se mirasse no exemplo do avO, o falecido
Presidente Tancredo Neves. Podernos rião concordar, eventualmente, corn
alguns dos aspectos da atuacâo do saudoso estadista de São João del-Rel,
mas devemos nele reconhecer, entre outros atributos, Os dons da ponderacão
e da sabedoria politica. Pois é essa ponderacão e essa sabedoria que estão
faltando ao Deputado Aécio Neves. Em vez de coritinuar a defender 0
indefensável e de promover ataques gratuitos a alguem como Itamar, que so
tern trabaihado em pro[ da Nacao brasileira, deveria a parlamentar
concentrar-se no que interessa, ou seja: ajudar a Governo Federal, que apóia,
a encontrar meios Para livrar o povo brasileiro da situacão aflitiva em que 0
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o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
o Deputado Raul Lime Neto - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz

Srs. Deputacios companhe,ros deste parlamento chamo a todos para 
quedeem testemunho das palavras que pronunciel. Está acontecendo urn fato no

Estado, e sO mesmo a reflexão paciente pode chegar ao veredicto acertado
de que esse fato nada mais e do que uma demonstraçao da falta absolute de
responsabilidade Para corn a ordem e a Paz do povo do Estado. Dois meses
apOs tomar posse nesta Casa, fiz urn pronunciamento, desta tribuna,
chamando atencao para uma injustiça terrivel que acontecia na principal
corporaçao de segurança de flosso Estado - as Poilcias Militar e Civil. Dizia,
então, a S. Exa., o Governador do Estado, e repeti por diversas vezes - todos
Os 

senhores são testemunhas disso -, a seguinte frase: "Excelência, urn cia a
Perna dOi". Não Se podia Conceber justiça em urn Estado, não se podia
esperar segurança em urn Estado oride Os praças recebiam urn salário de
miséria, urn salário inIquo, que, na verdade, era uma ignon,fnja pare esta
Casa, que tinha a responsabjljdade de alertar o Executivo Para aplicar uma
parcela major do orçamento no salário das Poilcias Militar e Civil, porque isso
Ia corrigir, imediatamente, uma doença social terrivel: urn praça receber urn
salário corn o qua[, pare sobreviver, teria que ser urn cristâo exemplar, corn Osolhos fitos em Deus, ao ponto de não fazer caso das dores que certamente
estava sofrendo como corisequencia do miserável salário, pagamento, soldo
que recebia ao final do més. V. Exas. são testernunhas o Sr. Presidente
desta Casa é testemunha de que citamos o exemplo do corpo, dizendo que
pelo fato de os pés não serem as mãos não significa que nao sejam membros
do corpo; pelo fato de Os Ouvidos nào serem os olhos nâo significa que Osouvjdos nâo sejam membros do corpo. Da mesma forma, Os praças flãoserem os oficlais nao significa que nao sejam membros do corpo des
eguranga do Estado de Mines Gerais. Citamos o exemplo de urn carcereiro,

de urn amigo que nos procurou, cujo norne guardamos, e nos mostrou seu
contracheque, que revelava urn salário lIquido de R$128,00 por mês. Ele era
urn pai de famulia que pagava aluguel. Naquela epoca, dissemos:
"Excelências, se esse hornem deixar entrar a droga nas penitenclarias e nas
cadelas, corruptos sois, Excelêricias, porque somos nOs que não atentamos
Para essa injustice social".

Urn més antes de eclodir urna revolta Pacifica, urn més antes de eclodir 
0grito de dor dos praças do Estado, fizemos desta tribune - 

Os senhores sãotesternunhas, os anais da Casa registram - outro pront.rnciamento depois deduas audjéncias püblicas, no qual propUnhamos fosse elaborada proposta de
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emenda a Constituição Para que as PolIcias Civil e Militar recebessem
também 40% de acréscimO por insalubridade, mas diziamos que isso não era
suficiente, porque havia uma distância esmagadora, que esmagava os pracas
do Estado de Minas Gerais. Dissemos daqui que, se urn corpo e sadio,
quando urn membro sofre, todos Os demais membros sofrem corn ele. Se
temos urn corpo sadio e 0 flOSSO pe sofre, quando pisarnos num caco de vidro
ou se espetamos o dedo do pé, todo o nosso corpo sofre. So não sofre se o
corpo estiver leproso, e a lepra, como sinOnimo de pecado, é tambérn
sinônirno de corrupção, é tarnbém sinOnimo de uma espécie de morte, em
que urn corpo não percebe que está apodrecendo. Dissernos que não era
cabivel a urna mente racional esperar seguranca daqueles que eram
inseguros, que não tinham tranquilidade sequer Para ter urn alimento na sue
casa pare a sobrevivéncia minima de urn cidadão, porque os salários pagos
aos pracas eram tao vis que nos envergonhavam.

Srs. Deputados, eclodiu aquele movimento. Quando eclodiu aquele grito de
revolta, ele nao foi movido por nenhum lider. Despontou urn Cabo evangélico,
chamado Julio, não orientado por homens, mas conduzido pela situacão e
pela experiência que Ihe dave o ministério pastoral. Embora fosse Cabo, era
urn homem que tinha o 2 0 grau, urn contador e urn pregador do Evangeiho;
vendo aquele movimento gritante dos Cabos, dos Soldados e dos Sargentos,
deu uma palavra de bom-senso, dizendo: "Companheiros, não derrarnemos
sangue, porque as armas de nossa rnilIcia rião são carnais, mas espirituais,
são armas de urn povo e de urn corpo que clama por justice; sornente corn
ordem e disciplina conseguiremos o que queremos". Foi aceita a sua
liderança espontaneamente. Ele foi urn pacificador e urn interlocutor entre os
Praças e o Governador Eduardo Azeredo.

Houve derramamento de sangue, sim. Ate podemos compreender aquele
sangue derrarnado, quando examinamos a soteriologia, que diz que sern
derramamento de sangue nao ha rernissão de pecados. Mas conduzido por
Deus, que fez corn que aquele que morreu, aquela vitima e aquele mártir
fosse, antes de tudo, urn homem cristão.

Senhores, a Governador Eduardo Azeredo, naquele momento, talvez
aconseihado por pessoas que nao tern vocacão polItica, porque, quando urn
Governador dá ouvido a palavras mentirosas, vem a pensar que todos Os

seus servos são também perversos, expulsou da PolIcia Militar diversos
Soldados e Cabos, como o prOprio Cabo Jólio, que, em nenhurn momento,
havia testemunhado negativamente sobre a corporação. Mais tarde, sanou-se
0 problema. Mas agora, senhor, pare que S. Exa., nobre Deputado José
Bonifácio, venha apartear, corn conhecimento de causa, ouca o que este
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Exa. o Governador do Estado ordena a polIcia a, mais uma vez, expulr 16
praças que participaram daquele movimento de dor e, corn isso, causar urna
situaçao de insegurança, novarnerite,. na corporaçao da Policia Militar do
nosso Estado. For que, Exceiênc,a? For qual motivo? Seria Para complicar
Para o nosso futuro Governador, eleito pelo povo? Evidentemente nao,
porque, sem düvida, o nosso Governador, corn a experiêncja que tern como
urn grande Presidente, e corn o conhecjmento que adquiriu em seu Jejum
politico, como Embaixador nos Estados Unidos, saberá corrigir essa grande
injustiça. Mas, perguritando por qué, cedo a palavra ao nobre companheiro
esperando dele, quem sabe, uma resposta ao nosso coraçao.

o Deputado José Bonifacio (Em aparte) - V. Exa. falou em sangue, em
remissão, e nao entendi bern Se foi perdão ou traição. Gostaria que V. Exa.
explicasse.

o Deputado Raul Lima Neto - Vou explicar ao nobre Deputado, a quern
prezo bastante. Ha urn texto na BIblja, no livro de LevItico, em hebraico, que
diz o seguirite: "Sem derramamento de sangue nao ha remissào de pecados".
Sem derrarnarnento de sangue não ha remjssao dos pecados, porque 0
derramar do sangue e a morte existem por causa de nossos pecados. Nunca
foi piano de Deus que houvesse tristeza, enfermidade e morte, e V. Exa.,
nobre Deputado, como eu e todos nós, está morrendo. Mas Deus amou 0
mundo de tal maneira que deu seu filho unigénito Para que todo que Nele cré
não pereça, mas tenha a vida eterria. Sendo Deus, esvaziou-se da sua gloria
e derramou seu sangue Para nos rernir da condenaçao e da sentença que
pesava sobre cada urn de nos, porque todos nos pecamos. E, vencendo a
morte, ao tercejro dia, nos levou uma nova herança, que é a ressurreição e a
vida. E, nesse movimento que aconteceu, derramou-se sangue, mas
derramou-se urn sangue inocente, como inocente foi o sangue do Filho de
Deus Para nos perdoar. E, como Deus e justo, perrnitiii que aquela bala,
aquele tiro, talvez de urn franco atirador, que não rnirou em urn alvo, mas em
alvos, atingisse não urn incrédulo, porque, se fosse assirn, aquele teria ido
Para a inferno, porque o salário do pecado e a separaçao eterna de Deus,
que e a rnorte e o inferno, mas sim a cabeça de urn crente, de urn pastor
chamado Valério, que era Cabo, como a Cabo JCilio, que hoje liderouespontaneamene esse movimento de Paz e justiça Para todo o corpo da
Policia Militar.

Faço urn clamor a esta Casa e a rneus nobres companheiros Deputados,
especialmente Os que são amigos de S. Exa. o Governador, que agora vai
deixar o nosso Estado. Peco-Jhes que procurem aconselhá-lo de maneira que
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ele não piore a situacao e, ao contrário do que fez anteriormente, faca corn
que o nosso povo e todo o corpo da Poilcia Militar seja urn corpo sadio, justo
e bern alimentado, ao inverso do que era anteriormente. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a paiavra, a Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos nás

sabernos da situaçâo financeira atual do Estado, causada, antes de tudo, por
urn processo de crise major que está atingirido todo o setor pblico, nâo
apenas em Minas e no Brasil, mas em todo o mundo. Entretanto, no caso de
Minas Gerais, ha urn componente que ajudou a agravar 0 processo e que
precisa ser analisado: a incompetência dos técnicos que geriram as finanças
do Estado e a subserviência do Governador as politicas federals. Essa
situacão chega hoje as raias do absurdo, quando o Estado se apropria
indevidarnente dos recursos dos municIpios, cujo repasse é obrigatorio
segundo o comando constitucional, no caso do FUNDEF. 0 Estado já atrasou
Os meses de outubro e novernbro Para tal repasse.

Está presente ci ex-Deputado e atual Prefeito de Caeté, Raul Messias
Franco, juntamente corn o Vereador do PT, a companheiro Américo, que vém
dar cléncia e, ao mesmo tempo, solicitar uma posicao deste Legislativo contra
esse crime e, por que nao dizer, esse furto cometido contra o Furido de
Educação dos Municipios. Através da Lei n° 9.424, de 1996, que estabelece
as normas do Fundo, fica bern claro que 15% dos 25% obrigatorios a serem
investidos no ensino fundamental cornpOem esse Fundo.

Em correspondência datada de 27/11/98, dirigida ao Conseiheiro João
Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais,
assim se expressa o Prefeito Raul Messias Franco. (- Lé:)

"Sr. Presidente,
Servimo-nos do presente Para comunicar a V. Exa., a firn de que sejam

tomadas as medidas necessãrias, que o Estado de Minas Gerais se encontra
em atraso corn 0 repasse de verbas destinadas a este Municipio de Caeté,
em desrespeito a legislaçao em vigor e a convénio firmado entre as
mencionadas entidades, verbas essas relativas a repasse do Fundo de
Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Vatorização do
Magisterio - FUNDEF.

Ressaltarnos que tal atraso, além de irnportar em descumprirnento de
obrigação legal, implica em atraso no pagamento dos servidores da educagao
e, devido a grande crise ocorrida nas décadas de 80 e 90, corn o fechamento
da (mica grande empresa estabelecida na cidade, a Cia. Metalurgica Barbara,
compromete a Unica fonte de rendimeritos de muitas familias, advinda apenas
do exercicio do magisterio na rode püblica. Assim, corn o atraso nos
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164repasses, centenas de familias nao tern como honrar seus compromissos

gerando uma crise sern precedentes no municipio.
Destarte, solicitamos de V. Exa. a tomada das medidas pertinentes a fim de

se regularizarern Os repasses devidos a este municipio, bern como para
apurar a eventual responsabfljdade por tais atrasos. Respeitosamente,

Raul Messias Franco."
Gostarja de registrar a presença, nesta Casa, de vários servidores da

educaçao do Municipio de Caete, além da Secretária Municipal de Educaçao.
0 Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Deputado, no Triângulo,

estamos acompanhando essa situação. Se fossemos avaliar o que está
acontecendo na educaçao, da Otica da pessoa fisica, poderamos,
tranquilamerite, afirmar que o Secretário está praticando urna apropriacao
indébita. Antes da publicaçâo do censo, quando ficou estabelecido que
deveria haver o Fundo, e ate a publicação do censo, ele estabeleceu urn
fundo. Após a publicaçao do censo, no final do ano passado, o Secretário
estimulou, de uma forma extremamente inábil, no interior, a municipalizaçao
das escolas do Estado. Como o Fundo já havia sido publicado, foi criado 0
segundo Fundo, e o Secretário está trabaihando corn esse recurso, porque Os
alunos das escolas estaduais que foram municipalizadas faziam parte do
nümero de alunos da escola piblica do Estado como urn todo, publicado no
censo.

Então, o que acontece? Ele não estâ repassando. Acho que essa questâo é
extremamente séria. Mais do que não repassar esse recurso dos fundos, Sr.
Deputado, temos a situaçao de dificuldade em que ele colocou os Prefeitos,
quando, para tentar amenizar a forma como ele estava trabalbando 0
processo de municipalizacao que foi numa linha de verdadejra chantagem,
ele prometeu uma série de coisas para os Prefeitos. E, pelas informaçaes que
temos, não consegulu cumpri-las; nem 10% daquilo Clue foi prometido. Temos
não so o não-repasse dos fundos do FUNDEF, mas também uma série de
compromissos que o Secretárjo fez no momento em que estimulou as
municipalizacaes e que não está cumprirido.

Solicitei este aparte apenas para esciarecer isso. Acho que o crime é duplo
nessa questâo, pois não e apenas o repasse do FUNDEF que ele não está
fazendo, mas também existe a questão dos compromissos assumidos que ele
nao está cumprindo.

o Deputado Durval Angelo - 0 Deputado Carlos Pimenta já denunciou essa
questao. E ha mais ainda, existe urn outro crime, que é do Governo Federal.
Como o FUNDEF e urn fundo fiscal, nao compete ao Governo, por decreto,
estabejecer o valor, porque é urn fundo fiscal, é contábjl. 0 que vemos? Hoje
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deveriarnos ter 0 mInimo desse Fundo estabelecido em R$420,00, no nIvel
nacional está estabelecido em R$315,00 e, na medida provisoria publicada
pelo Governo Federal Fernando Henrique Cardoso, foi reduzido para
R$275,00. 0 Fundo deixa de ser de natureza meramente contábil e fiscal.

Queremos denunciar e fazer urn alerta a toda a populacao de Minas Gerais
e urn apelo ao Governador: Sr. Governador Eduardo Azeredo, não pegue o
dinheiro das criancinhas, da educaçao, para pagar dIvida de campanha. Sr.
Governador, não use o dinheiro das crianças de Minas Gerais para pagar aos
fornecedores que financiaram sua campanha, porque, na realidade, o crime é
esse, são recursos que estão sendo usados eleitoralmente e de forma
inconstitucional, sendo recursos de centenas e centenas de municipios de
Minas Gerais. Concedo urn aparte ao LIder do PT, Deputado Gilmar
Machado.

0 Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Deputado Durval Angelo,
queremos agradecer-Ihe e nos solidarizar corn V. Exa. nesse
pronunciamento. Não so o MunicIpio de Caeté passa por dificuldades, em
virtude da irresponsabilidade, mas queremos tarnbém ressaltar a fala que foi
feita aqui pelo Deputado Carlos Pimenta. 0 Secretário João Batista dos
Mares Gula prometeu fazer mundos e fundos neste Estado. Em Uberlãndia,
prometeu fazer 60 salas de aula, se houvesse a municipalizacao, e ate hoje
eles estão esperando.

o Deputado Durval Angelo* - Talvez seja urn dos Colégios Pitágoras que
vão ser cedidos para instalar essas salas de aula.

o Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Quero comunicar a V. Exa. e ao
Prefeito, o ex-Deputado Raul Messias, que estamos apresentando urn
requerimento protocolado a Mesa, convocando o Secretário da Educacão,
João Batista dos Mares Guia, para prestar, o mais rápido possivel, Os
esciarecirnentos necessários sobre essa questão, para que tenhamos
tranquilidade. Hoje foi convocado o representante da Secretaria da Educacao
para discutir a situação, e ele não cornpareceu a Cornissão de Educacão. Se
eles não vém por iritermédio de convite, nao ternos outra opcão, a não ser
convocá-los, para tentarmos, pelo menos, diminuir urn pouco essas
dificuldades que eles estão causando neste ültimo mês. Muito obrigado.

0 Deputado Durval Angelo* - Fazernos esse apelo ao Governador. Talvez
se vendam algurnas unidades do Pitágoras para pagar divida de carnpanha,
mas não corn o dinheiro do FUNDEF. Quem sabe se venda algurna fazenda
em Sete Lagoas, em Santo Antonio do Monte, mas não o dinheiro da crianca,
não o dinheiro da educacao. E urn absurdo, é urn crime que está sendo
cometido, quando vemos prémios fajutos da UNICEF, de rnelhor educacäo do
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Brash, e isso não confere corn a realidade. Os Prefeitos não viram as
recursos nos meses de outubro e novembro. Não sei como os Deputadas
governistas estão convivendo corn as demandas de seus municipios: ou Id
não houve a municipalização ou là é urn paraiso. E vale tambem a
observaçao do Deputado Anderson Adauto de que os cálculos estão
defasados, de que está havendo fraude na questâo dos saldos do censo,
para não fazer o repasse real aos municipios. E uma vergonha isso que
ocorre em Minas Gerais. Em fim de festa, podemos afirmar: 0 rei do Palácio
da Liberdade está nu. Muito obrigado.

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

1 8 Fase
Abertura de lnscriçoes

o Sr. Presiclente - Esgotada a hora destinada a esta parte da reunião, a
Presidêncja passa A 2 3 Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçOes da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimeritos. Estão abertas as inscricOes
para o Grande Expediente da próxirna reuniâo.

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

apresentadas nesta reuniâo pela Comissão do Trabalho - aprovação, na 23'
Reunião Ordinària, dos Projetos de Lei n o

s 1.784/98, do Deputado Gilmar
Machado; 1.815/98, do Deputado Ivair Nogueira; 1.821/98, do Deputado
Ambrósio Pinto; 1.823 e 1.831/98, do Deputado Joâo Leite; 1.846/98, do
Deputado Miguel Martini; 1.852/98, do Deputado Francisco Ramaiho;
1.856/98, do Deputado José Militão; 1.906/98, do Deputado Arnaldo
Canarinho; 1.907/98, do Deputado Ronaldo Vasconcelios, e 1.909/98, do
Deputado TarcIsio Henriques (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimentos dos Deputados Agostinho Patrts,

solicitando que os Projetos de Lei n o
s 1.842 e 1.875/98 sejam submetidos a

apreciação das comissOes seguintes a que foram distribuidos, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência defere
os requerimentos, de conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140,
do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Pericles Ferreira, solicitando que o Projeto de
Lei no 1.873/98 seja incluIdo na ordem do dia, uma vez que se encontra
esgotado o prazo para a sua apreciaçao nas cornissOes a que foi distribuido.
A Presidéncia defere o requerirnento, de conformidade corn o inciso VU do art.
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232, c/co art. 141, do Regimento Interno.
RequerimentO do Deputado Raul Lima Neto, solicitando seja incluido na

ordem do dia 0 Projeto de Lei n o 1.727/98. A Presidéncia defere o
requerimento, de conformidade corn o inciso XVI do art. 232 do Regimento
Intemo.

Votacao de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dilzon Melo, solicitando a

retirada de trarnitacäo do Projeto de Lei no 1.571/97. A Presidêricia vai
renovar a votacão do requerimento. Em votaçao, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausä.)
Aprovado. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja o Projeto de
Lei no 1.390/97 incluido na ordem do dia. Em votacão, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja convocado a
comparecer ao Plenàrio o Secretário da Educacao, para prestar
esciarecimentos sobre o FUNDEF, sobre a convocacao do pessoal das
escolas para o próximo ano e sobre a adjuncao. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permanecam corno se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

2a Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidéncia

passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacão da matéria
COnstante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéricia informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião 0

Projeto de Resoluçao n o 1.859/98 e os Projetos de Lei n
o
s 1.332, 1.423, 1.465

e 1.485/97 e 1.597/98, em virtude da sua apreciaçào na reuniâo
extraordinária realizada oritem a noite, bern como o Projeto de Lei no
1.808/98, que, por ter recebido emendas em Plenário na referida reuniâo, foi
devolvido a Cornjssão de Fiscalizacão Financeira. Fez retirar, ainda, Os
Projetos de Lei n

o
s 1.461, 1.479 e 1.584/97, 1.617, 1.631, 1.707 e 1.801198,

apreciados na reuniâo extraordinária realizada hole pela manhã, bern como o
Projeto de Lei n o 1.259/97, que, por ter recebido substitutivo em Pleriário, na
referida reunião, foi devolvido a Comissao de Administracao Püblica. A
Presjdéricia verifica, de piano, que näo ha "quorum" para a votacão, mas que
o ha para a discussão das demais matérias constantes na pauta.

Discussâo de ProposicOes
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1.241/97, do Deputado Ailton Vilela, que autoriza o Poder Executivo a doar
imôvel ao MunicIplo de Três Coraçaes; 1.901/98, do Governador do Estaclo
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a UEMG; 1.914/98, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a
Associaçao Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte; e, em 2 1 turno, os
Projetos de Lei n°s 1.381/97, do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, que
autoriza a reversão ao dominlo do MunicIpio de Pogo Fundo do imóvel que
menciona; 1.441/97, do Deputado Marcos Helênio, que determina a inclusão
do ensino de informática nos curriculos plenos dos estabelecimentos de
ensino de 1 1, 21 e 31 graus; 1.761/98, do Governador do Estado, que autoriza
o Poder Executivo a doar imóvel ao Municiplo de Astolfo Dutra; 1.799/98, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Muriicipio de Formiga para o fim que menciona.

3a Parte
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo a

falta de "quorum" para a votaçâo, a Presidência passa a 3a Parte da reuniâo,
destinada a leitura de comunicacoes e a oradores inscritos.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciencia ao Plenário das comunicaçoes

apresentadas pelos Deputados Marco Regis - falecimento do Sr. Antonio de
Oliveira Pinto, em Boteihos; Bilac Pinto - falecimento do Sr. Filigenio Borges
da Silva, em Passa-Quatro. (Ciente. Oficie-se.)

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alencar da Silveira JUnior.
o Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, Sr. Secretário

Marcelo Gonçaives, Srs. Deputados, visitantes que nos prestigiam corn a sua
presença, telespectadores da TV Assembléja, que tivemos a oportunidade de
criar através da qual colocamos no ar o trabaiho dos Deputados, mostrando
para Belo Horizonte e, agora, para Minas Gerais o trabaiho do Deputado,
porque ele não se resume, ao que acontece nesta Casa.

o que me traz a tribuna e o relator da reuniâo que tivemos hoje, na
Comissão de Direitos Humanos, corn os Deputados João Leite, Durval Angelo
- passava por Ia, também, o Deputado Raul Lima Neto - Adelmo Carneiro
Leão, representantes da PolIcia Militar e da PolIcia Civil, representante do
Sindicato de Condutores AutOnomos de Minas Gerais, representante dos
condutores autônomos e dos taxistas. A Deputada Isabel do Nascimento,
também, participou dessa reunião e veio, sem dUvida nenhuma, engrandecer
o nosso trabalho, trazendo-nos a experiência da sua regiâo, o Triângulo, em
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relaçáo ao que vem acontecendo em Belo Horizonte quanto a seguranca. Fol
ressaltado tambérn o abuso da BHTrans corn relaçào aos taxis que transitam
em Belo Horizonte. Foi, sem dUvida nenhuma, urna reuniâo salutar, corn a
flnalidade de chegarmos a urn objetivo, pois mostrou que a segurança dos
taxistas, hoje, está ameaçada, mas será redobrada, conforme o compromisso
dos representantes da Policia Militar e da Policia Civil, com a colaboragâo da
BHTrans. Sem me alongar, Srs. Deputados, p0550 garantir que Os taxistas
sairam satisfeitos, porque ha muito nao havia uma reuniâo corn essa
objetividade: foi cobrada dos Orgãos pUblicos essa segurança e a
necessidade, acima de tudo, de uma fiscalizacâo major.

Eu falava para o representante da Policia Militar o que ouvia dos taxistas,
que trabalham 16, 18, 20 horas por dia, que a Operacao Pára Pedro, que
acontece em Belo Horizonte, e acompanhada, apenas, pela Poilcia Militar,
conforme Os dados apresentados. Sem querer fazer crIticas ao trabalho da
Policia Militar, deixavam claro que a operacâo que dana seguranca aos
taxistas näo estava acontecendo. Obtivemos a garantia desse representante
e fomos convidados para ir "in loco", na prOxima sexta-feira, acompanhá-Ios.

Mas nao pode ser so na sexta-feira. Temos que ir no dia-a-dia, porque -
volto a colocar - a crise acarretou aumento da criminalidade em Belo
Horizonte. Já não podemos aceitar, como representantes do povo mineiro, a
falta de seguranca.

Mais uma vez desta tribuna, peco que, neste fim de ano, seja dobrado o
nUmero de policiais militares na regiao central. Peco urn trabalho de parceria
entre a Policia Civil e a Policia Militar. No Centro da cidade, hoje, circula urn
nUmero major de pessoas, de transeuntes; corn isso, a marginalidade
aumenta. Por isso esse trabalho conjurito tern que acontecer corn uma certa
urgência. Natal, firn de ano, festas, cornemoracaes, e os "PivetOes", que, na
minha epoca corno Vereador, eram "pivetinhos", hoje, rodam e assaltam o
Centro de Belo Horizonte. Peco, mais uma vez, providências.

Também gostaria de colocar que fol de grande proveito essa reunião
realizada hoje e de agradecer a colaboracão de todos os Deputados, sob o
comando do Deputado Joâo Leite. Muito obrigado.

Encerramento
o Sr. Presidente (Deputado Marcelo Goncalves) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidéncia encerra a reunião, convocando Os
Deputados para a extraordinária de logo mais, as 20 horas, nos termos do
edital de convocaçao, para a especial de amanha, dia 3, as 9 horas, nos
termos do edital de convocacão, e para a ordinária, também de amanhä, as
14 horas, corn a ordem do dia regimental. Levanta-se a reuniâo.
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ATA DA 103 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINIsTRAcA0
PUBLICA

As dez horas e dez minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil
novecentos e noventa e olto, comparecem na Sala das ComissOes Os
Deputados Leonidio Boucas, Ajalmar Silva, Antonio Andrade, Arnaldo Penna,
Marcos Helênio e Sebastiào Helvéclo, membros da supracitada Comissão.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Leonldio Bouças,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaço de requerimento do
Deputado Arnaldo Penna, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua]
é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta, comunica 0
recebimento do Projeto de Lei n° 1.913/98, no 10 turno, e designa o Deputado
Arnaldo Penna para relator. Em seguida, passa-se P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votacáo de pareceres sobre
proposicoes sujeitas a deliberacao do Plenário da Assembléia. Após
discussâo e votaçao, e aprovado o Parecer para o 10 Turno do Projeto de Lei
n° 1.202/97 (relator: redistribuido ao Deputado Ajalmar Silva), que conclui
pela aprovacao da matéria corn as Emendas n°s 1, da Comissão de
Constituicao e Justiga, e 2 a 4, que apresenta. ApOs, o Presidente determina
a retirada de pauta do Projeto de Lei n o 1.847/98, por nâo cumprir os
pressupostos regimentals. A seguir, passa-se a 2a Fase da Ordem do Dia,
compreeridendo a discussáo e a votacâo de proposicoes que dispensam a
apreciaçao do Plenário. Após discussão e votacão, e aprovado, em turno
ünico, o Projeto de Lei n o 1.615/98, na forma original. A seguir, passa-se
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votacao de
proposicaes da Comissão. Encontra-se sobre a mesa requerimento do
Deputado Rorneu Queiroz, no qual solicita seja realizada reunião corijunta da
Comissão corn a Comissão de Fiscatizacao Financeira e Orcamentária, para
apreciar o Projeto de Lei n° 1.963/98. Colocado em votacao, é o requerimento
aprovado. A seguir, a Presidência informa que considera prejudicado
requerimento do Deputado Raul Lima Neto, no qual solicita seja convocada a
Sra. Elena Landau, ex-Diretora do BNDES, para prestar esclarecimentos
sobre a processo de privatizaçao da CEMIG, uma vez que ja foi aprovado
requerimento de igual teor na Comissao de Fiscalizacao Financeira e
Orçamentária. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
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Leonidio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva - Marcos Helénio - Sebastião

Helvécio - AntOnio Andrade - Arnaldo Penna.
ATA DA 14a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas e quirize minutos do dia primeiro de dezembro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Ronaldo Vasconcellos, AntOnio Roberto e Ailton Vilela
(substituindO este ao Deputado Mauro Lobo, por indicação da Lideranca do
PSDB), membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente, ainda, 0

Deputado Paulo Piau. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacãO
de requerimento do Deputado Antonio Roberto, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membroS da
Comissão presentes. A seguir, o Presidente informa que a reuniao se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e procede a leitura da seguinte
correspofldêflcia convite do Prefeito de Ibirité e do Superintendente da
REGAP - PETROBRAS aos membros desta ComissãO para assistirem a
solenidade de abertura das obras de limpeza da lagoa da PetrobráS. 0
Deputado Ronaldo Vasconcellos passa a Presidência ao Deputado Antonio
Roberto e, corn base no art. 131, §1 0, do Regimento Interno, apresenta
requerimento em que solicita seja alterada a ordem do dia. Colocado em
votação, e aprovado o requerimento. 0 Deputado Ronaldo Vasconcellos
retoma a direçâo dos trabalhos. Em seguida, passa-se a fase de discussâo e
votação de proposicOes sujeitas a apreciacão do Plenário. Corn a palavra o
Deputado Antonio Roberto, para proferir seu parecer, na qualidade de relator,
sobre as Emendas n°s 1 e 2, recebidas em Plenário, ao Projeto de Lei n°
1.801/98, do Deputado Bené Guedes, que altera a Lei n° 10.561, de 21/12/91,
que dispOe sobre a poiltica forestal no Estado de Minas Gerais. 0 parecer
conclui pela aprovacãO da Emenda n o i e da Emenda n° 2 na forma do
Substitutivo n° 1. Submetido a discussâO e votacão, é o parecer aprovado. Na
seqüência, o Deputado AntOnio Roberto, relator da matéria, procede a leitura
de seu parecer sobre as Emendas n°s 2 e 3 e sobre a Subemenda n° 1 a
Emenda no i, recebidas em Plenário, ao Projeto de Lei n o 1.804/98, que
dispOe sobre a criação da Area de Protecão Ambiental da Bacia Hidrográfica
do Rio Uberaba e dá outras providénciaS. 0 parecer conclui pela aprovacão
das Emendas n°s 2 e 3 e da Subemenda n° 1 a Emenda no i. Submetido a
discussão e votacâo, é o parecer aprovado. Em seguida, o Deputado Ronaldo
Vasconcellos, relator, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.665/98, do Deputado
Durval Angelo, que cria a ouvidoria ambiental e dá outras providências,
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procede a leitura de seu parecer, que conclui pela aprovacão da proposição
corn a Emenda no 1 ao vencido em 10 turno. Submetido a discussão e
votacao, e o parecer aprovado. 0 Deputado Antonio Roberto, relator do
Projeto de Lei no 1.179/97, do Deputado Gil Pereira, que dispae sobre a
politica, o gerenciamento e o piano estadual de recursos hidricos e dá outras
providências, solicita prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o
pedido. Ato continuo, passa-se a fase de discussão e votacao de proposicOes
que dispensam a apreciaçao do Plenário. 0 Deputado Ronaldo Vasconcellos,
relator do Projeto de Lei n o 1.817/98, em turno ünico, procede a leitura de seu
parecer. Submetido a discussão e votacao, é a proposicão aprovada e
encaminhada a Mesa da Assembléia. Em seguida, o Presidente registra a
presença dos Srs. Osvaldo Luiz Maia, Prefeito Municipal de São Gonçalo do
Pará; Divino Oscar da Silva e Beatriz Helena Spinola, Presidente e Vice-
Presidente do CODEMA de São Goncalo do Pará, respectivamente. A seguir,
o Presidente passa a palavra ao Sr. Divino e a Sra. Beatriz, cada urn por sua
vez, para fazerem uma breve exposicao sobre os problemas causados pelo
depósito de lixo tóxico no Municipio de São Goncalo do Pará. 0 Deputado
Ronaldo Vasconcellos solicita que a assessoria convide os Deputados João
Leite, Ivair Nogueira, Marcelo Gonçalves e AntOnio Julio a participarem desta
reur-iião, tendo em vista a presenca dos citados denunciantes. Registra-se,
neste momerito, a presença do Deputado João Leite, Presiderite da Comissão
de Direitos Humanos, o qual, na oportunidade, relata a visita dos membros
dessa Comissão ao Municipio de São Goncalo do Pará para verificarem "in
loco" os problemas denunciados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença do Prefeito e dos moradores do Municipio
de São Gonçalo do Pará. Agradece também a presença dos parlamentares e
convoca os membros desta Comissão para a reunião extraordinãria a ser
realizada dia 2/12/98, as 15hl5min, corn a finalidade de Se apreciarem Os

pareceres sobre as Emendas n
o
s 13 a 33, recebidas em Plenário, ao Projeto

de Lei no 1.179/97. A seguir, determina a lavratura da ata e encerra OS

trabaihos.
Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Artônio Roberto - AIlton Vilela.

ATA DA 104 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINIsTRAcA0
PUBLICA

As dez horas do dia dois de dezernbro de mil novecentos e noventa e olto,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Leondio Boucas, Ajalmar
Silva, Antonio Andrade, Arnaldo Penna, Marcos Helênio e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Esta presente também o Deputado
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Sebastião Navarro Vieira. Havendo nCjmero regimental, o Presidente,
Deputado Leonidio Boucas, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacão de requerimento do Deputado Ajalmar Silva, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A seguir, informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria da pauta. Passa-se A l Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votacão de proposicOes sujeitas a
apreciacão do Plenário da Assembléia. Apás discussão e votação, são
aprovados os pareceres sobre as seguintes proposicoes: no 10 turno, Projeto
de Lei Complementar no 34/98 (Relator: Deputado Arnaldo Penna), pela
aprovação das Emendas n

o
s 4 e 5 na forma das Subemendas n

o
s 1 e 2, pela

prejudicialidade da Emenda no 3, da Comissão de Constituição e Justica, e
pela rejeicao da Emenda n o 6 e do Substitutivo n o 1; no 20 turno, Projeto de
Lei no 571/95 (Relator: Deputado Sebastião Helvecio), pela aprovacão na
forma do vencido no 10 turno; no 20 turno, Projeto de Lei n o 1.762/98, (Relator:
Deputado Arnaldo Penria), pela aprovaçao na forma do vencido em 10 turno
corn as emendas n

os 1 a 4, que apresenta. 0 Deputado Arnaldo Penna,
relator dos pareceres sobre os Projetos de Lei n

o
s 1.913 e 1.701/98, solicita

prazo regimental para emitir seus pareceres. 0 Presidente retira de pauta o
Projeto de Lei no 1.847/98, por não cumprir os pressupostos regimentais.
Durante a fase de discussão do Parecer para o 2 0 Turno do Projeto de Lei no
1.654/98, cujo relator, Deputado Ajalmar Silva, conclui pela aprovação da
matéria na forma do vencido em 10 turnio corn as Emendas n

o
s 1 e 2, que

apresenta, é concedida vista da matéria ao Deputado Sebastião Helvécio.
Durante a discussão do Parecer para o 20 Turno do Projeto de Lei no
1.673/98, cujo relator, Deputado Marcos Helênio, conclui pela aprovação da
matéria na forma do vencido em 1 0 turno, o Presidente concede vista da
proposicão ao Deputado AntOnio Andrade. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para as prOximas reuniOes extraordinárias, a serem realizadas
hoje, as 16 horas, e arnanhã, as io horas, conforme editais ja publicados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
Leonidio Boucas, Presidente - ivair Nogueira - Ajalmar Silva - Sebastião

Helvécio - Marcos Helênio.

TRAMrrAcA0 DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 10 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDAA

CONSTITUIcAO No 58198
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Comissão Especial

Rëlatório
De autoria de 1/3 dos Deputados desta Casa e tendo como primeiro

signatário o Deputado Geraldo Rezende, a proposta de emenda em apreço
altera o art. 288 da Constituiçao do Estado, suprimindo seu § 21.

Publicada em 28/8/98, vem a matéria a esta Comissão Especial para
receber parecer, nos termos do art. 111, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
o art. 288 da Carla Estadual estabelece que a jornada básica de trabaiho a

ser cumprida pelos especialistas de educacao é de 24 horas semanais,
ressalvando, em seu § 1 0, o direito de que os servidores optem pelo regime
de 40 horas semanais, corn acréscimo proporcional ao vencimento.
Entretanto, essa opçao fica restrita apenas aos servidores em inIcio de
exercicio, conforme se constata no § 20 do mesmo artigo, que assim
determina: "a opçao de que trata o paragrafo anterior poderá ser manifestada
no prazo de 90 dias contados da data do inicio do respectivo exercicio.".

Ora, as circunstâricias pessoais, como interesses e necessidades, mudam
corn o tempo.

o especialista de educaçao que, no inIcio de seu exercIcio, por motivo de
forca maior, não teve possibilidade de escoiher a jornada mais longa, fica
impedido posteriormente de manifestar nova opcão simplesmente porque 0
prazo estabelecido se esgotou, em decorrência de urn dispositivo
constitucional que não oferece rnaiores beneficios ao ensino piblico.

Portanto, a supressão do parágrafo revela-se medida conveniente e
oportuna e visa, tào-somente, a conceder igualdade de tratamento e
condicoes de trabaiho para servidores de urna mesma ciasse, sem que isso
represente qualquer prejuizo para a administraçao püblica nem fator de
ilegalidade ou inconstituciorialidade.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovacào da Proposta de Emenda a

Constituicao n o 58/98 no 1 0 turno, na forma original.
Sala das Comissöes, 2 de dezembro de 1998.
Antonio Andrade, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Alencar da

Silveira Jtnior.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 167/95

Comissào de Constituicao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em epigrafe
tern por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de São
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Pedro dos Ferros o imóvel que especifica.
Em obediência ao que dispOem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento

Interno, a proposicão foi publicada em 6/4/95 e, a seguir, distribuida a esta
Comissão, a fim de que receba parecer quanto as questOes juridica,
constitucional e legal.

Fundamentacao
0 imôvel mencionado na proposicão constitUise de urn terreno corn area de

3.000m2 e benfeitorias, conforme a escritura püblica registrada no livro 3-I, a
fis. 24, sob o no 7.357, no Cartôrio de RegistrO de lmóveis de Rio Casca.

A medida proposta trata de alienacãO de bern püblico, e a sua realizaçâo
depende de exame e deliberação do poder LegisiativO, conforme se conclul
do art. 18 da Carla mineira.

No piano infraconstitucional, a matéria em apreciacãO está sujeita aos
ditames emanados da Lei Federal n o 8.666, de 21/6/93, que institui normas
para Iicitacaes e contratos da adminiStracãO publiCS no ãmbito dos Poderes
da Uniäo, dos Estados, do Distrito Federal e dos murliCiPiOS.

Reportando-nos ao art. 17 da referida lei, verificamos que a existéncia de
interesse püblico devidamente justificado e condicão essencial para que
ocorra a alienacão de bens da administracãO püblica. No caso em apreço, é
evidente que esse quesito fol atendidO, uma veZ que o terreno a ser
transrnitido se destina a construção de uma escola-creche, 0 que ampliaria a

infra-estrutura do municipio e beneficiaria sua popuiacão.
Atendendo a projeto em tela aos preceitOS da Iegislacão em vigor, não

vislumbramos Obice a pretendida autoriZacão legal.
Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando emenda ao

projeto apenas para retificar os dados referenteS ao registro do imóvel.
ConclusãO

Em face do relatado, concluimos pela juridicidade constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n o 167/95 corn a Emenda no 1, apreseritada a
seguir.

EMENDA N o 1
Dé-se ao "caput" do art. 10 a seguinte redacao:
"Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de São

Pedro dos Ferros o imOvel constituido de prédio e abrigo sem divisOes
internas e respectivo terreno, corn area de 3.000m 2 (três Mi l metros

quadrados), situado na Rua Silva Bastos, s/n°, registrado sob o n o 7.357, a fis.

24, do livro 3-I, do Cartório de RegistrO de imóveis da Comarca de Rio
Casca.".

Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
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Hely TarquInio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ivair Nogueira -

Ermano Batista.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 676/96

Comisso de Constituiçao e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epigrafe tern
por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao patrimônio do
Municipio de Paineiras o imóvel que especifica.

Em obediência ao que dispãem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento
Interno, a proposição foi publicada em 7/3/96 e a seguir distribuIda a esta
Cornissão, a firn de que seja objeto de parecer quanto as questöes juridica,
constitucional e legal.

Fundamentaçao
0 imóvel de que trata a proposiçao, constituido de urn terreno corn area de

9.720m2, foi doado ao Estado pelo Municiplo de Paineiras mediante
autorização da Lei Municipal no 300, de 25/3/86, e da Escritura Püblica de
Doaçao, de 15/4/86, conforme consta nas folhas 102 a 104v do livro 36, do
CartOrio de Registro Civil e Notas de Paineiras, ratificada por rneio da
Escritura Püblica de RerratifIcaçao, de 27/5/86, conforme consta nas foihas
105 e 106 do livro 36, do Cartório de Registro Civil e Notas de Paineiras, para
que no Local fosse construida uma praça de esportes.

Passados vários anos sem que o Estado desse ao imóvel o firn a que se
destinava, fol construida uma praca de esportes em outra area de
propriedade do municipio, que se encontra em pleno funcionamento,
atendendo aos anseios dos administrados.

Assim, em vista do descumprimento da condiçao imposta na escritura de
doacao, a municipalidade manifestou o interesse de reaver o bern para
desenvolver outras atividades em beneficlo da populaçào local, contando,
para tanto, corn parecer favorável da Secretaria de Recursos Hurnanos e
Administraçao, órgão a que está vinculado o imóvel.

Resta-nos comentar, ainda, que o direito credencia o doador corn a
faculdade de promover, por açao própria, a revogaçâo da sua liberalidade,
caso o donatário tenha ocorrido em inadimplência. Assim sendo,
consideramos oportuna a edicao tie norma autorizativa corn o fim de evitar a
via judicial e possibilitar a realizaçao tie reversão amigável entre as partes.

Nâo encontramos ôbice de natureza constitucional ou legal a tramitaçao da
matéria. Entretanto, para melhor adequar seu texto a terminologia usada por
esta Casa, cumpre-nos apresentar emenda a proposição.

Conclusão
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Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 676/96 corn a Ernenda n° i, apresentada
a seguir.

EMENDA NO 1
Suprima-se do art. 10 a expressão "mediante doacâo".
Sala das Comissães, 2 de dezembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - José Braga, relator - Sebastião Costa - Ivair

Nogueira - Ermano Batista.
PARECER PARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.780/98

Comissão de Fiscalizacâo Financeira e Orcamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em tela tern por
escopo autorizar as Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A.- CEASA
- a doar a Poilcia Militar de Minas Gerais o imóvel que especifica.

A proposicào foi examinada, preliminarmente, pela Comissão de
Constituicão e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma em que foi apresentada.

De acordo corn o art. 102, VII, "d", do Regimento lnterno, cabe a esta
Comissão apreciar o projeto quanto a sua repercussão financeira.

Fundarnentaçao
0 imóvel que se pretende doar a PolIcia Militar de Minas Gerais é urn

terreno situado no Municipio de Patrocinio, corn area de 12.267,51m2,
vendido a CEASA pelo citado municipio em 22/6/82. No local, o novo
proprietário construiu, mediante convênio corn o Poder Executivo, urn centro
integrado de abastecimento, que, posteriorrnente, ficou ocioso e foi ocupado
pela 871 Companhia Especial de Policia Militar.

Tendo em vista que a pretendida alienaçao constitui uma rnodalidade de
doacao, e evidente que essa transaçao não acarretará anus para o agente
doador, razâo pela qual podemos afirmar que a aprovacâo do projeto não
redundará em despesa para Os cofres püblicos estaduais.

Em que pese a oportunidade dessa medida, cumpre-nos observar que a
Policia Militar de Minas Gerais é órgão componente da administracâo direta e,
como tal, não tern personalidade jurIdica, não podendo, portanto, participar de
negócio juridico. Além disso, está sujeita a subordinacão hierárquica ao Poder
Executivo e, por integrar a sua estrutura administrativa, está submetida a
direçao superior do Governador do Estado. Por este motivo, apresentamos
emenda so projeto, ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n°
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EMENDA N O 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - Ficam as Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. -

CEASA - autorizadas a doar ao Estado de Minas Gerais o imOvel constituido
por urn terreno corn area de 12.267,51m 2 (doze mil duzentos e sessenta e
sete virgula cinqüenta e urn metros quadrados), situado no Municiplo de
Patrocinto, registrado sob o n o 8.993, a fis. 98 do livro 2AH, no Cartório de
Registro de lmOveis da Comarca de PatrocInio.".

Sala das Comissoes, 1 0 de dezembro de 1998.
José Braga, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leâo - Aliton

Vilela.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.820198

Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária
Relatôrio

Por meio da Mensagem n° 278/98, o Governador do Estado fez remeter a
esta Casa, Para apreciaçâo e deliberaçao, o projeto de lei em tela, que
autoriza o Poder Executivo a doar o imOvel que especifica so Municipio de
Maripá de Minas.

Prelimjnarmente foi a proposição distribuida a Cornissão de Constituicao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a matéria a esta Comissäo Para receber parecer, nos termos do
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentacao
0 imOvet objeto da proposiçao fol doado so Estado por particulares Para a

construçâo de urns unidade de ensino rural. 0 Estado atendeu a destinacão
prevista no instrumento de doação, mas, posteriormente, a escola foi
desativada e o imôvel ficou ocioso. A municipalidade quer, então, incorporá-10
ao seu patrimônjo, corn o objetivo de utilizá-lo em projetos de assentamento.

Quanta so exame das questöes atinentes a possivel repercussão
financeira, convém ressaltar que a aprovaçâo do projeto não acarretará
despesa Para o Estado, razâo pela qual não encontramos óbice a aprovacão
da matéria.

ConcIuso
Em vista do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Let no

1.820/98.
Sala das Corn issães, 1' de dezembro de 1998.
José Braga, Presjdente - Ailton Vilela, relator - Adelmo Carneiro Leâo -

Paulo Piau.
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.905/98
Comissão de Constituicão e Justica

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de let em epIgrafe majora

a pensão especial concedida a ex-Deputados cassados e Ihes concede
indenizacâo.

Publicada em 17/9/98, a proposicão foi distribulda a esta Comissào Para,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, receber
parecer quanto aos seus aspectos juridicos, constitucionaiS e legais.

Fundamentacão
A Let n° 11.732, de 30/12/94, concede aos ex-Deputados Clodesmidt Riani,

José Gomes Pimenta e Sinval Bambirra, entre outros, urns pensão especial
cujo valor equivale ao da remuneracão atribuida ao simbolo S-01 da
sistemática da administracâo direta do Poder Executivo, conforme a previsto
no seu art. 10.

0 projeto de lei em análise objetiva majorar o valor dessa pensâo, em
beneficlo dos ex-Deputados que menciona, Para 0 equivalente ao vencimento
mensal atual dos Deputados Estaduats. Além disso, pretende conceder-Ihes
indenização no valor correspondente ao resultado da multiplicaçãO do
vencimento atual dos parlamentares pelo nUmero de meses contados da
cassacão daqueles Deputados ate o final da legislatura correspondente.

Nesse ponto, releva salientar as disposicOes contidas no art. 66, III, "1", c/c o
art. 90, V, e XI, da Carta mineira, que atribuem ao Governador do Estado a
iniciativa e a competência privativa Para enviar a Assembléia Legislativa as
propostas de orçamento. Par ser oportuno, atente-se Para a fato de que a
proposicâo em foco causa repercussão nos assuntos financeiros do Estado,
implicando aumento de despesa sem a devida previsâo orçamentária. Essa
coriduta vern contrariar frontalmente o comando constituciOflal do art. 161, V,
da Carta mineira, que veda a abertura de crédito suplementar ou especial
sem previa autorizacão legislativa e sem a indicação dos recursos
correspondentes.

Diante desses argumentos, fica evidenciado, no projeto, vicio constitucional
insanàvel, urns vez que a competéncia Para deflagrar a processo legislativo
sobre a matéria é atribuicão privativa do Chefe do Poder Executivo. A esse
propósito, o Supremo Tribunal Federal tern manifestado entendimento no
sentido de que a iniciativa reservada das leis configura projecão do princIpio
da separaçâo dos Poderes (ADIN 248-RJ). Ainda de acordo corn a
jurisprudência dominante no referido Tribunal, a sanção do Executivo
somente supre o vicio de iniciativa nos casos de projetos que não impliquem
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aumento de despesa. Como vemos, nâo é este o caso.

Conclusão
Diante, pois, dos fundamentos aduzidos, conclulmos pela antijuridicidade,

pela inconstituciortalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 1.905/98.
Sala das Comissöes, 2 de dezembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Sebastião Costa -

Ermano Batista - Ivair Nogueira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.921/98

Comissão de Constituiçao e Justica
Relatôrio

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei no 1.921/98 altera a
Lei no 12.919, de 30/6/98, que dispOe sobre os concursos de ingresso e de
remoçâo nos servicos notarlais e de registro, previstos na Lei Federal no
8.935, de 18/11/94, e dá outras providéncias.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 15/10/98, a proposicao foi
distribuida 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 lnterno.

Fundamentacao
o projeto em exame tern por escopo acrescentar dispositivo a Lei no

12.919, de 1998, estabelecendo que o Poder Executivo poderá celebrar
convénios entre o Estado e os cartOrios de registro civil das pessoas juridicas
e naturals, quando de interesse da comunidade local, visando a prestacão
dos servicos correspondentes ou outros serviços de interesse pUblico.

o instituto juridico do convênio afigura-se como urn termo de cooperação
firmado entre entidades püblicas e organizacOes privadas para a realização
de objetivos comuns. Assim, por versar sobre matéria afeta ao direito
administrativo, insere-se no dominio normativo do Estado membro, cabendo
assinaar, outrossim, que nâo se trata de matéria de iniciativa privativa de
nenhum dos Poderes, sendo licito, pois, a esta Casa Legislativa apresentar 0
projeto de que cogitamos.

Ressalte-se, contudo, que a proposiçao, quanto a forma, está a merecer
reparos, razão pela qual apresentarnos, ao final deste parecer, o Substitutivo
no i, de modo a adequá-la a técnica legislativa, preservando o seu conteüdo.

Conclusâo
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do projeto de Lei n o 1.921 na forma do Substitutivo n o i, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO NO 1 AO PROJETO DE LEI No 1.921
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Acrescenta artigo a Lei no 12.919, de 30 de junho de 1998, que dispOe

sobre os concursos de ingresso e de remocão nos servicos notariais e de
registro, previstos na Lei Federal no 8.935, de 18 de novembro de 1994, e dá
outras providéncias.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica acrescido a Lei n o 12.919, de 30 de junho de 1998, o seguinte

art. 34, renumerando-se Os dernais:
"Art. 34 -0 Poder Executivo poderá celebrar convénios entre o Estado e os

cartórios de registro civil das pessoas juridicas e naturais, quando de
interesse da comunidade local, visando a prestaçao dos servicos
correspondentes ou outros servicos de interesse ptblico.".

Art. 20 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias contados da data de sua publicacao.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Sebastião Costa, relator - AntOnio JUlio -

Ermano Batista - Marcos Helênio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.942/98

Comissão de Constituiçâo e Justica
Relatório

De autoria do Tribunal de Justica, o projeto de lei em epIgrafe cria cargos
nos Quadros de Pessoal das Secretarias dos Tribunais de Justica e de
Alçada do Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/10/98, a proposiçao foi distribulda
as comissOes competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos
constitucional e legal do projeto.

Fundamentacao
A proposicao tern por escopo a criacao de 32 cargos de Assessor Judiciário

lii, 16 cargos de Auxiliar Judiciário e 16 cargos de Assistente Especializado,
no Quadro de Pessoal do Tribunal de Justica, e de 48 cargos de Assessor
Judiciário, 24 cargos de Auxiliar Judiciário e 24 cargos de Assistente
Especializado, no Quadro de Pessoal do Tribunal de Alcada, todos etes de
assessoramento direto aos novos Desembargadores e Juizes, que passarâo
a compor os citados Tribunals, conforme prevê o Projeto de Lei
Complementar no 38/98, em tramitagao nesta Casa Legislativa.

De acordo corn o princIplo da legalidade, consubstanciado no art. 66 da
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Constituiçao Estadual, cabe a Assembléia Legislativa dispor sobre todas as
matérias de competéncia do Estado, notadamente as que versam sobre
criaçào e extinçao de cargos püblicos.

0 art. 66, IV, da Carta mineira estabelece que é iniciativa privativa do
Tribunal de Justica, por seu Presidente, a criaçao, a transforrnacao ou a
extinçao de cargo e funcão pUblicos de sua Secretaria e das Secretarias dos
Tribunals de Alcada.

Verffica-se, pois, que a proposiçao está em conformidade corn os
dispositivos constitucionais citados, inexistindo óbices a tramitacão da matéria
nesta Casa.

Conclusão
Conclulmos, portanto, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 1.942198.
Sala das Comissães, 2 de dezembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Costa -

TarcIsio Henriques.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.960/98

Comissão de Constituicao e Justica
Relatório

Por meio da Mensagem n o 300/98, o Governador do Estado encaminhou a
Assembléia Legislativa o projeto de lei em epigrafe, que transforma cargo de
provimento em comissão no Quadro Especial de Pessoat da Secretaria de
Estado da Fazenda, a que se refere o Decreto rt° 36.033, de 14/9/94.

Publicada em 7/11/98, a proposiçao foi distribuida as Comissöes de
Constituicao e Justiça, de Administracào PUblica e de Fiscalizacao Financeira
e Orcamentária.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão analisar os aspectos juridico-
constitucionais e legais do projeto em questao.

Fundamentaçao
Corn amparo na competência que the atribui a Constituicâo do Estado, por

forca do seu art. 10, II, encaminhou o Governador do Estado a esta Casa
Legislativa o Projeto de Lei n o 1.960/98, que transforma cargo de provimento
em comissâo do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da
Fazenda, a que se refere o Decreto no 36.033, de 14/9/94.

A finalidade da proposiçao consiste, tão-somente, em promover a adequada
modificacao no nome do superior hierarquico da Assessoria de Planiejarnento
e Coordenacao, integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Fazenda. Desse rnodo, em vez de Diretor II, conforme consta originalmente
no Anexo l-T do Decreto no 36.033, de 1994 - Cargos Comissionados -, ao
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qual remete o art. 17 da Lei n o 12.984, de 1998, o superior hierárquico
naquela unidade administrativa passa a ser o Assessor-Chefe.

A matéria encontra respaldo no art. 90, XIV, da Constituicão Estadual, que
estabelece a competência privativa do Governador do Estado para dispor, na
forma da lei, sobre a organizaçao e a atividade do Poder Executivo. Além
disso, a estruturaçâo de Secretaria de Estado é matéria de iniciativa privativa
do Governador, nos termos do art. 66, III, "e", da Carta mineira.

Em que pese aos fundamentos juridico-constitucional e legal da proposicão,
ha que ser observada a presenca de faiha técnico-jurIdica no projeto. Ocorre
que, em face do princIpio jurIdico do paralelismo da forma, uma vez que o
projeto tern por objetivo modificar cargo instituIdo em lei, urge que se faca a
devida remissão a lei modificada. Por essa razâo, apresentamos o
Substitutivo n° 1, que altera o art. 17 da Lei n° 12.984, de 1998, prornovendo a
postulada adequacao no nome do cargo do superior hierarquico da
Assessoria de Planejarnento e Coordenaçao, da Secretaria de Estado da
Fazenda, conforme intento do legislador.

Aproveitando a pertinéncia da matéria, aditamos ao substitutivo
apresentado o art. 20, que dá nova redacâo ao art. 11 da lei citada, cuidando
de sanar omissâo cometida pelo legislador. Assim, a alteraçao proposta cuida
de mencionar, no texto da lei, que a remuneracão do cargo de Auditor Setorial
resultante da transforrnacao do cargo de Diretor I será a mesma do cargo
transformado.

As alteracoes prornovidas pelo substitutivo apresentado nâo gerarn
despesa, visando apenas a sanar faiha de natureza tecnico-legislativa e a
explicitar em lei questaes administrativas e de direito, ja consagradas na
prática.

Conclusão
Diante do exposto, coricluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.811/98 na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentarnos a seguir.

SUBSTITUTIVO NO 1
Transforma cargo de provirnento em comissão do Quadro Especial de

Pessoal da Secretania de Estado da Fazenda, criado pela Lei n°12.984, de 30
dejulho de 1998, e altera o art. 17 da mesma lei.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica transformado 1 (urn) cargo de provimento em comissäo de

Diretor II, codigo MG-05, sImbolo DR-05, criado peto art. 17 da Lei n o 12.984,
de 30 de julho de 1998, em 1 (urn) cargo de Assessor-Chefe, codigo MG-24,
simbolo AH-24, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da
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Fazenda, Quadro II - Cargos Corn issionados -, a que Se refere 0 Anexo I-I doDecreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994, observado 0 disposto no art.
20 do Decreto n o 37.711, de 29 de dezembro de 1995.

Art. 20 -0 art. 11 da Lei n° 12.984, de 30 de juiho de 1998, passa a vigorar
corn a seguinte redaçao:

"Art. 11 - Fica transformado 1 (urn) cargo de Diretor I, cOdigo MG-06, em 1
(urn) cargo de Auditor Setorial, codigo MG-45, sImbolo US-45, mantida a
mesma remuneraçâo, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Fazenda, a que se refere o Quadro II - Cargos Comissionados -, do
Anexo I-T, do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, observado, no
que couber, o disposto no art. 2 0 do Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de
1995.

Parágrafo ünico - Fica incluIda no grupo de Direçao Superior, constante no
anexo do Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995, e no inciso Ill do §
20 do art. 30 do mesrno decreto, a Classe de Auditor Setorial, simbolo US-45,
cOdigo MG-45.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaco.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçâes em contrário.
Sala das Comissôes, 2 de dezembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Ivair Nogueira -

Sebastiäo Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.963/98

Comissao de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

0 projeto de lei em tela, do Deputado Romeu Queiroz, tern como objetivo
criar novas serventias do foro extrajudicial no Distrito de Nova Contagem e
Retiro, elevado a condiçao de distrito do Municipio de Contagem pela Lei
Municipal no 2.951, de 1997.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/11/98, fol o projeto distribuldo a
esta Cornissâo para, nos termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento
Interno, receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalirjade e legalidade da matéria.

Fundamentaçao
A proposiçâo em epigrafe visa a criar novas serventias do foro extrajudicial

no Distrito de Nova Contagem e Retiro, aglomerado urbano muito populoso,
cuja populaçâo necessita de serviços básicos e essenciais a sua
sobrevivência, incluindo-se aI as serventias de registro civil e de notas. Sem
isso, as pessoas da comunidade continuaräo a depender dos serviços
cartorários que ficam distantes do distrito.
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Esses serviços são delegados pelo poder püblico e exercidos em caráter

privado, conforme dispOe o art. 236 da Constituiçao da RepUblica. No caso, é
o Estado o poder delegante e a ele compete estabelecer, por via de lei, os
critérios para a criaçao dessas novas serventias.

A Carta mineira, em seu art. 66, nao reservou de forma privativa a nenhum
dos três Poderes a legitimidade pars deflagrar o processo legislativo neste
caso, não ocorrendo, portanto, nenhum impedimento pars que o Deputado o
faça.

O projeto em análise está em sintonia, também, corn o comando contido no
art. 278 da Constituição mineira, que conferiu a lei ordinária competéncia para
disciplinar a matéria objeto da proposicão.

Conclusão
Pelas	 razOes 	 aduzidas, 	 concluImos	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.963/98.
Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - AntOnio Julio, relator - Ivair Nogueira -

Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 571/95

Comissão de Administracao Püblica
RelatOrio

A proposicao em tela, do Deputado Arnaldo Penna, dispOe sobre o
pagamento, pelo Estado, de honorários a advogado que não for Defensor
PiThlico, quando nomeado pars defender réu pobre.

0 projeto foi aprovado, em 10 turno, na forms do Substitutivo n° i corn as
Emendas n°s 1 a 6 e 10. Vern, agora, a esta Comissão para receber parecer
de 20 turno, na forms regimental.

0
	 Em anexo, segue a redacao do vencido no 1 0 turrio, que é parte deste

parecer.
Fundamentação

0 projeto em epIgrafe visa a disciplinar, no Estado de Minas Gerais, 0
preceito constante no art. 50, LXXIV, da Constituicao da Repüblica, que
assegura a assisténcia jurIdica integral e gratuita, por parte do Estado, pars
aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Embora a Defensoria PUblica esteja constituIda no Estado, a verdade é que
ela não tern condicaes de patrocinar causas de litigantes pobres, tamanho o
volume de acOes dessa natureza em curso nos mais diversos foros do
Estado.

Em face do exposto, tornou-se prãtica corrente a nomeação do defensor
dativo, pelo Juiz da causa, para que se garanta ao cidadão o direito não
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apenas de defesa, mas também de acesso ao Poder Judiciário. 	
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Nesse contexto, o constituinte estadual fez constar na Carta mjnejra a
norma constante no art. 272 do Ato das Disposiçoes Gerais, que institui a
garantia da percepçâo de honorários pelo advogado que não for Defensor
PCiblico, quando nomeado em processo para defender réu pobre.

A proposta sob análise vem exatamente disciplinar essa matéria, tendo sido
exaustivamente debatida durante sua tramitaçào no 1 0 turno, quando recebeu
urn substitutivo e diversas outras emendas que aprimoraram sobremaneira o
projeto original.

Entendemos pertinente, portanto, a aprovação do projeto que contém o
manifesto interesse desta Casa Legislativa de regularizar a situacâo dos
profissionais do Direito que, ha anos, prestam servicos que, por dever
constitucional, sào próprios do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opiriamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 571/95

na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissães, 2 de dezembro de 1998.
Leonidlo Bouças, Presjdente - Sebastião Helvécio, relator - Ajalmar Silva -

Arnaldo Penna - Antonio Andrade - Marcos Helênio.
Redaçao do Vencido no 10 Turno

PROJETO DE LEI No 571/95
DispOe sobre o pagamento, pelo Estado, de honorários a advogado que não

for Defensor PUblico, quando nomeado para defender réu pobre e dá outras
providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 advogado que nâo for Defensor Püblico, quando nomeado para

defender réu pobre em processo civil ou criminal, terá os honorários pagos
pelo Estado, na forma estabelecida nesta lei.

§ 10 - Os honorários a que se refere este artigo serão fixados pelo Juiz na
sentença, de acordo corn a tabela organizada pelo Conselho da Ordern dos
Advogados do Brash - Seçao de Minas Gerais - OAB-MG.

§ 2° - Se o beneficiárjo da assistência judiciária gratuita for vencedor na
causa, Os honorários a que se refere este artigo não excluem os da
condenaçao.

§ 30 - Os honorários do advogado dativo nâo poderão ser superiores a
remuneração básica mensal de Defensor PUblico.

Art. 20 - Anualmente, a OAB-MG organizara, por comarca e especialidade, a
reiação dos advogados que aceitem atuar como defensor, nos termos desta
lei.
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§ 1 0 - A indispensável atuacão da OAB-MG se fará com a elaboração da
tabela de honorários a serem pagos pelo Estado e a organizacão da lista dos
inscritos, anualmente, em todo o Estado.

§ 20 - A relaçao a que se refere este artigo será encaminhada ate a dia 10

de fevereiro de cada ano pela OAB-MG a Defensoria Püblica, na pessoa de
seu Procurador-Chefe, que a encaminhará aos Juizes das respectivas
Comarcas, para fins do disposto no art. 30.

§ 30 - Caberá a Defensoria Püblica, além da atribuicâo prevista no parágrafo
anterior, o controle e a fiscalizacão operacional dos trabaihos, sem prejuizo
da fiscalização conjunta corn a OAB-MG.

Art. 30 - A nomeacão do advogado pelo Juiz obedecerá a ordem de
inscricao, podendo ser repetida desde que observada a mesma ordem.

Art. 40 - Nas comarcas onde estiver implantada a Defensoria Püblica, a
nomeaçao do defensor dativo so poderá ocorrer em causas absolutamente
justificáveis, a critérlo do Juiz competente, após prévia manifestacao da
Defensoria Püblica.

Art. 50 - Se mais de urn defensor atuar no mesmo processo, os honorários
serão fixados pelo Juiz proporcionalmente aos servicos prestados.

Art. 60 - 0 advogado que, no curso do processo, renunciar
injustificadamente a nomeacao feita nâo fará jus ao pagarnento de honorários
pelo Estado.

Parágrafo ünico - Se a renóncia for justificada, os honorários serâo pagos
proporcionalmente ao servico prestado pelo advogado renunciante.

Art. 70 - A prestação de assistência judiciária, nos termos desta lei, é
integralmente gratuita, vedada qualquer cobrança a titulo de honorários
advocatIcios, taxas, ernolurnentos e quaisquer outras despesas.

Art. 80 - 0 advogado que, a qualquer titulo, receber ou combinar honorários
corn o cliente assistido não receberá os honorários do Estado e nâo poderá
ser novamente norneado pelo periodo de vinte e quatro rneses, sem prejuIzo
das eventuais sancaes disciplinares por parte de sua entidade de classe.

Art. 9° - 0 pagamento de honorários, previsto nesta lei, não implica a
existência de vInculo empregaticlo corn o Estado e nao dá ao advogado
nenhum direito assegurado ao servidor piiblico, al incluIda a contagem de
tempo corno de servico ptblico.

Art. 10 - ApOs a trânsito em julgado da sentenca, será certificado a
reparticao fazendária competente o valor dos honorários arbitrados, a firn de
que seja realizado o pagamento, no máximo em urn més, obedecida a ordem
de apresentacao das certidOes.

§ 1 0 - A certidão de que trata este artigo tern eficácia de titulo executivo.
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§ 20 - Ultrapassado o prazo previsto neste artigo, o valor a ser pago seráCOfllgjdo fl onetariamente pela UFIR ou polo indice que vier a substitul-la.
Art.11- Se, no curso do processo, ficar comprovado que a parte nao

necessava do beneficio deferido corn base nesta lei, o advogado fará jus aos
honorários proporcionais ao trabaiho realizado, ficando a parte por ele
defendida sujeita as sancoes impostas na lei processual aplicável a especie.

Art. 12 - A lei orçamentária anual, por melo de atividade especifica e sob
rubrica Prãpria, deverá prover recursos suficientes para fazer frente as
despesa5 Previstas nesta tel.

Art. 13. Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao da sua publicacao.
Art. 14. Revogam-se as disposiçôes em contrário.

PARECER PARA 020 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.424/97
Comissão de Direitos Humanos

RelatórioDe autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto em tela determina o
Pagamento de indenização a vItima de tortura praticada nas dependencias do
extinto 00p5

Aprovado em 10 turno corn as emendas propostas, volta agora a esta
Comissac que sobre ele opirlará em 21 turno, cabendo-Ihe, ainda, fazer a
reda0 do vencido, conforme determina o § 1 0 do art. 189 do Regimentolflterno

Fundamentação
No qua0 de violacaes dos direitos humanos, 0 sisterna carcerario

apresenta sem düvida, 0 aspecto mais desotador, sendo a tortura uma deSuas prátjas incontestáveis.
Asdran,'S deixadas pelos autores desse ato insano nao revelam jamais o

° polo torturado nern a extensâo dos danos fIsicos e morais a elecauSado 
polo abuso de poder de representantes do Estado.As dependenclas do DOPS, durante o periodo militar, tornaram-se o local

Priviliado de práticas de tortura, repudiadas por toda a sociedade.
unindo simbolicamente o Estado, que não exerceu seu dever de

responsabi lizarse pela integridade fisica dos presos e de manter vigilânciasobre
dev	 agentes, a proposicão em tela explicita açao favorável a plenitude

a do respeito aos direitos humanos.
ConclusãoEm

1.424/97face do exposto, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n°
no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno, anexo a este parecer.

Sala da5 Comissães, 2 de dezembro de 1998.João Leite Presidente - Durval Angelo, relator - Alencar da Silveira JUnior.
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Redacao do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N o 1.424/97

Determina o pagamento de indenizaçOes as vitimas de tortura praticada nas
dependéncias do extinto DOPS.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado de Minas Gerais pagará indenizacao as vitimas de tortura

praticada por seus agentes que nâo tenham resultado em rnorte e que
tenharn ocorrido em razão de participacão, ou da acusacão de participacão,
em atividades politicas, no periodo de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto
de 1979, obedecidos os seguintes limites:

- no minimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e no máxirno R$ 10.000,00 (dez
mil reals), nos casos em que a tortura houver acarretado lesOes corporals de
qualquer natureza;

II - no minimo R$ 10.001,00 (dez mile urn reals) e no rnáximo R$ 20.000,00
(vinte mil reals), nos casos em que a tortura houver acarretado invalidez
parcial;

Ill - no minirno R$ 20.001,00 (vinte mil e urn reals) e no máximo R$
30.000,00 (trinta mil reals), nos casos em que a tortura houver acarretado
invalidez permanente.

§ 1 0 - A indenizacão a que se refere este artigo so poderá ser paga se
requerida pela vItima ou por seu representante corn poderes especIficos ou
por seu sucessor legal no prazo máximo de sessenta dias contados da data
fixada na regutamentacáo desta lei.

§ 20 - 0 pagamento de eventual indenizacâo pela União, fundada em iguais
motivos, não inibe a indenização estabetecida nesta lei.

Art. 20 - A decisâo sobre o pagarnento da indenização institulda por esta lei
será de responsabitidade do Conselho Estadual de Direitos Humanos e terá
caráter irrecorrivel.

Paragrafo Unico - Decidindo favoravelmente sobre o pedido, o Conselho
fixará o valor da indenizacâo e, rião havendo disponibitidade financeira para a
quitacao, determinará sua inctusâo na proposta orcamentãria da Secretaria
de Estado da Justica, para liquidacâo no exercicio fiscal seguinte.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor no exerciclo fiscal seguinte ao da sua
publicacao.

Art. 40 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.470/97

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

0 projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Durval Angelo, dispOe sobre a
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protecão, o auxIlio e a assisténcia as vitimas de violência no Estado. 	
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Aprovada em 10 turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela
Comissão de Fiscalizaçâo Financeira o Orçamentaria, agora, vem a
proposição a esta Comissâo para receber parecer no 2 0 turno, nos termos
regimentals.

Cabe-nos, ainda, fazer a redaçao do vencido, conforme estabetece o § 10
do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A crescerite vioiência em nosso Estado tern deixado inUmeras familias

desamparadas, muitas vezes sern condiçOes financeiras, em decorrência da
brusca perda de urn ente querido. Acresce a essa drástica situaçao o fato de
que não recebem nehum apolo psicológico, assistencial ou juridico por parte
do Estado, que tern, entre as suas funçäes constitucionais bâsicas, a garantia
da segurança do cidadao.

Nesses termos, pretende o projeto preencher essa grave lacuna, por melo
da instituicao de normas que garantam a proteçao, o auxIiio e a assistência
As vItimas de violência, por meio dos Orgaos e das instituicoes püblicas
competentes. Os beneficiárjos comprovadamente sem recursos, sem acesso
a auxilio assistencial ou sem amparo de seguradoras privadas poderao
receber do Estado, entre outros beneficios, alimentaçao, auxiiio econômico
para sua manutençao e para o pagamento das despesas corn o sepultamento
da vItima.

A proposição prevé, ainda, que o Poder Executivo adotará medidas de
prevençao contra a violéncia e garantirá aos Defensores POblicos o apoio de
peritos, psicologos, sociOlogos, assistentes soclais e outros profissionais
imprescindiveis a defesa dos direitos e das garantias da vitima.

Consideramos, portanto, de elevado significado as medidas propostas em
defesa dos direitos hurnanos em nosso Estado e corroboramos 0 parecer
mediante o qual se conclui pela aprovação do projeto, emitido por esta
Comissão, no 10 turno.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.470/97, no

20 turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Cornissöes, 2 de dezembro de 1998.
João Leite, Presidente - Alencar da Silveira Jiinior, relator - Durval Angelo.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI NO 1.470/97

DispOe sobre a proteçao, o auxilio e a assisténcia as vitimas de violência no
Estado e dá outras providéncias.

191
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado oferecerá proteço, auxillo e assistência as vitimas de

violência, por meio dos Orgãos ou das instituiçöes competentes, nos termos
desta tel.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, entende-se por vitima de violéncia:
- as pessoas que tenham sofrido danos em conseqüência de crimes

tipificados na legislaçào penal vigente;
II - o cônjuge e os dependentes da vItima;
Ill - pessoas que tenham sofrido algum dano ao intervirem em socorro de

outrem em situacão de perigo atual ou iminente;
IV - as testemunhas que sofrerem arneacas por haverem presenciado ou

indiretamente tornado conhecimento de atos criminosos, ou por deterem
informacaes necessárias a investigaçâo e a apuracão dos fatos.

Art. 30 - A protecâo, o auxIlio e a assisténcia previstos no art. 1 0 desta lei
consistem em:

- colaborar para a adoção de medidas imediatas que visem a reparar os
danos fIsicos e materlais sofridos pela vitima;

II - acompanhar as diligéncias policiais ou judiciais, especialmente quando
se tratar de crime violento;

III - elaborar e executar piano de auxIllo e de manutenção econômica para
as vItimas, as testemunhas e seus familiares que estiverem sofrendo
ameaças e necessitarem de transferência ternporária de residência;

IV - pagar as despesas do sepultamento da vitima de que trata o inciso I do
art. 20, se do ato de violéncia resultar a morte;

V - proporcionar alimentacão para lesionados e seus dependentes corn
dificuldades econômicas, eriquanto durar o tratamento;

VI - apolar programas pedagOgicos para readaptação social ou profissional
da vitima.

Art. 40 - 0 Poder Executivo adotará medidas de prevenção contra a
violência, que inciuirão, entre outras:

I - orientacao da populacâo sobre o dever de contribuir para a investigacão
e a apuracao de atos criminosos;

II - levantamentos estatisticos dos casos de violência no Estado e a
manutenção de urn banco de dados atualizado;

III - campanhas educacionais para esciarecimento da populacao.
Art. 50 - Podera ser beneficiada corn 0 auxilio financeiro previsto nesta lei a

vitima que:
I - comprovar a falta de recursos para arcar corn as despesas decorrentes

do ato de violêricia;



192
II - nâo tiver acesso aos serviços de órgao ou entidade de assistencia

pübflca ou privada;
III - nao estiver amparada par seguro de vida ou de danos pessoais e

materials.
Art. 60 - Os benefIcios e açOes de que trata esta lei ficam condicionados a

existência de dotaçao orçamentária especifica.
Art. 70 - Os Defensores Püblicos contarão corn o apoio de peritos,

psicOlogos, sociOlogos, assistentes sociais e outros profissionais
imprescindiveis a defesa dos direitos e das garantias da vitima.

Art. 80 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de
cento e vinte dias contados da data de sua publicaçao.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 100 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.762/98
Comissão de Administraçao Püblica

Relatório
Por meio da Mensagern no 271/98, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa Legislativa o Projeto de Lei no 1.762/98, que institui quadro
especial de carreiras e dá outras providências.

Aprovado no l O turno, na forma do Substitutivo n°1, o projeto retorna a esta
Comissão, para receber parecer para o 20 turno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentaçao

0 projeto em exame propOe a criaçao de quatro carreiras constituidas de
classes de cargos de especialistas, no âmbito da administraçao direta do
Poder Executivo, corn as seguintes denominaçoes: Carreira de Politicas
PCiblicas e Gestâo Governamental; Carreira de Administração Orcamentária e
Financeira; Carreira de Auditoria e Controle Interno e Carreira de Gestão
Administrativa.

Ressalte-se que o ingresso em cargo de carreira exige previa aprovacão
em concurso pCiblico, conforme prevê a proposiçao, e que a lotaçao dos
cargos de especialista das carreiras supracitadas será feita visando a
corisecução dos objetivos de integraçao e consolidação do sistema de
planejamento, gestao e avaliaçao das atividades governamentais e será
regulamentada em decreto.

0 desenvolvjmento dos servidores nas respectivas carreiras também está
previsto no projeto, notadamente quanto aos aspectos de progressão e
promoção, apurados em perlodos determinados e corn base em avaliacao de
desempenho satisfatória, caracterizando urn mecanismo de crescimento
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proflssional do servidor.
Ainda nos termos do projeto, as atribuicoes dos cargos das carreiras a

serem criadas deverão ser compatibilizadas corn as dos cargos da carreira de
Adrninistrador Püblico, mantendo-se a sua estrutura e composiçao nurnérica e
aplicando-se-Ihes algumas disposicoes da proposiçao relativas ao
desenvolvimento na carreira, corn o mesmo fundamento anteriormente
referido.

Como forma de estimulo a produtividade dos ocupantes dos cargos das
carreiras em apreco, propOe-se a concessão de uma gratificação, a GDPI
extensiva aos servidores das carreiras de Administrador Püblico e devida nàs
condicoes estabelecidas na proposicao.

Em sintese, estas são as medidas consubstanciadas no projeto em tela,
que vão ao encontro dos objetivos estabelecidos pela reforma administrativa
do Estado, consubstanciada na Emenda a Constituicão n o 19, que enfatiza a
capacitação e o desempenho do servidor. Uma vez que compete ao Poder
Executivo a formulacâo de polIticas püblicas, consideramos a proposiçao
conveniente e oportuna.

Apresentamos todavia, na conclusão deste parecer, as Emendas n
o
s 1 a 4

ao vencido no 10 turno, visando, respectivamente, a conferir aplicabilidade ao
disposto no art. 60, adequando-o aos dispositivos anteriores; a substituir
expressão tecnicamente incorreta sobre punicão disciplinar de servidor
püblico e a aprirnorar os dispositivos que tratam da progressão e de atribuição
da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacão Gera].

Conclusâo
Opinamos, portanto, pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.762/98 na forms

do vencido no 10 turno corn as Emendas n
o
s 1 a 4, a seguir apresentadas.

EMENDA N O 1
No parágrafo ünico do art. 6 0, substitua-se "o prazo de que trata o paragrafo

anterior" por "o prazo de validade do concurso a que se refere o art. 50.".
EMENDAN°2

Dê-se ao inciso I do art. 10 a seguinte redacao:
"Art. 10- ......
I - sofrer punicão disciplinar em que tenha sido aplicada a pens de

suspensao ou for demitido, por penalidade, de cargo de provimento em
comissão;".

EMENDA N°3
D6-se ao paragrafo Cinico do art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10- ......
Parágrafo Cinico - Para fins de progressao, o afastamento a que se refere a
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fica iimitado a cento e oitenta dias, durante o periodo aquisitivo.".

EMENDA N° 4
D6-se ao art. 11 a seguinte redaçao:
"Art.1 1 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral

expedirá as normas necessárias a implementacao das carreiras criadas por
esta lei, supervisionará a implantação dos respectivos pianos, coordenará as
acOes corn elas relacionadas que envolvam mais de urn órgão e especificará
suas classes.

Parâgrafo ünico - A lotaçao de cargo de classe das carreiras criadas por
esta lei será feita visando a consecugao dos objetivos de integraçào e
consoiidaçao do sistema de pianejamento, gestão e avaliaçäo das atividades
governamentais e será regulamentada em decreto.".

Sala das Comissaes, 2 de dezembro de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva -

Sebastião Helvécio - Antonio Andrade.
Redaçâo do Vencido no 10 Turno

PROJETO DE LEI N O 1.762
Cria as carreiras que menciona, institui Gratificaçao de Desempenho e

Produtividade Individual e dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficam criadas, nos termos desta lei e observado o disposto no art.

11 da Lei n.° 10.961, de 14 de dezembro de 1992, as seguintes carreiras,
compostas de cargos de provimento efetivo e riivel superior de escolaridade:

I - Carreira de Poilticas Piblicas e Gestão Goverriamental, constitulda de
classes de cargos de provimento efetivo de Especialista em PolIticas Püblicas
e Gestão Governamental, corn atribuiçoes relacionadas corn as atividades de
planejamento institucional, formulaçao, implementaçao e avaliaçao de
poilticas pOblicas em todas as areas do Governo do Estado;

II - Carreira de Administraçao Orcamentaria e Financeira, constituida de
classes de cargos de provimento efetivo de Especialista em Orcamento e
Finanças, corn atribuiçOes relacionadas corn administraçao financeira,
contabflidade pUblica e de controle do sistema orçamentárjo püblico;

Ill - Carreira de Auditoria e Controle Interno, constitulda de classes de
cargos de provimento efetivo de Especialista em Controle Interno, corn
atribuiçoes relacionadas corn as atividades de auditoria operacional e de
gestão da ação governamental;

IV - Carreira de Gestão Adrninistrativa, constituida de classes de cargos de
provimento efetivo de Especialista em Administraçao Páblica, corn atribuicOes
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relacionadas corn a forrnuiação, a implementacao e a avaliacão de politicas
pOblicas relativas a gestão de recursos humanos e materiais, a modernizacao
administrativa, a organizacão, os sistemas e os métodos, a informacao e a
jnformática, bern como o assessoramento técnico a Orgãos da adrninistracao
direta.

Paragrafo ünico - 0 ingresso nas carreiras de que trata este artigo habilita o
servidor para o desempenho de atividades de assistOncia técnica e
assessorarnento especializados as chefias de orgãos de direcao superior da
administracão direta, na sua respectiva area de atuaçao.

Art. 20 - Os quantitativos de cargos de cada carreira a que se refere o art. 10
e sua distribuicão pelas respectivas classes são os fixados no Anexo I desta
lei.

Art. 30 - A tabeia de vencimento das classes das carreiras a que Se refere o
art. 1 0 é a constante no Anexo Ii desta lei.

Art. 40 - As carreiras a que se refere o art. 10 tern natureza sistémica ou
cornum a todos os Orgãos da administracao direta do Poder Executivo, e os
cargos que as compOern são movimentados por ato próprio do Governador do
Estado ou autoridade por ele delegada, observada a necessidade de pessoal
de cada carreira fixada para o respectivo órgão, bern como a poiltica
especifica de desenvolvimento de recursos humanos referente a elas.

Art. 50 -0 ingresso nas carreiras a que se refere o art. 10 desta lei depende
de aprovacão prévia em concurso püblico de provas e titulos e Se darã no
grau A da classe inicial de cada uma delas.
§ 1 1 - 0 concurso püblico, de caráter classificatório e eliminatório, e

constituldo de duas etapas, compreendendo:
- a primeira etapa, de provas e titulos, de caráter eiiminatôrio e

classificatório, seletiva para a segunda;
II - a segunda etapa, o curnprimento de curso especifico e avaliaçao final,

de caráter elirninatório e classiftcatório, em regime de dedicação integral.
§ 20 - Serão admitidos na segunda etapa do concurso os candidatos

classificados ate o nómero de vagas definidas no edital.
§ 30 - A critérlo da administracao, no prazo de validade do concurso e

obedecida a ordem de classificacão na primeira etapa, poderâo ser
convocados para a segunda etapa do concurso candidatos aprovados na
primeira etapa em nUmero excedente ao estabelecido no parágrafo anterior.
§ 40 - Enquanto estiver subrnetido ao curso especIfico, o candidato

perceberã ajuda financeira, a conta de recursos orcamentários prOprios,
correspondente a oitenta por cento do valor do grau inicial de vencirnento do
cargo de classe para o qual concorre.
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§ 50 - Q candidato que seja servidor püblico estadual será dispensado das
atribuiçoes do seu cargo durante a segunda etapa do concurso, retornando
ao seu regular exercicio, ao final desta, se for desligado, reprovado ou não
tomar posse no novo cargo, assegurando-se o cômputo do perlodo respectivo
como tempo de efetivo exerciclo para todos os fins previstos em lei, mediante
a comprovaçao da frequência ao curso especifico.

§ 60 - No caso do paragrafo anterior, o servidor poderá optar pela ajuda
financeira de que trata o § 20 ou a remuneração de seu cargo efetivo.

§ 7 ° - Será computado como tItulo o tempo de efetivo exercicio, em cargo
ou funço no servico püblico estadual, de atividades correlatas a da
respectiva carreira para a qual o candidato estiver concorrendo, ate o limite
de dez por cento do total de pontos distribuidos no concurso, na forma do
edital.

§ 80 - Seri computado como tItulo a graduaçao em curso superior em
Administraçao Püblica, corn pontuacâo correspondente a dez por cento do
total dos pontos distribuldos no concurso pUblico, não acumulável corn a de
que trata o parágrafo anterior.

§ 9 ° - 0 total de pontos atribuldos na prova de titulos näo ultrapassará vinte
por cento do total de pontos distribuldos no concurso.

Art. 60 - 0 provimento dos cargos das carreiras será feito gradativamente,
preenchendo-se, anualmente, trinta e cinco por cento dos cargos
correspondentes a classe inicial de cada uma delas, nos dois primeiros anos
após a homologacao do primeiro concurso püblico realizado.

Parágrafo ünico - Findo o prazo de que trata o parágrafo anterior, será
promovida a realizaçao de novos concursos piblicos para ingresso nas
carreiras, sempre que o nómero de cargos vagos nas respectivas classes
iniclais for de, no minimo, dez por cento do seu total.

Art. 70 - Concluidas as etapas e homologado o concurso püblico, a
norneacâo dos candidatos habilitados observará a ordem de classiflcaçao, 0
prazo de sua validade e o ntimero de vagas oferecido no respectivo edital.

Paragrafo ünico - 0 prazo de validade dos concursos a que Se refere 0
parágrafo Unico do artigo anterior é de, respectivamente, urn ano e de seis
meses, contados da data de sua homologaçâo.

Art. 80 - 0 desenvolvimento nas carreiras dar-se-á por meio da progressão
e da promoção e será apurado em periodos determinados, nos termos de
regulamento.

§ 1° - Progressao e a passagem do servidor de urn grau para 0
imediatamente superior, dentro da mesma classe, e dependerá de intersticlo
de trezentos e sessenta e cinco dias no grau e avaliacao de desempenho
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satisfatória.

§ 20 - Promo(;ao é a passagem do servidor em efetivo exercIcio do cargo,
corn, no minirno, mil oitocentos e vinte e cinco dias na classe, para a classe
imediatamente superior, dentro da carreira.

§ 30 - A promocâo do servidor não acarretará reducao de remuneracâo,
devendo ser posicionado no grau de vencimento da classe nova de valor
imediatamente superior ao que percebia.

Art. 9 - A promoçao dependerá, cumulativamente, do cumprimento dos
seguintes requisitos:

I - existéncia de vaga;
II - participaçao, corn aproveitamento, em cursos de aperfeiçoamento ou

altos estudos, devendo somar, no perIodo, o minimo de trezentas e sessenta
horas;

Ill - avaliaçäo de desernpenho superior a sessenta por cento nos dois
primeiros anos e a setenta por cento nos ültimos trés anos.

§ 1 0 - Para efeito de desempate no processo da promocao, será apurado,
sucessivamente, o seguinte:

I - major media de resultado obtido nas avaliacOes de desempenho nos 3
(três) anos anteriores;

II - malor tempo de servico na classe;
Ill - major tempo de servico na carreira;
IV - maior tempo de servico pibIico em geral.
§ 20 - Caberá a Escola de Governo, da Fundaçâo Joâo Pinheiro,

diretamente ou mediante convênio, ministrar os cursos de formacao,
habilitaçao, aperfeicoamento e qualificacao necessários ao ingresso e ao
desenvolvimento nas carreiras de que trata esta lei.

Art. 10 - Perderá o direito a progressão e a promoçâo o servidor que, no
periodo aquisitivo:

- sofrer puniçao disciplinar em que tenha sido aplicada a pena de
suspensão ou ocorrida a exoneracao "ex officio", por penalidade, de cargo de
provimento em comissâo;

II - afastar-se do servico por mais de cinco dias, corn perda de vencimento,
no caso de progressao, ou por mais de vinte dias, no caso de promoçâo;

Ill - afastar-se das funcoes especIficas do seu cargo, excetuados Os casos
de:

a) férias anuais e ferias-prêmio;
b) casamento, ate olto dias;
C) luto, ate oito dias, pelo falecimento do cônjuge, de filho, pai, mae ou

irmão;
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d) Hcenca para gestacao e licenca-paternidade;
e) licença para tratamento de saCide ou licença decorrente de doença

profissional ou acidente de serviço.
Parágrafo ünico - Para Os fins da progressão, o afastamento a que se refere

a alinea "e" do inciso Ill deste artigo, isolado ou cumulativamerite
considerado, fica limitado a cento e oitenta dias.

Art. 11 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral
expedirá as normas necessárias a implantaçao das respectivas carreiras,
supervisionará a administraçao dos seus pianos e coordenará as acOes corn
elas relacionadas em que esteja envolvido mais de urn Orgão, bern como
baixará as especfficaçoes de classes.

Parágrafo Cinico - A lotação dos servidores a que se refere esta lei deverá
possibilitar a integração e a consolidaçâo do sistema de planejamento, gestao
e avaliaçao das atividades governamentais e será regulamentada em decreto.

Art. 12 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral, a
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administraçao, a Secretaria de
Estado da Fazenda e a Auditoria-Geral do Estado, em conjunto e sob a
coordenaçào da primeira, orientarão a politica de desenvolvimento de pessoal
e as diretrizes para a reaiização dos cursos de qualificaçao necessários ao
ingresso e ao desenvolvimento nas carreiras a que se referem o inciso II do
art. 50 e o art. 90 desta lei.

Art. 13 - A investidura em cargo de provimento em comissão de direçao
superior por servidor integrante do quadro especial instituldo nesta lei
observará a correlaçao entre as atribuiçOes desses cargos e as dos cargos
das respectivas carreiras e Os requisitos de qualfficaçao e de capacitaçao
funcional necessários.

Parágrafo Unico - 0 tempo de efetivo exercIcio em cargo de provimento em
comissao de que trata este artigo será computado para fins de progressão e
promoçao no cargo efetivo, observado o disposto no art. 10 desta lei.

Art. 14 - Fica institulda, para os ocupantes de cargos de classes das
carreiras referidas no artigo 10, a Gratfficaçao de Desempenho e
Produtjvjdade Individual e Institucional - GDPI- , devida nas condicaes
estabelecidas neste artigo e no regulamento.

§ 1 0 - A GDPI será atribulda aos servidores em efetivo exercicio,
mensalmente, corn base em avaliaçao de desempenhos individual e
institucional, mediante pontuação aferida, tendo como limite máximo mu
pontos por servidor, correspondendo cada ponto a quarenta e dois milésimos
por cento do valor básico do Grau J da faixa de vencimentos da Classe IV da
tabela constante no Anexo II desta Lei.
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§ 20 - 0 rumero de integrantes de cada carreira corn pontuação acima de
oltenta por cento do limite de pontos fixados para a avaliacão de desempenho
individual não poderá ser superior a quarenta par cento, e somente vinte por
cento dos beneficiários poderão situar-se no intervalo de noventa por cento a
cern por cento;

§ 30 - Para a aplicacão do disposto no § 20 deste artigo, em caso de empate,
deverão ser estabelecidos em regulamento critérios de desempate,
obedecida, em primeiro lugar, a major avaliacão individual de desempenho no
ano imediatamente anterior;

§ 40 - Ate que seja regulamentada e aplicada a avaliaçao de desempenho a
que se refere o § 1 0 deste artigo, fica atribulda a todos as integrantes das
carreiras de que trata esta lei a gratificacâo criada neste artigo, no percentual
equivalente a sessenta por cento do valor total.

§ 50 - Nâo fará jus a gratificacao o servidor colocado a disposiçâo de outra
entidades federadas, ou, no Estado de Minas Gerais, dos Poderes Legislativo
e Judiciário, do Ministério PCiblico e do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, ou de autarquias, fundacaes e empresas püblicas e sociedades
de economia mista.

Art. 15 - A avaliaçao de desempenho deverá aferir a eficléncia e a eficácia
do servidor no cumprimento de suas atribuicães e será realizada pela chefia
imediata, corn a participacão do servidor, levando-se em conta as critérios e
fatores fixados em regulamento.

Art. 16 - Para cada carreira, seré instituldo urn Programa Institucional de
Avaliacao de Desempenho, estruturado de forma a atender aos pressupostos
básicos das atividades por ela cumpridas.

Paragrafo ünico - Sergi constituida, nos termos do regularnento, sob a
coordenaçao da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacao Geral
e corn a participacao das demais secretarias em que houver lotacao de
servidores integrantes das carreiras de que trata esta lei, comissâo destinada
a padronizar Os mecanismos de avaliacão de desempenho e a julgar, de
forma definitiva, Os casos de recurso quanta aos critérios e a pontuaçao
atribuida na avaliaçao individual de desempenho.

Art. 17 - 0 integrante das carreiras de que trata esta lei deverá cumprir
jornada de trabalho de quarenta horas sernanais, em regime de dedicaçao
exclusiva.

Paragrafo ünico - Ao servidor no regime a que se refere este artigo, e
vedado o exercIcio de qualquer outra atividade piblica remunerada, exceto a
de magisterio, desde que não haja prejuizo ao desempenho das atnbuicoes
de seu cargo.
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Art. 18 - A gratificaçao prevista no art. 14 e no paràgrafo ünico do art. 22 e
inacumulável corn outra vantagem, paga a qualquer titulo, salvo o adicional
por tempo de serviço.

Art. 19 - 0 servidor integrante das carreiras de que trata esta lei que ocupar
cargo de provimento em comisso de direçâo superior, observado o disposto
no art. 13, poderá optar pelo vencimento deste ou de seu cargo efetivo, caso
em que fará jus ao valor máximo pago a titulo de GDPI.

Parágrafo Cinico - 0 servidor que optar pelo vericiniento do cargo efetivo,
acrescido do valor máximo a tItulo de GDPI, nao será considerado na
apuraçào de que trata o § 2 0 do art. 14 desta lei.

Art. 20 - As atribuiçaes dos cargos da carreira de Administrador Püblico, de
que trata a Lei no 11.658, de 2 de dezembro de 1994, deverâo ser fixadas em
conjunto pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral e
pela Secretaria de Estado de Administraçao e Recursos Humanos, de forma a
serem compatibiljzadas corn as das carreiras criadas nesta lei, ficando
mantidas a sua estrutura e composiçâo numérica, conforme o Anexo Ill,
observado o disposto no art. 27.

Art. 21 - A tabela de vencimento da carreira de Administrador Püblico passa
a ser a constante no Anexo IV desta lei.

§ 10 - 0 ocupante de cargo de classes da carreira de Administrador Püblico
fará jus a Gratificaçao de Desempenho e Produtividade Individual e
Institucional - GDPI -, ate o limite máxinio de quinhentos pontos por servidor,
observadas as demais condiçaes estabelecidas no art. 14, § 1 0 a 40, e as doart. 15.

§ 20 - Não será concedida a gratificaçao de que trata este artigo ao servidor
colocado a disposicao de outras entidades federadas ou a disposiçao dos
Poderes Legislativo e Executivo, do Ministério Püblico e do Tribunal de
Contas e de empresas pUblicas e sociedades de economia mista integrantes
da administraçao indireta estadual.

Art. 22 - 0 ocupante de cargo de Admjnjstrador Püblico I da carreira de que
trata o artigo 20 desta lei que houver concluldo o curso superior de
Admirüstracao corn habilitaçao em Administraçao Püblica, ate 31 de
dezembro de 1994, será posicionado em cargo de Administrador PUblico II,
GrauA.

Art. 23 - Aplica-se aos cargos de classes da carreira de Administrador
Püblico o disposto nos arts. 40 , 70 a 13 e 15 a 18 desta lei.

Art. 24 - Os cargos de provirnento em comissão de Auditor, codigo MG-17,
sImbolo UT-17; Auditor Assistente, cOdigo EX-10, nivel 10-A; Assessor de
Atividade Central, codigo MG-30, sImbolo AA-30, a que se refere o art. 2 1 do
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Decreto n.° 37.711, de 29 de dezembro de 1995; e de Inspetor da Fazenda,
codigo EX-5, sImbolo F-7, grau A, constante no Anexo 1-4 da Lei n.° 6.762, de
23 de dezembro de 1995, extinguir-se-5o na mesma proporçao em que se der
o provimento dos cargos do quadro especial instituldo no art. 1 0 desta lei.

Art. 25 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de ate sessenta
dias, a contar cia data de sua vigencia.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 27 - Revogam-se as disposicOes em contrário.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 3 A 6 E 0 SUBSTITUTIVO N O 1,
APRESENTADOS NO 1° TURNO, AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

No 34/98
Comissão de Administracäo PUblica

Relatório
A proposicão em epIgrafe, do Deputado Sebastiao Navarro Vieira, visa a

instituir o Codigo de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.
DistribuIda as comissöes competentes, a proposicão foi preliminarmente

examinada pela Comissão de Constituicao e Justiça, que coricluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade corn as Emendas n°s 1 e 2, que
apresentou. A seguir, as Comissöes de Administraco Püblica e de
Fiscalizaçao Financeira e Orcamentária opinaram favoravelmente a matéria.

Encaminhado a Plenãrio, o projeto recebeu as Emendas n°s 3 a 6 e o
Substitutivo n° 1, cujo mérito cabe-nos, agora, analisar, nos termos
regimentais.

Fundamentaçao
A Emenda n° 3, do Deputado Romeu Queiroz, objetiva acrescentar

parágrafo ao art. 50 do projeto, assegurando tratamento igualitário entre as
empresas em implantacâo no Estado e as já instaladas, para fins de
recebimento de beneficios e incentivos fiscais, desde que comprovern a
execuçao de projetos que gerem novos empregos.

A proposiçao, porém, ja se encontra iriserida no parecer exarado pelo
relator da matéria na Comissão de Constituiçao e Justiça, ocorrendo, desse
modo, o fenômeno da prejudicialidade, de que trata o art. 284 do Regimento
Interno.

A Emenda n o 4, do Deputado Alberto Pinto Coelho, pretende assegurar a
permanencia no territôrio mineiro das empresas que porventura tenham
recebido benefIcio fiscal para sua manutencão ou implantaçâo no Estado.
Manifestamo-nos por sua aprovaçao corn a redacao dada pela Subemenda no
1, que apresentamos e que melhor espelha a pretensão do parlamentar.

Entendemos, ainda, que a Emenda n° 5, do Deputado Gilmar Machado,
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deve ser acolhida mediante a inclusão de paragrafo ünico no art. 17 do
projeto, que cria o serviço gratuito e permanente de orientação e informaçao
ao contribuinte.

o Poder Executivo, por certo, quando da regulamentaçao da futura lei,
conforme previsto em seu art. 47, deverá estabelecer Os meios por que Se
efetivará a orientação e a informação ao contribuinte, entre os quais poderá
inscrever-se a realização das campanhas educativas de que trata a
proposição.

No que se refere a Emenda no 6, também do Deputado Gilmar Machado,
entendemos que a publicação mensal da relaçâo de contribuintes inscritos na
divida ativa poderá gerar constrangimentos e ate mesmo dificuldades para as
empresas que buscarem no mercado o crédito necessário para a realizaçao
de suas atividades.

Haverá ate mesmo o risco, no caso da conversão do projeto em lei, de Os
bancos de dados e Os cadastros de proteção ao crédito utilizarem essas
publicaçaes para prestar informaçôes acerca de empresas taxadas de
inadimplentes, o que no está de acordo corn o espirito da proteção ao
contribuirite, objetivo da proposiçao.

o Substitutivo no 1, por sua vez, embora represente urn avanco
relacães entre os usuários dos servicos püblicos e o Estado, trata de matéria
diversa daquela que tramita nesta Casa Legislativa.

Ao prestigiar a qualidade do servico prestado pelo Estado, instituindo urn
sistema de defesa do usuário e assegurando o controle adequado da
atividade daquele, em suas relaçães corn o püblico, o substitutivo vai ao
encontro dos anseios da cornunidade, que muitas vezes ye seus direitos
postergados exatamente em razão da dificuldade de exercé-los, dada a
estrutura burocratizada do serviço püblico.

A proposta, a nosso ver, pouco berieficia o contribuinte e deve ser
apresentada para apreciaçâo desta Casa em projeto autônomo e
independente.

Ao final, corn objetivo de meihor implementar os objetivos do projeto
original, apresentamos as Emendas n o

s 7 a 9, que visam a tornar ainda mais
transparente e segura a relaçao entre o contribuinte e o poder pCiblico.

Conclusao
Em face do exposto, opinamos pela prejudicialidade da Emenda n o 3, do

Deputado Romeu Queiroz pela aprovação da Emenda no 4 na forma da
Subemenda no 1 e da Emenda n o 5 na forma da Subemenda n o 1; e pela
rejeiçao da Emenda no 6 edo Substitutivo no 1; e apresentamos, a seguir, as
Emendas n°s 7 a 9.
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SUBEMENDAN° 1 A EMENDAN°4

Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - 0 beneficio ou incentivo fiscal para implantacâo ou manutencâo

de empresa no Estado so poderá ser concedido mediante garantia de
permanência e funcionamento da beneficiária nas mesmas instalacoes, pelo
perlodo de tempo equivalente ao da percepcão dos beneficios.".

SUBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 5
Acrescente-se o seguinte paragrafo Qnico ao art. 17:
"Art. 17- ...................................................................................................
Paràgrafo ünico - 0 Estado realizará anualmente campanha educativa corn

O objetivo de orientar o contribuinte sobre seus direitos e deveres.".
EMENDAN°7

Acrescente-se ao art 70 o seguinte paragrafo ünico:
"Art. 70
Paragrafo ünico - Fica suspensa a inscricâo na divida ativa, ate final

julgamento, de débito tributário garantido por depôsito judicial no valor total do
tributo exigido, decorrente de acão que vise a anular ou desconstituir 0 crédito
ou seu lancamento.".

EMENDA No 8
Acrescente-se ao art. 460 seguinte paragrafo ünico:
"Art. 46 - ................................................................
Paragrafo (inico - 0 contribuinte, pessoalmerite ou por seu representante

legal, terá direito a requisitar copia de inteiro teor dos autos dos processos
tributários adrninistrativos oride figure como parte.".

EMENDA No 9
Acrescente-se ao art. 370 seguinte inciso:
"Art. 37- .............................................................................................
XII - Ordem dos Advogados do Brash, seçao do Estado de Minas Gerais.".
Sala das Comissöes, 2 de dezembro de 1998.
LeonIdio Boucas, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Antonio Andrade -

Ajalmar Silva - Sebastião Helvécio.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N

o
s 3 A 5, APRESENTADAS NO 1°

TURNO, AO PROJETO DE LEI NO 1.940/98
Comissão de Administraçâo Püblica

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei no 1.940/98

estabelece normas para concursos püblicos realizados pelo Estado de Minas
Gerais.

Na fase de discussão em 10 turno, foram apresentadas em Plenário as



ru

C

E
0
C

204
Emendas n°s 3 a 5, que vêm a esta Comissão para receber parecer.

Cumpre-nos, assim, opinar sobre a matéria.
Fundamentação

As Emendas n°s 3 a 5 ao Projeto de Lei n° 1.940/98 são inconvenientes e
inoportunas, como adiante demonstrarernos.

A regra de vedacao de delegacao de competência a terceiros, mediante
contrato, convenio ou instrumento congenere, para a elaboração e a correcâo
das provas de conhecimento de concurso püblico, no art. 2 0 do projeto, visa a
assegurar plena e efetiva participaçao dos representantes designados pelos
órgãos ou pelas entidades pUblicas ou privadas para comporem a banca ou
comissão examinadora do certame.

Dessa forma, entendemos que a delegacao a terceiros, como Se pretende
corn a Emenda no 3, além de trazer maiores onus firtanceiros ao Estado,
interfere nas atribuicoes inerentes aos representantes dessas instituiçOes. A
elaboraçao das provas e sua correção devem caber, tão-somente, aos
membros da banca ou comissão examinadora.

A Emenda n° 4 declara vagas as serventias notarials ou de registros
providas entre 1988 e 1994, determinando a aplicacao do disposto nos arts.
17 e 18 da Lei n o 12.919, de 21/6/98, aos detentores da respectiva delegacão
nesse periodo. Corn relaçao a essa emenda, salientamos que o objetivo do
projeto é o de fixacao de norrna de transicão, para se permitir a mudanca
progressiva da sistemática anterior de preenchimento das serventias para a
nova reguiamentaçao estabelecida pela Lei Federal n° 8.935, de 1994. A
ruptura dessa transitoriedade, portanto, se nos afigura medida equivocada,
que so trará problemas a administraçao pibIica.

No tocante a Emenda n° 5, cabe-nos esciarecer que a supressão, prevista
no projeto original, do parágrafo Unico do art. 12 da Lei n o 12.919, de 29/6/98,
tern por objetivo uniformizar o tratamento a ser dispensado aos concursos
pCiblicos, notadamente quanto a delegacao do competências a terceiros para
• elaboracao e a correçao das provas. Assim sendo, a Emenda n° 5 contraria
• isonomia objetivada pelo projeto, abrindo-se ao Judiciário a faculdade de
celebrar ajustes corn terceiros corn vistas a elaboraçao e a correcao das
provas, medida essa vedada aos demais Poderes do Estado nas mesmas
condicoes estabelecidas na proposicâo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos peta rejeiçao das Emendas n°s 3 a 5 ao

Projeto de Lei no 1.940/98.
Sala das Comissôes, 3 de dezembro de 1998.
LeonIdio Bouças, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antonio JUlio -
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Ivair Nogueira - Gilmar Machado (voto contrário).

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 2.674/98
Mesa da Assembléia

Reiatório
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o requerimento em

epigrafe solicita seja encarninhado ao Secretário de Estado da Justica pedido
de inforrnacOes sobre a situacão dos advogados que exercem a funcao de
defensor junto as unidades prisionais do sistema penitenciário do Estado,
bern como a relacao nominal por estabelecimento, o nivel e o simbolo salarial
desses funcionários.

Publicada em 11/9/98, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposicão em exame insere-se no ãmbito da competência da

Assembléla Legislativa, por força do disposto no art. 54, § 2°, da Constituicão
do Estado, que the outorga a faculdade do pedir informacäo a Secretário de
Estado, e a recusa, ou o nâo-atendirnento no prazo de 30 dias, ou a
prestacao de informacao falsa importam crime de responsabilidade.

Seu autor requer, por intermédio da Mesa, informaçao da Secretaria de
Estado da Justiça acerca da estrutura da Defensoria PUblica do Estado, ou
seja, a relacao nominal dos defensores por Comarca, o nivel e o simbolo
satarial desses funcionários.

A Defensoria PUblica, instituIda em riosso Estado em cumprimento das
disposicOes constitucionais, e orgao integrante da Secretaria de Estado da
Justica e de fundamental importáncia a funcão jurisdicional do Estado,
incumbindo-se de prestar orientaçao juridica aos necessitados, por meio da
representaçao judicial e da defesa gratuita, em todos os graus.

Quanto a estrutura da Defensoria PUblica, e imperioso esclarecer que essa
informação ja foi objeto de soiicitacao no Requerimento n° 2.549/98, da
Comissão de Direitos Humanos, por intermédio de seu Presidente, nesta
mesma legislatura.

Já no que se refere a remuneraçao, ao piano de carreira e ao respectivo
simbolo de vencimento desse cargo, cabe-nos dizer que as normas em vigor
foram objeto de deliberacão desta Casa.

Assim sendo, apesar de concordarmos que a crescerite dificuldade do
Estado em prover a assistéricia judiciária as pessoas mais necessitadas dove
ser motivo de preocupaçao, näo nos parece necessário, pelas razOes
apontadas, o pedido de inforrnacao ora proposto.

Conclusão
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Diante de tais consideracoes, opinamos pela rejeicão do Requerimento no

2.674/98.
Sala de ReuniSes da Mesa da Assembléia, 1 0 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramaiho, relator- Geraldo

Rezende- Elmo Braz- Ivo José - Marcelo Gonçalves.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 2.688/98

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o requerimento em análise requer
seja enviado ao DER-MG pedido de informacao a respeito dos pagamentos
efetuados pelo órgao, durante Os meses de junho e agosto de 1998,
discriminando o objeto, o beneficiário e o respectivo valor, inclusive aqueles
referentes aos acordos administrativos.

Publicada em 15/10/98, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentacâo
A matéria em exame situa-se no dominio da competência privativa da

Assembléia Legislativa, por forca do disposto no art. 54, § 30, da Constituiçao
do Estado, que estabelece poder a Mesa da Assembléia encaminhar pedido
de informacão a dirigente de entidade da administraçao indireta, e a recusa,
ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestaçao de informacão
falsa constituem infraçáo administrativa, sujeita a responsabilizacâo.

0 requerimento versa sobre matéria conveniente e oportuna, tendo em vista
que as informacaes a serem obtidas por seu intermédio visam a dotar o Poder
Legislativo de conhecimento necessário ao exercicio de sua função
fiscalizadora.

No entanto, tendo em vista que os pedidos de informacOes devem ser
dirigidos aos titulares dos respectivos órgãos ou entidades a que a matéria
está afeta, optamos por apresentar a Emenda no 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacao do Requerimento no

2.688/98 corn a Emenda no 1, a seguir redigida.
EMENDA NO 1

Substitua-se a expressao "junto ao" por "ao Diretor-Geral do".
Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia, 1 0 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - Marcelo Goncalves.
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BELO HORIZONTW, SABADO, 5 DE DEZEMBRO DE 1998

AlAS

ATA DA 426a REUNIAO ORDINARIA, EM 3112/98
Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Ajalmar Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Mensagem no 302/98 (encaminha Projeto de Lei no
1.999/98), do Governador do Estado - Oficios e cartão - 2 1 Fase (Grande
Expediente): Apresentacâo de Proposicoes: Projetos de Lei n

o
s 2.000 e

2.001/98 - Interrupcâo e reabertura dos Trabalhos Ordinários - Encerramento.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
PatrOs - AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - Antonio Genaro -
Antonio Julio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely TarquInio - Ibrahim Jacob -
Isabel do Nascimento - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
LeonIdio Boucas - Marco Regis - Maria José Haueisen - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Sebastião
Costa - Sebastiäo Helvécio - Wanderley Avila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 1015min, a lista de

comparecimento registra a existência de nOmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
1 1 Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6ria, nas funcaes de 20-Secret6rio,

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

- 0 Deputado Wilson Pires, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondencia:
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"MENSAGEM N O 302/98*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exceléncia, para ser submetido ao

exame e deliberaçao dessa egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de lei
incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao MunicIpio de
Fortuna de Minas.

0 imOvel de que trata o projeto, incorporado ao patrimônio do Estado por
doaçao, abrigou por longo tempo a Escola Estadual Coronel Américo Teixeira
Guimaraes, daquele municIpio.

Corn a transferéncia daquela unidade de ensino para a sua nova sede, ficou
o imóvel ocioso. Dal a reivindicação da Administraçao Municipal, que deseja
utilizá-lo para a instalacâo da Prefeitura Municipal.

A Secretaria de Estado da Educaçao, a qual se encoritra vinculado o
imóvei, não tern pianos para o seu aproveitamento, razão por que manifestou-
se favoravelmente a sua devoiuçao aquele municipio.

No ensejo, reitero a Vossa Excelência a manifestaçao do rneu alto apreço e
especial consideraçào.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI No 1.999/98

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvei no Municipio de Fortuna de
Minas.

Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Fortuna
de Minas imóvel de propriedade do Estado, constituido de terreno corn
1.859,50M2 de area e respectiva benfeitoria, composta de prédio onde
funcionou a Escola Estadual Coronel Américo Teixeira Guimarães, situado na
Praça Américo Alves Teixeira n o 9, na area central de Fortuna de Minas,
havido por doaçao, conforme escritura püblica transcrita sob o n o 3.764, do
Livro 3-C, fis. 159 e 160, do CartOrio de Registro de lmóveis da Comarca de
Sete Lagoas.

Parágrafo ünico - 0 imovel de que trata este artigo destina-se as
instalaçOes da Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçSes em contrário."
- Publicado, val o projeto as Cornissoes de Justiça e de Fiscalizacao

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, etc o art. 102, do Regirnento
interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS
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Do Sr. Lücio Urbano, Presidente do Tribunal de Justica do Estado,

encaminhando cópia de acórdão proferido por essa Corte a respeito da Açao
Direta de Inconstitucionalidade no 130.678/6.

Do Sr. Roberto Balestra, Presidente da Comissão de Agricultura e Politica
Rural da Câmara dos Deputados, convidando para audiência püblica a
realizar-se nessa Casa, em 9/12/98, corn a finalidade de tratar dos prejuizos
causados a pecuária de leite nacional pelas irnportacSes de produtos lácteos.
(- A Comissão de Politics Agropecuaria.)

Do Sr. Epaminondas Fulgencio Neto, Procurador-Geral de Justiça do
Estado, agradecendo o convite para reuniâo da Comissão de Direitos
Humanos corn representantes da Anistia Internacional. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. João Batista dos Mares Guia, Secretário da Educacao, informando,
em atencao a requerimento do Deputado Ibrahim Jacob, que estão sendo
adotadas as medidas para a efetivaçao do disposto na Lei n o 12.245, de
27/12/96. (- Anexe-se so Requerimento no 2.675/98.)

Do Sr. José Zito da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Diadema,
encaminhando cópia de requerimento do Vereador Manoel Maninho, em que
solicita registro de moçao de louvor pela passagem do Dia Nacional da
Consciência Negra. (- A Cornissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Sebastião Rubens Pinheiro, Assistente JurIdico da Penitenciária
Dênio Moreira de Carvaiho, parabenizando a Casa pela aprovaçao do Projeto
de Lei 

no 
1.393/97. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 1.393/97.)

CARTAO
Do Sr. Aiuizio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, encaminhando

a publicacão "RURALMINAS - Curtissimas Especial".
PROJETO DE LEI NO 2.000/98

Declara de utilidade pCjbiica a Loja Maconica 14 de Juiho N O 1.525, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Loja Maconica 14 de Julho NO

1.525, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniaes, de dezembro de 1998.
Wanderley Avila
Justificacao: A Loja Maconica 14 de Julho N O 1.525 fol fundada em 14/7/61

como urns sociedade civil autônoma e sem fins lucrativos. Suas principais
fmnalidades são a prática desinteressada da beneficéncia, a aplicação da
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justica e a investigação coristante da verdade.

A entidade espera receber o titulo declaratório de utilidade püblica para dar
prosseguimento ao trabaiho social que vem desenvoivendo ao longo dos
arios de sua existência.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, para exame preliminar,
e de Educaçao, para deiiberação, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 2.001/98
Dá denominaçao de Rafik Raydan ao edificio onde funciona a 25 a Delegacia

Regional de Seguranca Publics de Pocos de Caldas.
A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Rafik Raydan o edificio situado na Av. José

RemIgio Prézia, 502, onde funciona a 25 a Delegacia Regional de Seguranca
Pübiica de Poços de Caldas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniôes, 3 de dezembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira
Justificaçao: Rafik Raydan foi grande empresário de Pocos de Caidas no

ramo de comércio de combustiveis e velculos.
Desde jovem eritregou-se ao comércio, atividade a que dedicou sua vida,

muito contribuindo pars o progresso de Pocos de Caldas pela geracão de
empregos e renda que proporcionou.

Relevantes foram os servicos prestados pelo homenageado ao municIpio, 0
que Ihe valeu grande estima dos poços-caldenses.

Falecido recentemente, e justo prestar a Rafik Raydan esta homenagem,
razão peia qual espero o apoio dos meus pares a aprovacão desta
proposiçào.

- Publicado, vai o projeto as Comissäes de Justiça, para exame preliminar,
e de Direitos Humanos para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento interno.

lnterrupçao dos Trabaihos Ordinários
o Sr. Presidente - A Presidência interrompe Os trabaihos ordinários para,

nos termos do § 1 0 do art. 22, destinar a 1a Parte desta reunião ao
encerramento do Forum Técnico Tribunal de Contas: Experiencias e
Perspectivas.

- A ata desta parte da reunião será publicada em outra edicao.
Reabertura dos Trabaihos Ordinários

o Sr. Presidente (Deputado Ajalmar Silva) - Estão reabertos
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trabaihos.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" pars a continuacao dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
Os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 4, as 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 4/12/98
Presidéncia do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramaiho - Agostinho PatrUs - Ambrósio Pinto - AntOnio Andrade -

Geraido Nascimento - Geraldo Santanna - Ibrahim Jacob - Isabel do
Nascimento - Ivair Nogueira - Marco Regis - Pericles Ferreira - Wanderley
Avila.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - As 9hl5min, a lists de

comparecirnento não registra a existéncia de nümero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 7, as 20 horas.

TRAMIrAcA0 DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.711/98

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária
Reiatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epgrafe tern por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que menciona a
Assistência Social São Judas Tadeu, corn sede no Municipio de Uberaba.

A proposicão foi distribuIda preliminarmente a Comissão de Constituicâo e
Justiça, cujo relator, de iniclo, solicitou fosse o projeto convertido em
diligéncia a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administracao, a
qual está afeto o imôvei, para que informasse sobre a atual situaçao cadastrai
deste.

A espera da resposta a consulta, a Comissão de Constituiçao e Justica
acabou por perder o prazo regimental para que exarasse o seu parecer,
razão peia qual o autor da rnatéria solicitou seu encaminhamento a este Orgão
colegiado, ao qual incumbe examiná-lo, atendo-se aos limites estabelecidos
pelo art. 102, Vii, "d", do Regimento Interno.
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Fundamentaçao

A proposiçao se refere ao tote n o 75 da quadra F, situado no Bairro FabrIclo,
no Municiplo de Uberaba, de propriedade do lnstituto Mineiro de Gestão das
Aguas - IGAM -, Orgão vinculado a Secretaria de Estado do Melo Ambiente e
Desenvolvirnento Sustentável.

Tal terreno está ocioso, e, por isso, pretende-se doá-lo a entidade
denominada Assistência Social SAO Judas Tadeu para que eta o utilize como
centro de cursos profissionalizantes, Os quais, na atualidade, são ministrados
em instalaçSes emprestadas pela Igreja São Judas Tadeu.

Tendo em vista a modatidade da alienação prevista no projeto, é evidente
que ao Estado não caberá onus, pelo que podemos concluir que eta não
produzirá repercussão na execução da lei orçamentária anual do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei no

1.711/98 no 10 turno, na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 3 de dezembro de 1998.
Sebastjão Helvécio, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Paulo Piau - AntOnio Andrade - AmbrOsio Pinto.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.945/98

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria
Relatorio

Por melo da Mensagem no 298/98, o Governador do Estado fez remeter a
esta Casa, para apreciaçào e deliberaçao, o projeto de lei em epIgrafe, que
autoriza o Poder Executivo a doar imOvel ao Municipio de Oliveira.

Em cumprimento aos ditames regimentals, a proposiçao fol encaminhada
preliminarmente a Comissão de Constituiçao e Justiça, que perdeu 0 prazopara emitir seu parecer.

Agora, cumpre a esta Comissão apreciar o projeto, atendo-se ao que dispOe
o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
0 imovel objeto da proposição, constituido de urn terreno e suas

benfeitorias, foi adquirido por compra e venda pelo Estado, no ano de 1912,
para instalaçao do Forum da Comarca de Oliveira, o que realmente ocorreu,
ate a sua transferência para outro prédio.

Depois de ser desocupado, foi o imóvel restaurado e ampliado para acoiher
a Fundaçao da Casa de Cultura Carlos Chagas.

Pleiteia o municipio, agora, que a imOvel Ihe seja doado para manutençao
cia fundaçao por ele instituida, cuja preservaçao está sob sua
responsabilidade uma vez que a casarão é tombado pelo Decreto Estadual
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no 19.112, de 28/3178.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferéncia de
dominio de bens pUblicos, a matéria em questão não representa despesas
para o erário, não acarretando repercussão de ordern orçamentária.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei no

1.945/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 3 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Ajalmar Silva, relator - AntOnio Andrade -

Ambrósio Pinto - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.951/98

Comissão de Constituiçäo e Justica
Relatôrio

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposicao em exame dispOe
sabre o subsIdio mensal dos membros do Ministério Póblico do Estado e dá
outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/11/98, foi a projeto distribuido a
esta Comissão para ser submetido a exame preliminar quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/co art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
A promulgacao da Emenda a Constituiçâo n o 19, de 4/6/98, que dispOe

sobre principios e normas da administracão piblica, introduziu em nosso
ordenamento constitucional modificacoes substanciais acerca do regime de
remuneracáo dos membros do Ministério Püblico. Conforme a alinea "c' do §
5° do art. 128 da Constituiçao da Repüblica, c/c o § 4 0 do art. 39 do mesmo
diploma, corn a redaçao dada pela referida emenda a Constituicão, os
membros do Ministério Piblico serão remunerados exciusivamente por
subsidio fixado em parcela Unica, vedado a acréscimo de qualquer
gratificacao, adicional, abono, premio, verba de representação ou outra
espécie remuneratOria.

0 inciso Xl do art. 37 da Carta Magna, corn a redacão dada pelo art. 3 0 da
emenda mencionada, por sua vez, estabelece, "in verbis":

"Art. 37- ............................
XI - a remuneracao e o subsidio dos ocupantes de cargos, funcaes e

empregos pUblicos da administracao direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municipios, dos agentes politicos e os proventos, pensOes ou outra
espécie remuneratOria, percebidos cumulativarnente ou não, incluidas as
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vantagens pessoals ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o
subsidlo mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;".

E interessante observar, portanto, que a Emenda a Constituiçao n o 19
estabeleceu tão-somente que o subsldio dos membros do Ministérlo Püblico
não poderá ultrapassar 95% dos subsidios dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal. Todavia, nâo estatulu correlaçao percentual entre o subsidlo
daqueles e o dos Ministros dos Tribunals Superiores.

Urge salientar, por outro lado, que a Lei no 8.625, de 1993, que institui a Lei
Orgânica Nacional do Ministérjo Püblico, dispôe sobre normas gerais para a
organizaçao do Ministério Püblico dos Estados e dá outras providências, em
seu art. 49, estabelece que os vencirnentos do Procurador-Geral de Justiça,
em cada Estado, guardarao equivaléncia corn os vencimentos dos
Desembargadores dos Tribunals de Justica.

Tendo em vista a existéncia de equiparaçao eritre a remuneraçao do
ProcuradorGeral de Justiça e a dos Desernbargadores, e que o subsidio
destes rião poderá exceder a 95% do subsidio mensal dos Ministros dos
Tribunals Superiores (inciso V do art. 93 da Carta Magna, corn a redaçao
dada pelo art. 13 da Emenda a Constituicao n o 19), que, por sua vez,
corresponderá a 95% do subsidio mensal fixado para os Ministros do
Supremo Tribunal Federal (inciso V do art. 93 da Carta Magna, corn a
redaçao dada pelo art. 13 da Emenda a Constituiçao no 19), infere-se que o
subsidio dos membros do Ministério PCiblico:

- nao poderá exceder a 90,25% do subsIdio que será fixado para os
Miriistros do Supremo;

- nâo poderá ser superior ao valor do subsIdio a ser fixado para OsDesembargadores
E importante destacar que tramita nesta Casa o Projeto de Lei n o 1.943198,

que dispôe sobre o subsIdio mensal dos membros do Poder Judiciário e dá
outras providéncjas.

Conquarito esse projeto contenha dispositivo estabelecendo que o subsIdio
dos Desembargadores corresponderá a 95% do subsidio dos Ministros dos
Tribunals Superiores (correspondente portanto, a 90,25% do subsldio dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal), a referida proposiçao ainda está
sujeita a alteraçaes, corn possibilidade de redução do referido percentual.

Corn o objetivo de evitar, portanto, que haja qualquer diferenciaçao entre o
percentual máximo do subsidio dos membros do Ministério Püblico e a
percentual dos Desembargadores, propomos a Emenda no 1, a firn de alterar
a redaçao do art. 1 0 do projeto.

Por outro Jado, parece-nos que a proposicao em análise, na realidade,
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objetiva determinar Os critérios que deverão ser observados para futura
fixacao, feita por lei formal, do subsidio dos membros do Ministério PUblico,
expresso em moeda corrente, já que essa providência somente poderá
ocorrer após a fixacao do valor dos subsIdios dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal. Assim, entendemos imprescindivel a apresentacâo da
Emenda no 2, a fim de assegurar que a fixacão ou a alteraçâo dos valores do
subsIdio dos membros do "parquet" sejam feitas por lei especIfica, nos termos
do inciso X do art. 37 da Constituicao da Repüblica, corn a redaçao dada pela
Emenda a Constituicâo n o 19.

Por firn, entendernos que o abono previsto no art. 5 0 não guarda qualquer
identidade corn o objetivo do projeto, razâo pela qua[ se propOe sua
supressâo, o que fazemos por meio da Emenda no 3.

Corn exceção das irregularidades apontadas, nâo vislumbramos Obice a
tramitacao do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.951/98 corn as Emendas n
o
s 1 a 3, a

seguir redigidas.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 10 a seguirite redacao:
"Art. 1 0 - 0 Procurador-Geral de Justiça e os Procuradores de Justiça, para

efeito do disposto nos arts. 39, § 4 0, 127, § 20, e 128, § 50, "c", da Constituicäo
da Repüblica, perceberão, como subsidio mensal, valor equivalente ao
subsidio fixado para os Desembargadores.".

EMENDA NO 2
Acrescente-se ac, art. 100 seguinte parágrafo ünico:
"Art. 1°- .................................
Parégrafo ünico - 0 Procurador-Geral de Justiça enviará a Assembléia

Legislativa, no prazo de trinta dias a contar da data de publicacao da lei que
fixar o subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, projeto de lei
fixando o valor do subsIdio de seus membros, expresso em moeda corrente.".

EMENDA No 3
Suprima-se o art. 50.
Sala das Comissôes, 2 de dezembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Sebastião Costa, relator- Tarcisio Henriques -

Ermano Batista.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.970/98

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatório
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sobre a serviço de taxi especial para transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros na Regiâo Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras
providencjas.

Publicada no "Diário do Legislatjvo" de 19 /11/98, fol a proposiçao
distribuida a esta Comissão para ser submetida a exame preliminar quanto a
sua juridicidade constitucionalidade e legalidacje, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, In, "a", do Regimento Interria.

Fundamentaçao
Compete ao Estado explorar diretamente ou mediante concessão o serviço

de taxi especial para transporte rodoviárjo intermunicipal na Regiao
Metropolitana de Belo Horizonte, conforme se infere da leitura do art. 10, IX,
da Carta mineira, no qual o transporte rodoviárjo estadual de passageiros é
mencior,ado

As normas gerais para a delegaçao de serviços pCblIcos encontram-se
disciplinadas nas Leis Federajs n os 8.987, de 13/2/95, e 9.074, de 7/7/95,sendo que o art. 20 desta Ultima veda a União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos municipios executarem serviços pübiicos sem lei que Ihesautorize e fixe Os termos.

Assim, a proposiçao, ao dispor sobre serviço de taxi especial, traçando-lhe
O lineamento básico, encontra respaldo em normas constituciona,s e legais.

Poder-se-la questionar o uso da permissão para que seja delegado 0
serviço em lugar da concessão, que é mencionada no dispositivo
constituejonal

Ocorre que a concessão de serviço püblico, conforme define a já
mencionada Lei n o 8.987, é a delegaçao de sua prestaçao, feita pelo Poder
concedente a pessoa juridica ou consórcio de empresas que demonstre
capacidade para o seu desempenho, ao passo que a permissão pode ser
feita a pessoa fisica ou juridica. Ora, tendo em vista a natureza do serviço a
ser prestado cujo delegatár:o e quase sempre o prOprio motorista do taxi, a
permjssâo parece-nos mais adequada. Além disso, dada a natureza
contratual de que a permissao passou a se revestir corn o advento da
Constituiçao da RepUblica de 1988, alguns doutrinadores chegarn mesmo a
afirmar não haver mais distinção entre a concessão e a permissao. Não
levamos a tal extrerno nosso entendimento mas parece-nos certo que a
utiiizagao da permissao encontra amparo na legislaçao federal e não
configura inconstitucionalidade

Vale ressaltar que, de acordo corn o disposto no § 2 0 do art. 30 do projeto, a
delegaçao será formalizada mediante contrato de adesão, o que se coaduna

Tj
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corn 0 que determina o art. 40 da referida Lei no 8.987.

Da mesma forma, Os dispositivos relativos ao prazo da delegacâo do
servico, a transferêricia da permissão, a tarifa, ao gerenciamento e a
fiscalização do servico ericontram-se em consonância corn os preceitos legais
pertinerites.

0 art. 90 da proposiçao estabelece a possibilidade de transferéncia da
permissâo, em caso de falecimento, incapacidade ou invalidez permanente de
seu titular, para o cônjuge, companheiro ou herdeiro. Trata-se de medida
excepcional, mas necessária em face das atuais circunstâncias, de modo que
so atingirá as permissOes em vigor na data de publicacão da lei.

Por fim, a projeto traz alteracoes a Lei no 11.403, de 22/1/94, que reorganiza
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-
MG - e dá outras providencias.

A primeira alteracao diz respeito as competências daquela autarquia, uma
vez que a projeto insere entre elas a de explorar diretamente ou mediante
permissão o servico de transporte rodoviário de passageiros, iritermunicipal
ou metropolitano, por taxi especial. No que tange ao transporte metropolitano,
tal competência ja se encontra de forma implicita atribuida ao DER desde
quando ]he foram transferidas as competências da extinta TRANSMETRO,
inclusive o gerenciamento dos servicos de interesse comum dos municipios
da região metropolitana.

Por uma questão de economia processual, outra alteracão da mesma Lei n°
11.403 figura no projeto, acrescentando parágrafos ao art. 11. Dispöem as
parágrafos acrescentados sobre a utilizacao do produto da arrecadaçao da
taxa a que se refere o § 2 0 do mesmo artigo.

Considerando-se que a Constituiçäo Federal veda apenas a vinculação da
receita de impostos (art. 167, IV) e näo de taxas, as dispositivos
acrescentados a Lei n o 11 .403 nâo ofendem a ordenamento juridico.

A proposicão nâo encontra, a nosso ver, óbice de natureza constitucional
ou legal.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos peta juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 1.970/98.
Sala das Comissôes, 2 de dezembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - TarcIsio Henriques, relator - Sebastião Costa -

Durval Angelo - Ermano Batista.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.414/97

Comissão de Satde
RelatOrio
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o projeto sob análise, da Deputada Elbe Brandão, cria o Programa de
Incentivo a Implantaçao de Matadouros e Mercados Püblicos Municipais e dá
outras providêncjas.

No 10 turno, a proposiçâo foi aprovada corn a Subemenda n o 1, apresentadapor esta Comissão, a Emenda n o 1, apresentada em Plenário. Volta, agora, a
matéria a esta Comissâo a fim de receber parecer para 02° turno, nos termos
do art. 189, § 1 0, c/co art. 102, XI, do Regimento Interno.

Anexa está a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentaçao

o projeto tern o objetivo de criar o programa de incentivo a implantaçao de
matadouros e mercados pUblicos municipais.

o vencjdo no 10 turno, que nos cabe redigir, compreende o projeto original
corn a supressao do inciso II do art. 30 e a modificaçao do inciso IV do mesmo
artigo.

As modificaçaes efetuadas no texto original são procedentes, uma vez que
o inciso II se refere a funçoes administrativas de iriteresse do municipio, e a
alteraçao proposta ao inciso IV, estabelecendo que o Estado prestará
cooperaçao técnica e financeira, cumpre preceito contido no art. 30, VII, da
Carta Magna.

o projeto não necessita de outros reparos desta Comissão. Portanto,
ratfficamos nossa posiçao no 1 0 turno pela convenjéncia e pela oportunidade
da aprovaçao da matéria.

Conc!usão
Em face do exposto, somos pela aprovaçâo, em 2 0 turno, do Projeto de Lei

no 1.414/97, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissães, 3 de dezembro de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Carlos Pimenta - Wilson Pires.
Redaçâo do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.414/97

Cria o Programa de Incentivo a Implantaçao de Matadouros e Mercados
Püblicos Municipals e dá outras providências.

A Assembleja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Programa de Incentivo a Jmplantaçao de Matadouros

e Mercados PCiblicos Municipais, destinado a promover a melhoria das
condiçães sanitárjas no abate de animais para consumo humano e das
estruturas de comercializaçao de produtos agrcolas nos municipios, visando
a proteger a saUde da população.

Parágrafo (inico - Para os efeitos desta lei, considera-se matadouro 0
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estabeleCimeflto dotado de instaiacöes adequadas ao abate de bovinos e
suinos, dotado ou não de estrutura para industrializacão.

Art. 20 - São objetivos especificos do Programa:
- •ncentivar a construcão e a reforma de matadouros e de mercados

pCiblicos municipals, conforme regularnentacão;
II - estimular a methoria da qualidade dos produtos e dos serviços de

abastecimento alimentar;
III - incentivar o aumerito da produtividade e da renda dos produtores rurais.
Art. 30 - Compete ao Poder Executivo, mediante convênio corn Os

municIpiOS:
- prestar assistência técnica na elaboração de projetos;

II - estimular e orientar a criação de serviços municipais de fiscalização e
inspeçao sanitária;

III - colaborar na capacitação dos servidores murticipais para a execução
dos serviços de vigilância sanitária;

IV - promover campanhas educativas sobre as vantagens do consumo de
carnes provenientes de abate inspecionado pelo poder pUblico.

Art. 40 - Na execuçâo do Programa de que trata esta lei, serão observadas
as normas de protecão ambiental pertinentes.

Art. 50 São recursos do Programa:
I - Os provenientes de dotaçöes orçamentárias e de créditos adicionais;
II - Os de fundos estaduais destinados ao financiamento de programas de

saneamento básico ou de desenvolvimento de infra-estrutura urbana;
Ill - os da contrapartida dos municIpios;
IV - outros recursos.
Art. 61' -0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias

a contar da data de sua publicacão.
Art. 71 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 80 - Revogam-se as disposicöes em coritrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.569/97
Comissão de SaUde

Relatôrio
A proposição em exame, do Deputado Alencar da Silveira J(rnior, assegura

o oferecimento gratuito dos exarnes para diagnóstico de AIDS as gestantes
atendidas pela rede püblica.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, corn a Emenda n° 1, a matéria retorna a
esta Comissâo para, de acordo corn o art. 189, c/c o art. 102, XI, receber

- parecer de 20 turno.
Anexa, apresentarnos a redacão do vencido, que 6 parte deste parecer.
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Fundamentaçao

A proposição em análise assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, dos
exames para diagnostico de AIDS as gestantes atendidas pela rede püblica.

Trata-se, portanto, de reconhecer uma das garantias da Carta mineira,
notadamente o disposto no art. 186, que trata de politicas socials e
econômjcas que visam a eliminaçao do risco de doenças e ao acesso da
populaçào as acöes e aos serviços de saüde.

Saliente-se, ainda, que a proposição tern o mérito de estabelecer como
medida suplementar a ampla divulgaçao do exame, bern como as condiçöes
de realizaçao deste pelo Executivo.

Assim, ratificamos nossa posicâo, expressa no 10 turno, pela conveniOncia
e pela oportunidade da aprovação da matéria, acrescentando-Ihe, porem,
emenda, pare que Se estenda o beneficjo aos recérn-nascidos.

Conclusâo
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.569/97 no

20 turno, corn a Emenda n° 1 ao vencido no 10 turno, a seguir redigida.
EMENDA N O 1

Dé-se ao art. 10 a seguirite redaçäo:
"Art. 10 - 0 Estado oferecerá gratuitamente exames para diagnástico da

AIDS a gestantes e recém-nascidos fllhos de mães soropositivas atendidas
pela rede pibIica.".

Sala das Comissães, 3 de dezembro de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Adelmo

Carneiro Leâo - Wilson Pires.
Redaçao do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.569/97

Assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, dos exames para
diagnostico da AIDS as gestantes atendidas pela rede püblica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 0 - Fica o Estado obrigado a assegurar o oferecimento gratuito dos

exames para diagnostico da AIDS as gestantes atendidas pela rede pCiblica.
Art. 20 - 0 Poder Executivo fará ampla divulgaçao do significado e da

importância dos exames de que trata esta lei, bern como das condiçoes para
sua realizaçao.

Art. 30 - As despesas para a execução desta lei correrão a conta de:
I - dotaçao orçamentária própria consignada a Secretaria de Estado da

Sacide;
II - transferéncia de recursos mediarite convénios federals destinados a

programas de assisténcia a satde;
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III - outras fontes.
Art. 40 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de cento e vinte

dias contados da data de sua publicacâo.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao, observado o

disposto no inciso I do art. 161 da Constituicão do Estado.
Art. 60 - Revogam-se as disposicOes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.630/98
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em análise objetiva

autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao MunicIpio de Itamogi.
Aprovada em 1 0 turno, a proposiçâo vem agora a esta Comissão a fim de

ser examinada em 20 turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
Reiterando o parecer emitido quando da primeira análise do projeto por esta

Comissâo, consideramos de relevante interesse para os cidadãos de Itamogi
a construcão de sede destinada a acoiher a administracao municipal corn a
modernidade necessária ao melhor atendimento do püblico. Para que isso
ocorra, e imprescindIvel efetivar a doacao em causa.

Constatamos, ainda, que inexiste óbice financeiro ou orcamentário a
transaçao, que também recebeu o parecer favorável da Secretaria de
Recursos Hurnanos e Administracao, a qual a matéria foi submetida.

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

1.630/98 em 20 turno, na forma original.
Sala das Comissäes, 3 de dezembro de 1998.
Sebastiâo Helvécio, Presidente e relator - Antonio Andrade - Paulo Piau -

Ambrósio Pinto - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.709/98

Comissão de SaOde
RelatOrio

De autoria do Deputado LeonIdio Boucas, o projeto de lei em epIgrafe
dispae sobre o atendimento preferencial ao idoso nos diferentes rilveis de
assisténcia a saOde no SUS - MG.

A proposiçao foi aprovada no 10 turno, na forma do Substitutivo n o i, da
Comissão de Constituicao de Justice, o qual recebeu a Emenda n° 1, da
Comissão de Saüde.

Agora, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, XI, do Regimento lnterno,
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Fundamentaçao
A Constituiçao de 1988, ao instituir a universalizaçao do atendimento a

saQde, criou despesas para o Estado, corn as quais tatvez ele ainda não
estivesse preparado para arcar.

Apesar de o Sistema Unico de Saüde ser uma realidade e de a
municipalizaçao estar razoavelmente implantada, o atendimerfto pCibiico a
saüde ainda e alvo de algumas bem-fundadas criticas. Uma delas é a sua
incapacidade de absorver a demanda que the é destinada.

A situaçao, muitas vezes, não e fácit para o paciente do SUS, que se ye
obrigado a aguardar urn tempo exageradamente longo para ser atendido.

Quando se trata de urn paciente idoso, as conseqüêncjas da espera se
tornam mais visiveis. Os longos momentos de espera nao so causam serb
desconforto, rnas, via de regra, comprometem ainda mais a saUde do
paciente, chegando mesmo a representar risco de vida. E justamente evitar
tais conseqüências o que objetiva esta proposição.

Deve ser referido o fato de ao projeto ter sido apresentado urn substitutivo
que preteride integrar, de forma muito fetiz, a norma por ele expressa, a uma
lei ja existente, que dispOe sobre a PolItica Estadual do Idoso.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.709/98, no 20

turno, na forma do vencido no 10 turno, que e parte deste parecer.
Sala das ComissOes, 3 de dezembro de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Wilson Fires, relator - Carlos

Pimenta - Adelmo Carneiro Leâo.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI NO 1.709/98

DispOe sobre o atendimento prioritário do idoso nos diversos niveis de
atendimento do SUS-MG.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A alinea "a" do inciso II do art. 50 da Lei n° 12.666, de 5 de

novembro de 1997, passa a vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 50
II - 	 ................
a) garantir ao idoso assistencia a sade e atendimento prioritário nos

diversos nIveis de atendimento do Sistema Unico de Saüde - SUS- MG.".
Art. 20 - 0 art. 50 da Lei n o 12.666, de 5 de novembro de 1997, flea

acrescido do seguinte parágrafo Cinico:
"Art. 50 ...	 ........
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Paragrafo ünico - Entende-se por atendimento prioritário, referido na alinea

"a" do inciso II, a atencâo imediata, excetuando-se as situaçöes de major
urgéncia dos demais usuários e as previstas no decreto regulamentador.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 40 Revogam-se as disposicOes em contrário.

PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.800/98
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária

Relatôrio
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe visa

autorizar o Poder Executivo a doar o imOvel que especifica ao Municipio de
Muriaé.

Aprovado o projeto no 10 turno, corn a Emenda no i, cabe a esta Cornissão
emitir parecer sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do
Regimento Iriterno.

Em anexo, portarito, apresentamos a redacao do vencido, que é parte deste
parecer.

Furidamentacâo
Conforme esta Corn issão já se manifestou na discussão da matéria no 10

turno, o projeto de lei em análise näo encontra óbice do ponto de vista
finananceiro-orçamentário a sua aprovaçao.

A necessária autorizacâo legislativa vem atender ao disposto no art. 18 da
Constituicao Estadual e na Lei Federal n o 8.666, de 21/6/96, que regulamenta
o art. 37, XXI, da Constituiçao Federal e estabelece normas gerais sobre
Iicitação e contratos da administracão pCiblica.

De acordo corn a mensagem do Chefe do Poder Executivo, no imOvel
funcioriou, por longo tempo, a Escola Estadual Mario Macedo, cujas
atividades, hoje, estâo sendo desenvolvidas no prédio do Centro Educacional
Dom Delfim. Desde então, o imOvel nâo está sendo utilizado para nenhum
fim.

Saliente-se, finalmente, que a transacao se reveste de interesse püblico
relevante, ja que a administracâo municipal pretende instalar no referido
imôvel a Escola Municipal Sebastião Laviola, o que, de fato, vem atender a
demanda por mais vagas no ensino.

Conctusâo
Diante do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.800/98 no

20 turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissôes, 3 de dezembro de 1998.
Sebastiâo Helvécio, Presidente - Antonio Andrade, relator - Ajalmar Silva -

Sebastião Navarro Vieira - AmbrOsio Pinto - Paulo Piau.
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PROJETO DE LEI N O 1.800/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Muriaé o imóvel que

especifica.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Muriae

imOvel de propriedade do Estado constituldo de urn terreno corn area de
1.599m 2 (mil quinhentos e noventa e nove metros quadrados) e respectiva
benfeitoria, composta de prédio de alvenaria - a antiga Escola Estadual Mario
Macedo -, situado na Rua Semeäo Peres, 276, no Bairro Cerârnica, em
Muriaé, havida por doacao, conforme escritura registrada sob o no 22.041, a
fis. 266 do livro 3-A, no Cartório de Registro de lmóveis da Comarca de
Muriaé.

Parágrafo Cinico - 0 imôvel a que Se refere este artigo destina-se a sede da
Escola Municipal Sebastião Laviola, de Muriaé.

Art. 2° - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimânio do Estado Se,
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura püblica de
doacao, não Ihe tiver sido dada a destinaçao prevista no artigo anterior.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 40 Revogam-se as disposiçoes em contrário.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N o
s 13 A 33, APRESENTADAS A0

PROJETO DE LEI N O 1.179/97
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals

Relatório
0 Projeto de Lei no 1.179/97, do Deputado Gil Pereira, dispöe sobre a

Politica Estadual de Recursos Hidricos e dá outras providências.
A matéria foi apreciada pelas Comissães de Constituiçao e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionajidade e legalidade corn as
Emendas nos 1 a 8, que apresentou, e de Meio Ambiente e Recursos
Naturals, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n o 1, que
apresentou. A Comissao de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria opinou
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n o 1, corn as Emendas
n

o
s 9 a 12, que apresentou, ficando prejudicadas as Emendas n o

s 1 a 8, da
Comissao de Constiuiçao e Justiça.

Na fase de discussão em 10 turno, foram apreseritadas, em Plenário, as
Emendas n

o
s 13 a 33, que vêm a esta Comissao para receber parecer.

Cumpre-nos, assim, opinar sobre a matéria.
Fundarnentaçao

Corn a edição da Lei Federal no 9.433, de 1997, que dispoe sobre a Poiltica
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Nacioflal de RecurSoS HidricoS, tornou-se necessária a revisão da Lei no
10.504, de 1994, que trata da mesma politica, no nivel estadual, para adequá-
Ia aos dispOSitivos da norma federal.

0 SubStitUtiVO no 1 ao Projeto de Lei no 1.179/97, apresentado pela
Comissão de Melo Ambiente, tern essa finalidade, além de manter o texto da
proposicâo em sintonia corn os subSidiOS coihidos por esta Casa durante o
SemirIáriO LegislatiVO Aguas de Minas, principalmente, corn aqueles que
tratarn da gestäo dos recursos hIdricos estaduaiS por bacias hidrográfiCaS de
forma compartlihada e participatiVa corn a sociedade civil.

Levada a Plenário, a proposicão recebeu as EmendaS n
os 13 a 33, que

comefltaremOs a seguir.
As EmendaS n

os 13, 16, 17 e 33 suprimem a expreSsãO "asSociacãeS
locals", impedindO, dessa forma, a equiparacâO dessas entidadeS as agendas
de bacia. Trata-se de medida coerente corn os conceitoS de gestäO
participatiVa pois limits as associacaeS regioflaiS e multissetOrials tal
equuparacão, evitando que associacãeS locals possam exercer, isoladarnente,
papel preponderante em uma bacia hidrograflca.

Por sua vez, as EmendaS n
os 22, 29 e 32, que propOern a supressão da

mesma expressão citada anteriormente, tothem, na realidade, a partidipacão
ampla e democrética de assodiacSeS locals e multisSetOrials nos órgãoS
colegiados de gestão das águaS.

A equiparacâO dos valores das multas previstas no SubstitUtivo n o 1 corn

aquelas j6 praticadas pelos órgâos e eritidades que atuam na gestão
ambiental de Minas Gerais é o objetivo da Emenda no 14. Trata-se de medida
necessária para unificar métodos e açôes na area ambiental.

Compatibilizar açães é o que também objetivam as EmendaS n
o
s 15 e 23,

ao proporem que o enquadrarneflto das águas em classes de qualidade siga
o modelo federal, previsto n  Lei n o 9.433, de 1997 e, por analogia, em Minas
Gerais, seja objeto de deliberacão do CoriselhO Estadual de RecursoS
Hidricos.0 § 40 do art. 24 é desneceSSáriO, pois apenas repete norma federal

: especifica, justificando-se dessa forms sua supressâO, prevista pela Emenda

n°18.
A Emenda no 19 amplia a composicâo do Sistema Estadual de

Gerenciamento dos Recursos HidricOs, previsto pelo SubstitutiVo no 1, ao
propor nova redaçâo para o inciso V do art. 33, incluindO, ao lado de órgãOS
dos Poderes estadual e municipal, as entidadeS cujas competêflCiaS se
relacioriem corn a gestâo dos recursOS hidricoS.

As Emendas n
os 20 e 30 estão diretamente relacionadas . EnquantO urns
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retira das agências a cornpetência de manter sistema de fiscalizacao de usos
das águas da bacia, a outra confere essa mesma atribuiçao ao IGAM.

Ao promover a exclusâo das infraçOes previstas no Substitutivo n o I por usa
dos recursos hIdricos sem observância das licenças ambientais, a Emenda n°
21 estabelece urn saudável limite entre os campos de atuaçao do IGAM e da
FEAM, órgãos sob o comando Cinico da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Desenvolvjmento Sustentável.

As Emendas n°s 24, 27 e 28 suprimem do Substitutivo n° I parâmetros
técnicos referentes a gestão de recursos hIdricos que, por sua complexidade,
nâo devem permanecer no texto legal.

Em relaçao a outorga do direito de uso das águas, a Ernenda n° 25
pretende remeter para a regulamento da lei a indicaçáo do órgâo responsável
por sua ernissâo. Ora, o Estado tern, em sua estrutura institucional, na prôpria
Secretaria do Meio Ambiente, o instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM
-, Orgão cujo objetivo principal está bern expresso em seu nome. Não ha,
portanto, razaes para que se deixe de nomeâ-lo, explicitamente, como
responsável para exercer tal tarefa.

A Emenda n o 26 suprime a obrigatoriedade de que as entidades civis
tenham sede na area da prôpria bacia hidrográfica, para participarem dos
comitês de bacia, órgâos normativos e deliberativos. Trata-se de modificacao
que podera ensejar a monopolizaçao dos comitês por algumas poucas
entidades que, atuando na Capital do Estado, estâo rnais próximas dos meios
de comunicaçâo e das sedes dos órgâos governamentais. Isso, seguramente,
inibirá a presença de major representaçao local, fator de grande importância
na descentralizaçao da gestâo das águas.

A Emenda n° 31 dá nova redaçao ao art. 58, limitando-o a revogação tácita
das disposicôes em contrário. E importante lembrar que o processo que
analisamos decorre da necessidade de se reformular a Lei n° 11.504, de
1994, em face das novas diretrizes da Lei Federal n o 9.433, de 1998. Ha,
portanto, evidência da necessidade de se revogarem explicitamente Os
dispositivos da Lei n° 11.504, de 1994.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçao das Emendas n°s 13 a 21, 23,

24, 27, 28, 30 e 33 e pela rejeiçao das Emendas n°s 22, 25, 26, 29, 31 e 32.
Sala das Comissôes, 2 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcelos, Presidente - Antonio Roberto, relator - Ailton Vilela.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 2.678/98
Mesa da Assembléja

Relatório
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De autoria da ComiSSãO de Direitos Humanos, vem a Mesa, para ser objeto
de pareCer, 0 requerimentO em epigrafe, publicado em 18/9/98, nos termos do
art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Pot seu intermédio, é solicitado a encaminharnento de oficio a Vara de
ExecucöeS Criminals, para que esse orgão informe a ComissãO sabre a
situacão penal do deterito Antonio Carlos de Araijo Fonseca, que está
cumprindo pena na Cadeia Püblica de Itaguara.

Fundamefltacão
o requerimentO em apreço solicita o envio de correspondênCia a Vara de

ExecuçOes Criminals, solicitando ,nformaçOeS sobre a situação penal de
Antonio Carlos de Araüjo Fonseca, que cumpre pena de 8 anos e 3 meses na
Cadela Püblica de Itaguara.

o referido detento, conforme consta em documentO que instrul 0 auto do
processo, ja cumpriu 2 anos e 9 meses de sua pena, corn born
comportamento, e teve, por duas vezes, o seu pedido de progressãO de
regime negado pelo Juiz da Execucao.

Considerartdo que a progressão de regime depende de circunstâncias que
não apenas o simples transcorrer do tempo e a comprovacâo de born
comportamento, e que o procurador do detento tern acesso a todas as
informaçOes que lhe interessam, não consideramos oportuna a proposicâO
em tela, por não poder atuar o Poder LegislativO como procurador dos
cidadãos. Assim sendo, a questâo que se nos apresenta parece constituir
uma ingerência do Poder Legislativo em questao interna do Poder Judiciário.

A Constituicâo mineira, no parágrafo ünico do art. 6 0, diz a seguinte:

"Ressalvados Os casos previstos nesta Constituicâo, é vedado a qualquer dos
Poderes delegar atribuição e, a quem for investido na função de urn deles,
exercer a de outro.".

Portanto, não considerarnos o conteCido da proposicâo ora analisada
conveniente e oportuno.

Conclusâo
Diante do exposto, opinamos pela rejeicão do Requerimento n° 2.678/98.
Sala de Reuniães da Mesa da Assembléla, 1 0 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Francisco Ramaiho -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - Marcelo Goncalves.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 2.684/98

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Marcos Helênio, o requerimento em apreco
solicita seja enviado oficio ao Diretor da Companhia Mineradora de Minas
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228Gerais - COMIG -, pedindo o envio a esta Casa de todas as informaç
acerca do repasse financeiro efetuado em benefic,o da empresa SMP & B
Cornunicacao no montante de R$ 1 .500.000,0, visarido ao patrocinlo do
Enduro lnternacjonaj da Indepenclencia de 1998, especificaridoesp

ecIaIrnen todos os Conv&fljos ou contratos relativos a liberaçao da
verba, bem como toda a prestaçao de contas apresentada.

Pubjicada em 15110/98 vem a matéria a Mesa da Assembléja para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundarnentaçao0 requerimento em exame submete-se ao comarido do art. 54, § 30, da
Carta Estadual, transcrito a seguir:

"Art. 54- ............................
§ 30 - A Mesa da Assembleja poderá encamjnhar pedido de informacao a

dirigente de entidade da administracao indireta ( .... ).".
Além disso, convém também invocar a norma contida no art. 74 do referidodiploma:

"Art. 74 - A fiscalizaçao contábil, financeira, orcamentarja, operaclonal e
patrimonial do Estado e das entidacies da administracao indireta e exercida
pela Assembleja Legislative, medjante coritrole externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder e entidade".

A COMIG, a que se direciona o pedido de informaçao, é estatal criada em
1990, corn o objetivo de promover o desenvolvimento do setor minerário do
Estado de Minas Gerais, sucedendo estabelecimentos que atuavam na area
desde a década de 50. E uma empresa de economla mista, que atua sempre
em parceria corn a iniciativa privada.

Na constituicao do capital des sociedades de economia mista ha
conjugaçâo de recursos particulares corn recursos provenjentes de pessoas
de direito püblico ou de entidades cia administraçao indireta, corn prevalénoja
acionárja votante da esfera governamental

Assim sendo, entendemos que a causa se justifica, pois está a informaçao
bern fundamentacia, encontra amparo na Constituiçao e procura saber o
destirio de verbas vultosas despendidas por uma empresa estatal, sujeita ao
controle externo deste Poder.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovaçao do Requerjmento n02.684/98 na forma proposta.
Sala de Reuniães da Mesa cia Assembleja, 1 0 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - Marcelo Goncalves.
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PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 2.708/98
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, e tendo como primeiro

signatário o Deputado Joâo Leite, o requerimento em epigrafe, de 6/11198,
vem a Mesa cia Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
"c", do Regimento Interno.

A proposicão tern por objetivo solicitar a Corregedoria de Policia Civil
inforrnacoes refererites a processo por abuso de autoridade instaurado contra
Delegado de Policia.

Fundamentação
A matéria objeto da solicitaçao inclui-se entre as competências privativas da

Mesa cia Assembléia previstas no inciso VIII, "c", do art. 79 do Regimento
Interno, qua assim estabelece:

"Art. 79 - A Mesa da Assembléia compete, privativamente, entre outras
atribuicoes:

VIII - emitir parecer sobre:
C) requerirnento de informacoes as autoridades estaduais, somerite o

admitindo quanto a fato relacionado corn matéria legislativa em trârnite ou
quanto a fato sujeito a controle e fiscalizacao da Assembléla Legislativa;".

A proposicâo diz respeito a arbitrariedade e a violéncia usadas contra
representante da Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo
Horizonte e moradores do Conjunto Confisco.

Acusados da prática de esbuiho possessório contra a empresa G. Imóveis
Empreendimentos, foram esses cidadãos e suas families intimados a
comparecer ao DEOESP, onde teriam, juntamente corn o advogado William
dos Santos, representarite da citada pastoral, recebido ameaças por parte do
titular dessa Delegacia de PolIcia.

A violência arbitrária cometida por autoridade püblica e crime regulado pela
Lei Federal n° 4.898, de 9112/65, sujeitando-se seu autor, nos casos de
comprovado abuso de autoridade, a processo de responsabilidade
administrativa, civil e penal.

A referida lei, em seu art. 30, define como abuso de autoridade "qualquer
atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercIcio profissional"
(alInea "j", acrescentada pela Lei n° 6.657, de 5/6179).

Trata-se, evidentemente, de questâo afeta a Comissão de Direitos
Humanos, que vem, por via da proposicão em apreço, solicitar ao órgao
competente informacoes sobre o andamento cia apuraçao dos fatos, ocorridos
em 7/8/98.
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Conctusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao do Requerimento n°

2.708/98.
Sala de Reuniaes da Mesa da Assembléra, 10 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Francisco

Ramaiho - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves.
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 37 a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAcAO FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA

As dez horas do dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e
noventa e oito, comparecern na Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramalho, Maria Olivia,
Elmo Braz, membros da Mesa da Assembleia; Kemil Kumaira, José Braga,
Sebastião Hetvécio, Sebastião Navarro Vieira, membros da Cornissäo de
Fiscalizaçao Financeira e Orcarnentária, e o Deputado Ermano Batista,
Corregedor. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Rorneu
Queiroz, declara abertos Os trabathos, após o que é a ata da reunião anterior
lida e aprovada. Isto posto, o Presidente informa que a reunião tern por
finalidade apreciar os processos de prestacão de contas da aplicacao dos
recursos liberados por esta Casa a tItulo de subvencão social, auxitios para
despesas de capital e transferências a municipios, nos termos do art. 30,
da Lei no 11.815, de 24/1/95, da Deliberacão da Mesa n° 1.556, e das dernais
normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuidos aos Deputados
Ermano Batista, Corregedor, Dilzon Melo, relator pela Mesa e José Braga,
relator peta Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orcarnentaria, que, em
conjunto, verificando as prestacôes de contas, cada urn por sua vez, emitern
pareceres peta aprovação dos processos das seguintes entidades:
Associacao Bertef. de Apoio a Comunidade Cruzeirense, Associação Comun.
Cipoat, Associaçao Comun. Santo Antonio Surubi, Associacao dos Moradores
do Bairro Santa Luzia, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Conego Marinho, Associacao dos Pequenos Produtores Rurais de Peixotos,
Associaçao dos Trab. Apos. Pens. Ind. Met. Mec. Mat. Eletr. BH Contagem,
Caixa Escolar Carmela Dutra, Caixa Escolar Cônego José Borges Maia,
Caixa Escolar Conseiheiro Antão, Caixa Escotar Deputado Abelard Pereira,
Caixa Escolar Luiz Gonzaga Bastos, Caixa Escolar Marjory Morato Santos,
Caixa Escolar Professora Maria Campos Sette, Centro Assist. Social Santo
AntOnio, Centro Evangélico de Reintegracao Social, Clube de Wes We
Sinhá, Escolinha de Capoeira Irma MOnica, Fita Azul Futebot Clube, Grupo de
lrttegraçao Social e Apoio ao Portador HIV/AIDS Inf. Gerais, Hospital Nossa
Sra. de Lourdes, Lions Clube de Luz, Movimento Recuperacao de Vidas Born
Samaritano, NUcteo Assistencial Central de Santa Barbara do TugUrio,
Prefeitura Municipal de Camacho, Prefeitura Municipal de Chapada GaCjcha,
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Prefeitura Municipal de Conseiheiro Pena, Prefeitura Municipal de Espinosa,
Prefeitura Municipal de Guidoval, Prefeitura Municipal de Jequitinhonh
Prefeitura Municipal de Luz, Prefeitura Municipal de Martins Soares, Prefeitura
Municipal de Monte Azul, Prefeitura Municipal de Oratorios, Prefeitura
Municipal de Paiva, Prefeitura Municipal de Presidente Kubitscheck, Prefeitura
Municipal de Sobrália, Prefeitura Municipal de Viçosa. Submetidos a
discussão e votaçao, são os pareceres aprovados, cada urn por sua vez.
Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão de Fiscalizaçao
Financeira e Orcamentaria para a próxima reunião ordinária, determina que
se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 1 0 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramaiho - Elmo Braz

- Maria Olivia - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastiao Helveclo - Sebastião
Navarro Vieira - Ermano Batista.
ATA DA 13a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAQ DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de outubro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes Os
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Mauro Lobo e Jorge Eduardo de Oliveira,
membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a reuniâo e, em
virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Informa, ainda,
que foi encamjnhado a Comissao avulso do Projeto de Lei n° 1.941/98, que
contém a proposta orçarnentárja para o exercicio de 1999, e que poderão ser
apresentadas propostas de emenda junto a assessoria da Comissão de
Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria, no periodo de 27/10 a 16/11/98. Em
seguida, acusa o recebirnento da seguinte correspondéncia: offcio do Sr.
Geraldo Coelho do Nascimento, Vereador a Câmara Municipal de Santa
Maria de Itabira, solicitancjo providências corn relaçao a aterro que está
assoreando o rio Tanque, na zona urbana desse municipio. A Presidência
comunica que o Deputado Antonio Roberto foi designado como relator do
Projeto de Lei no 1.596/98 no 10 turno. Passa-se a 12 Fase da Ordem do Dia,
corn a discussao e a votação de pareceres sobre proposiçoes sujeitas a
apreciaçao do Plenário da Assembléia. 0 Deputado Ronaldo Vasconceltos
passa a Presidêncja ao Deputado Mauro Lobo para que seja apreciado 0
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parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.596/98, de sua autoria. Na ausência do
relator, Deputado Antonio Roberto, o projeto é redistribuldo ao Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira. Este faz a leitura de seu parecer, em que conclui
pela aprovação da matéria no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Administracâo Ptblica. Colocado em discussão e votacao, é
aprovado 0 parecer. 0 Deputado Ronaldo Vasconcellos retoma a direção dos
trabalhos e, na condicao de relator, passa a leitura de pareceres em que
conclui pela aprovacão dos Projetos de Lei n°s 1.801/98 no 10 turno; e
1.804/98 no 10 turno, corn a Emenda n o 1, da Comissão de Constituiçao e
Justiça. Colocados em discussão e votacao, SãO Os pareceres aprovados: Em
seguida, a Presidéncia submete a discussão e votacão o Parecer de Redacão
Final do Projeto de Lei n° 1.779/98, que é aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca Os
membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 1 0 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - AntOnio Roberto - Ailton Vilela.

ATA DA 24a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de novembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Hely Tarquinio, Rêmolo Aloise e
Wilson Pires, membros da supracitada Comissão. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimerito do Deputado Hely
TarqüIriio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, a Presidência passa a discussão e a votacao de
proposicOes da Comissão. 0 Deputado Jorge Eduardo de Oliveira passa a
Presidência ao Deputado Wilson Pires, para apresentar requerimento de sua
autoria, em que solicita sejam convidados a participar de reunião da
Comissão os Srs. Frederico Carlos de Carvaiho Scares, Coordenador
Regional da Fundacão Nacional de SaUde em Minas Gerais; Wilmar de
Oliveira Filho, Secretário da SaUde, e Maurilio Malagutti Mendonca,
Secretário de Saide de Belo Horizonte, para prestar informacOes sobre a
situaçao atual da epidemia de dengue no Estado e na Capital e comunicar as
providências que estão sendo tomadas para evitar novo surto da doenca.
Submetido a votacâo, e o requerimento aprovado. Ao retomar os trabathos, e
riada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os rnernbros da Comissão para a prOxima reunião
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ordinária, determjna a lavratura da ata e encerra Os trabaihos. 	

234
Sala das Comissaes, 3 de dezembro de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta -Wilson Pires -

Adelmo Carneiro Leâo.
ATA DA 134a REUNJAO EXTRAORDINARIA DA COMJSSAO DE

FISCALJzAcAQ FINANCEJRA, E ORcAMENTARIA
As dez horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissoes Os Deputados Sebast,ão Helvécio,
Gilmar Machado, José Braga, Mauri Torres, Sebastjão Navarro Vieira e
AntOnio Andrade (SUbStItU,fldo este ao Deputado Antonio Roberto, por
indicaçao da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comjssâo.
Havendo ntimero regimental e na ausêncja do Presidente, o Vice-Presidente
Deputado Sebastjo Helvecio, declara aberta a reurlião e, em virtude da
aprovaçao de requerimento do Deputado Sebastio Navarro Vieira, dispensa
a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar o parecer sobre emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de
Lei no 1.808/98, do Deputado Pericles Ferreira, que altera a redagäo de
disposjtjvo da Lei n o 6.763, de 26112J75. Passa-se a l a Fase da Ordem do
Dia. Corn a palavra, o relator, Deputado Maud Torres, determjna a
distribuiçào do avulso do seu parecer, que coriclui pela aprovaçao do projeto
na forma do Substitutivo n o 2 corn as Emendas no

s 1 e 18 e a Subemenda no1 a Emenda 16, a Subenienda no 1 a Emenda n o 21 e a Subemenda n o 2 aEmenda 22, pela prejudjcialidade das Emendas nos 16, 21 e 22 e da
Subemenda no 1 a Emenda n ° 22 e pela rejeiçao das Emendas n o

s 2 a 15,
17, 19 e 20. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidencia agradece a
presença dos parlamentares, desconvoca a reuniâo de hoje, dia 2112198, as
16 horas, convoca os membros da Comjssao para a prOxima reunião
extraordinárja, a ser realizacia hoje, as 17 horas, determina a lavratura da ata
e encerra os trabaihos.

Sala das Comissoes, 2 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Gilmar Machado - Sebastio Navarro Viera -

AntOnio JCalio - Ajalmar Silva - José Militâo.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 10 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITLJIcAO No 60/98
Corn issao Especial

RelatOrio
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De autoria do Governador do Estado, a proposiçäo em tela, que dispOe

sobre a alteracâo do art. 75 da Constituiçao do Estado, fol encaminhada a
esta Casa por meio da Mensagem n o 295/98.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 8/10/98, a Proposta de Emenda a
Constituição fol encaminhada a esta Comissâo Especial para receber parecer
em 1 0 turno, nos termos do art. 111, I, "a", do Regimento Iriterno.

Fundameritacão
0 art. 75 da Constituiçao do Estado, que se pretende alterar, preve o

depósito em instituicOes financeiras oficiais dos valores correspondentes as
disponibilidades de caixa do Estado e dos ôrgaos ou das entidades das
administracOes direta e indireta.

Corn a privatizaçao do CREDIREAL e do BEMGE, as duas instituicOes
financeiras oficiais do Estado, a redacâo do art. 75 deve ser compatibulizada
corn a nova realidade, possibulitando que as disporiibilidades de caixa do
Tesouro sejam depositadas em instituicOes financeiras credenciadas,
ressalvados os casos previstos em lei federal.

Assim, caberá ao Estado credenciar as agências bancárias aptas a receber
os depOsitos correspondentes aos recursos de caixa da administraçao
estadual, al incluldos os valores resultantes das aplicacoes firianceiras de
recursos excedentes.

Conclusäo
Diante do exposto, nosso parecer e pela aprovacao, no 10 turno, da

Proposta de Emenda a Constituicâo no 60/98.
Sala das ComussOes, 2 de dezembro de 1998.
Ailton Vilela, Presidente - Marcos Helênio, relator - Alencar da Silveira

JCinior.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.634/98

Comissão de Fuscalizaçao Financeira e Orcamentária
Relatôrio

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epIgrafe tern por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - do Municipio de
Sacramento.

A proposicão foi publicada e a seguir distribulda a Comissâo de
Constituiçao e Justica, para que procedesse a seu exame preliminar. De
pronto, o seu relator houve por bern converter o projeto em duligência a
Secretaria de Recursos Humanos e Administração, para que esse Orgão
informasse sobre a situacão cadastral do imOvel e sobre a existência de Obice
a sua alienacao.
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Tendo-se esgotado o prazo regimental para que a Comissao de
Constituiço e Justiça emitisse o seu parecer, foi o projeto distribujdo a
comissáo seguinte designada para apreciá-lo.

Dessa forma, compete agora a esta Cornissâo examinar o projeto, atendo-
se aos lindes estabelecidos no art. 102, VII, "d", do Regirnento Interno.

Fundamentacao
De acordo corn a justificacao do projeto, o imôvel que Se pretende doar a

APAE de Sacramento constituldo de terreno urbano, fol doado ao Estado por
particulares em 1961, corn o fim de se construir no local urna unidade escolar.
0 outorgante donatárjo edificou no local a Escola Estadual Barão da Rifaina,
que permaneceu em funcionamento ate 1980, quando foi transferida para
terreno maior, doado - ainda que nao escriturado o instrumento püblico - a
APAE pelo Sr. Milton Skaff. Isso por que o Prefeito Municipal a epoca propás,
corn a aquiescencia do Governador, a permuta desse imóvel pelo outro, onde
funcionava a referida escola, proposta aceita pela entidade. Ficou então
acordado que, tao logo fosse conclufda a edificaçao da nova escola, a
Associacâo se transferjr- pa para o prédio antigo.

Compreende-se portanto, que a transferencia do referido imOvel a APAE é
necessárla a regularizaçao do acordo e que a medida em nada contraria 0
interesse püblico. Pelo contrário, a doaçao fará corn que a Associacao
continue exercendo suas atividades no local e edificando novas instalaçOes
para expandir e divers ificar o serviço assistencial.

Cumpre-nos salientar, por fim, que o acato a proposição não afetará a
execucao da lei orçamentarpa do Estado, visto que a este não caberá onus
financeiro.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei no

1.634/98 no 10 turno, na forma apresentada
Sala das Comissaes, 3 de dezernbro de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - AntOnio Andrade, relator - Sebastjâo

Navarro Vieira - AmbrOsjo Pinto - Paulo Piau - Ajaln,ar Silva.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.813/98

Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orçarnentaria
Relatorjo

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em epigrafe isenta as
entidades de assistêncja social, reconhecidas pelo Estado como de utilidade
pUblica, do pagamento de emolumentos cartorários.

A Comissão de Constituiçao e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposicao. A Comissao de
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Administracão PUblica emitiu parecer favorável, assim como a Comissão de
Defesa do Consumidor, ouvida em razâo de requerimento do Deputado
Marcos Helênio, aprovado em Plenário.

Agora, nos termos regimentais, o projeto vem a esta Comissâo para ser
objeto de parecer quanto aos reflexos orçamentários de sua aprovacão.

FundamentacãO
Pelo projeto, as entidades de assistência social declaradas de utilidade

páblica ficam isentas do pagamento de emolumentOS relativos a autenticacâO
de documentos referentes a suas atividades.

Como salientado pelas ComissOes de mérito, o projeto é conveniente.
Outrora, essas entidades, que sobrevivem corn dificuldade, gozavam de
alguns benefIcios, hoje extintos. Além da exiguidade dos recursos disponiveis
e da profusäo e gravidade dos problemas socials a enfrentar, a irifinidade de
exigências burocráticas, financeiramente onerosas ou não, que penalizam o
brasileiro comum atingem de forma ainda mais contundente a administracão
dessas entidades. Desse modo, toda vantagem que Ihes for concedida será
justa.

Sob o ângulo orçamentário, a aprovação da proposicão nao gera efeitos
significativos. A perda de arrecadacào para o Estado será minima, e a
economia pars as entidades assistenclais poderá ser importante.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.813/98 no 10

turno, na forms proposta.
Sala das ComissOes, 3 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Sebastião Navarro

Vieira - AntOnio Andrade - Ajalmar Silva.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.743/98

Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orcamentária
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epigrafe visa
a tornar obrigatória a publicaçâo semanal da arrecadaçâo do ICMS.

No 1 0 turno, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orcamentária opinou
pela rejeicão da proposicâo. Em Plenário, no entanto, o projeto foi aprovado.

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria no 2 0 turno, nos termos do

art. 184, § 20, do Regimento Interno.
Fundamentacão

0 projeto em tela pretende estabelecer a obrigatoriedade de se pubhcar
sernanalmente, no órgão oficial, a arrecadacão do ICMS. Essa atribuição e
cometida a instituicão bancária centralizadora responsével pela arrecadacãO.
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No 10 turno, foram levantados diversos argumentos técnicos e operacionais

contra a aprovação do projeto: custo da publicaçao semanal, privatizaçao do
BEMGE e distribuiçao semanal da cota-par-te do ICMS, tendo por base a
arrecadaçao da semana anterior. Esses argumentos, entretanto, ficarão
superados se se estabelecer a obrigatoriedade de a Administraçao
Fazendária por, semarialmente, a disposição dos interessados a informaçao
em referência na Internet. Essa solução não traria onus adicional ao Estado,
pois ele ja dispOe de "site" nessa rede. Além disso, esse procedimento gera
informacoes de modo muito mais rápido e dinâmico. A maioria das
Prefeituras, principalmente as menores e mais afastadas da Capital, nâo tern
acesso imediato ao 'Minas Gerais". Por outro lado, a arrecadaçâo e reflexo do
andamento da economia, e as informacaes imediatas sobre o pagamento de
impostos são importantes par-a a realizaçao de estudos econômicos e a
visualizaçao de cenários.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovacao do Projeto de Lei n° 1.743/98, no

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

Torna obrigatoria a divulgação de informaçaes sobre a arrecadaçao
semanal do ICMS.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Administraçao Fazendária divulgara, semanalmente, pela rede

computadorizada de informacoes - Internet -, o montante do Imposto sobre
Operacoes Relativas a Circulaçao de Mercadorias e sobre PrestacOes de
Servicos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicacäo -
ICMS - ou do imposto que vier a substitul-lo arrecadado na semana
imediatamente anterior.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 3 de dezembro de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - AmbrOsio Pinto, relator - Sebastião

Navarro Vieira - Paulo Piau - Ajalmar Silva.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.384/97

Comissão de Turismo, IndUstria e Corner-do
Relatório

A proposição em exame, apresentada pelo então Deputado Baldonedo
Napoleão, tern por objetivo criar o Programa de lncentivo ao Desenvolvimento
do Potencial Turistico da Estrada Real.

Encaminhada par-a exame preliminar a Comissão de Constituicao e Justica,
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que não encontrou ôbice a sua tramitação, vem a matéria a esta Comissão
para receber parecer, na forma regimental.

Fundamentação

A história colonial mineira fez-se por caminhos e trilhas abertos pelos
bandeirantes, que, na busca ora do gentio para apresar, ora de gemas e
metais preciosos, foram dilatando o território e iricorporando a Coroa
Portuguesa 0 vasto e rico sertão das Gerais.

Entre as serras do Mar e do Espinhaco, o interior foi, palmo a palmo,
conquistado, ocupado, explorado e, finalmente, civilizado. Exploradores e
aventureiros, escravos e tropeiros, agentes da Coroa e autoridades coloniais,
religiosos, militares, fugitivos da justica, uma grande variedade de gente de
toda procedéncia usou as estradas que levavam do litoral as minas de ouro,
buscando riquezas, mas também produzindo e deixando uma cultura rica e
uma intensa vida social, que marcaram o século )(VIII.

Em decorréncia do declinio da producão aurIfera, o que fora urna
emaranhada rede de comunicaçöes interligando vilas, arralais, povoados e
fazendas flcou abandonado ou esquecido, perdendo-se, corn isso, marcos
significativos da história de Minas e do Brasil.

A criacão de urn programa de recuperação e aproveitamento do potencial
turistico da veiha Estrada Real e das trilhas que a ela davarn acesso é
iniciativa de dupla importãncia par-a o Estado: por urn lado, oferece a
possibilidade de se resgatar urn periodo irnportante da histOria regional; por
outro, enseja a abertura de nova frente de desenvolvimento econOmico por
melo da exploracao da atividade turistica.

O turismo corno atividade econômica é o setor que mais cresce no rnundo,
ocupando significativa parcela da populaçao e rnovimentando recursos
considerãveis, que revertem em melhoria da qualidade de vida para Os

habitantes das Iocalidades que a ele se dedicam.
O Estado de Minas Gerais, assirn como o Brash, não tern sabido explorar

corn eficiência Os recursos naturais, artisticos, histOricos e culturais de que é
aburidanternente dotado.

O projeto de lei em estudo, corno se ye, associa a valorizacão da história
corn o aproveitarnento de urn espaco de potencial turistico inegável e, por
isso, deve prosseguir em sua tramitacão.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.384/97 no 10

turno, na for-ma original.
Sala das CornissOes, 13 de maio de 1998.
Gil Pereira, Presidente - Paulo Piau, relator - Raul Lima Neto - TarcIsio
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PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1 A 22 APRESENTADAS EM

PLENARIO AO SUBSTITUTIVO N o 2 AO PROJETO DE LEI N O 1.808/98(Nova Redaçao, nos Termos do Art. 138, § 10, do Regimento Interno)
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentar:a

Relatório
De autoria do Deputado Pericles Ferreira, o projeto de lei em epigrafe altera

redaçâo de dispositivo da Lei no 6.763, de 26/12175.
A proposicäo fol examinada em 10 turno pelas Comissães de Constituiçao e

Justiça, que concluju por sua juridicidade, COnStitucionalidade e legalidade na
forma do Substltutjvo no 1, de PolItica Agropecuaria e Agroindustrial, que
acolheu o substitutivo da Comissão de Constituiçao e Justica, e pela
Comisso de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria, que opinou
favoravelmente ao projeto na forma do Substitutjvo no 2, ficando prejudicado o
Substjtutjvo no 1.

Durarite a fase de dIscusso do projeto, foram apresentadas em Plenário as
Emendas no

s 1 a 22 ao Substitutjvo no 2, que vêm a esta Comissão para
receber parecer, nos termos do art. 188, § 2 0, do Reginiento Interno.

Aprovadas nesta Comissäo alteraçoes do parecer, corn a anuència do
relator, que acoiheu propostas dos Deputados Gllrnar Machado, José Militão
e Antonio Jóiio, concedeu-se prazo regimental para nova redacâo do parecer,
nos termos do art. 138, § 10, do Regimento Interno.

Fundarneritaçao
A Emenda no 1, do Deputado Mauri Torres, propae a supressao da

expressäo "nos murlicipios assolados pela seca" contida no § 30 do art. 4 ° da
Lei no 11.508, de 2716/94, na redaçao proposta pelo art. 10 do substitutivo. A
emenda deve ser acoihida, em face da dificuldade de se definir que
municIplos mineiros foram ou nao assolados pela seca no exercIcio de 1997 e
exercicios anteriores, e, também, porque amplja o benefIcjo indistintarnente
para todos os produtores rurais do Estado que se enquadrarem na hipótese
legal.

As Emendas no
s 2 a 13, do Deputado Anderson Adauto, não devem ser

acoihidas por serem restritivas, discrirninatórias e por contrariarem 0 princIpiO
da igualdade tributárja previsto no art. 50, "caput", e art. 150, inciso II, da
Constituiçao Federal, na medida em que impedem a participaçao igualitãria
de todos os contribuintes em débito para corn o Fisco Estadual e em
condicaes de se enquadrar nos beneficios de reduçao de multas e de juros
para quitaçao de seus respectivos creditos tributários, na forma prevista no
Substitutivo no 2. Este substjtutjvo em seu art. 40, § 2°, e em seu art. 13,
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estabelece regras especificas para fruiçao do beneficio fiscal pelas
microempresas e empresas de pequeno porte.

A Emenda no 14, do Deputado AntOnio Julio , impede que Os contribuintes
que possuam créditos tributários autuados ate a data de publicacão desta lei
possam utilizar-se de dois beneficios previstos no Substitutivo no 2, pelo que
nao acoihemos a emenda, em face de seu caráter restritivo.

A Emenda no 15, do Deputado AntOnio Jilio, está sendo acolhida na forma
da Subemenda no i, permitindo-se ao Estado receber os créditos
remanescentes da privatizacão do BEMGE e do CREDIREAL e da liquidacao
da MinasCaixa, convertidos em UFIR, em ate 36 meses, permitindo-se a
quitaçâo dos mencionados créditos por meio de titulos da divida püblica e de
precatOrios judiciários estaduais.

Este relator apresenta a Subemenda no 1 a Emenda n o 16, do Deputado
Gilmar Machado, que determina que o Poder Executivo encaminhe a
Assembléia Legislativa informacOes acerca do valor e o total de contribuintes
inscritos em dIvida ativa, uma vez que a divulgacao de nomes está protegida
por sigilo previsto no ordenamento constitucional, art. 5°, inciso X, da
Constituicao Federal. Além disso, o art. 198 do Côdigo Tributário Nacional
veda a divulgaçâo pela Fazenda Püblica, para qualquer flm, da situacao
econOmica ou financeira dos sujeitos passivos do crédito tributário.

A Emenda no 17, do Deputado Gilmar Machado, deve ser rejeitada, uma
vez que, ac, aceitar as condicaes de quitacao do crédito tributário, o
contribuinte deverá desistir do contencioso administrativo, de modo a
resguardar os interesses do Estado quanto a possIvel rediscussão de crédito
tributário objeto de acerto corn o Fisco.

Acolhemos a Emenda no 18, do Deputado Gilmar Machado, uma vez que
visa a ampliar o benefIcio fiscal para major universo de contribuintes,
sobretudo os de pequeno e médio portes, propondo a reduçao do valor
minimo da parcela de R$500,00 para R$250,00.

As Emendas n
o
s 19 e 20, do Deputado Gilmar Machado, devem ser

rejeitadas, uma vez que nâo condicionam o beneficio ao pagamento da
primeira parcela em prazo mais curto, o que inviabitiza o objetivo major do
projeto que e incrementar a receita do Estado em curto prazo, permitindo que
se consigam recursos para saldar diversos compromissos, inclusive a foiha
de pagamento e o 130 salário dos servidores.

Rejeitou-se, por deliberacao desta Comissäo, a Emenda no 21, do Deputado
José Bonifãcio, que propOe anistia de multas aplicadas pelo Instituto Estadual
de Florestas - IEF.

Este relator apresenta a Subemenda no 2 a Emerida no 22, ficando

I
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242prejudicadas a Subenienda n o 1 a Emenda no 22, do Deputado Ajalmar Silvae a Emenda n o 22, do Deputado Ermano Batista, de modo a adequaa a

técnica legislativa e conferir unidade sistémica aos dispositivos, criand
mais uma hipótese, no art. 4 0, para pagamento parcelado do crédito tnbutáno
em ate 30 meses, corn reduçao de 40% sobre o valor das multas e de 50%
sobre o valor dos juros, desde que a primeira parcela nâo seja inferior a 20%
do valor devido e que as 29 parcelas restantes sejam atualizadas
monetarjarnente

Acoihendo proposta do Deputado José Militão, este relator apresenta a
Emenda no 23, acrescentando os incisos I a Ill ao art. 3 0 do Substitutjvo no 2,
permjtjndo-se que o benefIcio contemple o contribuinte que quitar seus
débitos corn o Fisco em 10, 20 ou 30 dias.

Finalmente, acatando propostas do Deputado Antonio JUlio, apreseritamos
as Emendas no

s 24, 25 e 26, que, respectivamente, visam a adequar o
pagamento de honorários advocatIcios, quando devidos, bern como estender
as empresas que se enquadram no Micro Geraes as diversas modalidades de
beneficios ficais previstos na proposicao em tela e condicOes mais favoráveis
de reenquadrarnen

Conclusão
Diarite do exposto, nosso parecer é pela aprovaçao das Emendas n o

s 1, 18,23, 24, 25 e 26; corn a Subemenda no I a Emenda no 15; a Subemenda no 16Emenda no 16 e a Subemenda no 2 a Emenda no 22, a seguir redigidas, e pelarejeição das Emendas n o
s 2 a 14, 17, 19 , 20 e 21, ficando prejudicadas asEmendas no

s 15, 16 e 22 e a Subemenda n o 1 a Emenda 00 22 , apresentadasem Plenário ao Substjtutivo n o 2 ao Projeto de Lei no 1.808/98.
SUBEMENDA NO 1 A EMENDA N O 15Acrescente..se, onde convier, no Substjtutjvo n o 2:

"Art. .... - Fica o Poder Executivo autorizado a receber os créditos
financeiros rernanescentes dos Bancos oficiais privatizados e liquidados, pelo
valor nominal da epoca em que fol Constituido, convertjdo em Unidade Fiscal
de Referêncja (UFIR) e acrescido de juros moratOrjos de doze por cento aoano.

Parágrafo Unico - 0 crédio de que trata este artigo podera ser parcelado
em ate trinta e seis meses, acrescjdo dos mesmos juros moratórios adotados
para o parcelamento de créditos tributários, permitjndo- .se sua quitagão corn
tItulos da divida pUblica e corn precatórios judiciários estaduais.".

SUBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 16
lnclua-se, onde convier, no Substitutivo no 2:
"Art . .... - 0 Poder Executivo encan,jnhará a Assembléia Legislativa, no

LA prazo de dez dias contados da publicacao desta lei, a nUmero de
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contribuinteS e o valor total de débitos inscritos em DIvida Ativa.".
SUBEMENDA No 2 A EMENDA No 22

Acrescentem-se ao art. 40 do Substitutivo no 2 o inciso IV do § 1° e a § 7°,
corn a seguinte redacao:

"Art. 40 - ....................
§1°- ............................
IV - quarenta por cento sobre o valor das multas e cinquenta por cento

sobre o valor dos juros, para pagamento em trinta parcelas.
§ 70 - Na hipótese do inciso IV do § 1 0 deste artigo, a primeira parcela nâo

poderá ser inferior a vinte por cento do valor devido, e as vinte e nove
parcelas remanescentes serão acrescidas da atualizacâo morietária pela
variação positiva do Indice Geral de Preços-Disponibilidade Interna, divulgado
pela Fundaçao GetUlio Vargas, e mais doze por cento de juros ao ano.".

EMENDA No 23
Acrescente-se ao art. 3

0
 do Substitutivo no 2, antes de seu paragrafo ünico,

Os seguintes incisos I a III:
"Art. 30
- no prazo de dez dias, sem juros e corn reduçâo de noventa e cinco por

cento sobre o valor referente a multas;
It - no prazo de vinte dias, corn reduçâo de noventa e cinco por cento sobre

o valor dos juros e noventa e cinco por cento sobre o valor das multas;
III - no prazo de trinta dias, corn redução de noverita por cento sobre o valor

dos juros e noventa e cinco por cento sobre o valor das multas.".
EMENDA N O 24

DC-se ao art. 10 do Substitutivo no 2 a seguinte redacão:
"Art. 10 - 0 pagamento de honorários advocaticios, quando devidos,

corresponderá a cinco por cento do montante a recolher, incidindo sua
cobrança proporcionalrnente ao parcelarnento, ressalvados as honorários
arbitrados judicialmente em valores nominais não superiores a cinco por
cento do montante a recolher.".

EMENDAN°25
Dê-se ao art. 13 do Substitutivo no 2 a seguinte redacao:
"Art. 13 - Para fins de enquadramento no Programa de Desenvolvimento

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas
Gerais - Micro Geraes -, o disposto no paragrafo Unico do art. 30, no § 20 do
art. 40 e no inciso IV, § 70 do art. 40 desta lei, aplica-se tambérn ao crédito
tributário de responsabilidade de contribuinte que preencha as condicOes
previstas nos incisos I e 11 do art. 2 0 da Lei no 12.708, de 29 de dezembro de
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EMENDA No 26
Acrescente-.se onde convier:
"Art . .... - Fica assegurado a empresa participante do Programa de

Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do
Estado de Minas Gerais - Micro Geraes o prazo de sessenta dias para
retornar ao sistema de débito e crédito, observado o prazo de seis meses
para reenquadramen"

Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Antânjo J(Jlio - José

Militâo - Sebastiao Navarro Vieira - Gilmar Machado.

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 7/12198
Presidência do Deputado Pericles Ferreira

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparece o Deputado:
Pericles Ferreira.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Pericles Ferreira) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existência de nUmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reuniâo, por falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para as extraordinárias de quarta-feira, dia 9, as 9 e as 20 horas,
nos termos do edital de convocaçao, e para a ordinária da mesma data, as 14
horas, corn a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a
publicada na ediçao anterior.).

ATA DA 427a REUNIAO ORDINARIA, EM 9/12/98
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata
Questão de ordem; chamada para recomposiçao do nümero regimental;
inexistència de "quorum" para a continuacào dos trabalhos - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrCis - Aliton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - AntOnio Genaro - Antonio Julio - Arnaldo
Penna - Bend Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Durval Angelo - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Isabel do Nascimento - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Sebastiâo Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio
Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires -Wilson Trópia.
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o Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 14hl5min, a lista de
comparecimento registra a existéncia de nimero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

p Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Ivo José, 2 0- Secretário, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que e aprovada sem restriçOes.
Questao de Ordem

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada
para recomposiçao de "quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretérlo que proceda a
chamada para recomposiçao do ntmero regimental. Corn a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 20 Deputados. Nâo ha

"quorum" para a continuacão os trabalhos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando Os
Deputados para as extraordinárjas de logo mais, as 20 horas, e de amanhã,
dia 10, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de convocaco, bern como
para a ordinária, também de amanhà, as 14 horas, corn a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na ediçao anterior.). Levanta-
se a reunião.
ATA DA la REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTJTUIcAO

NO 54/98
As quinze horas e quirize minutos do dia vinte e seis de maio de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes Os
Deputados Sebastjão Navarro Vieira, Anderson Adauto e Gilmar Machado,
membros da supracitada Comissâo. Havendo nümero regimental, 0
Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos Os trabaihos
e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado Anderson Adauto,
dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual e dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissao. Em seguida, o Presidente informa
que a reuniâo se destina a apreciar o Parecer para o 1° Turno da Proposta de
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Emenda a Constituicão no 54/98 e indaga ac, relator, Deputado Anderson
Adauto, se está em condicoes de emitir seu parecer. Corn a palavra, o relator
emite seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovacão da matéria na
forma do Substitutivo no i. Submetido a discussão e votacâo, e aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidència agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 9 de dezembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Maria José Haueisen - Ajalmar Silva.

ATA DA 13a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,
INDUSTRIA F COMERCIO

As quinze horas do dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das CornissOes Os Deputados Gil Pereira, Jorge
Eduardo de Oliveira e José Braga (substituindo este ao Deputado Alvaro
Antonio, por indicacao da Liderança do Bloco Social Trabalhista), membros da
supracitada Comissäo. Havendo nCimero regimental, o Presidente, Deputado
Gil Pereira, declara aberta a reunião, solicita ao Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira que proceda a leitura da ata da reunião anterior e, em virtude da
aprovaçao de requerimento do Deputado José Braga, dispeasa a leitura da
ata, a qua] é dada por aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão. A
seguir, o Presidente informa que a reuniao se destina a discutir assuntos de
interesse da Comissão. 0 Presidente comunica o recebimento de avulsos do
Projeto de Lei no 1.941/98, que contém a proposta orcamentária para 0
exercicio de 1999, englobando o orcamento fiscal e o orçamento de
investimento das empresas controladas pelo Estado, e esclarece aos
Deputados que emendas poderao ser apresentadas junto a assessoria da
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcameritária, ate o dia 16111/98. Ato
continuo, o Presidente procede a leitura de oficios do Presidente da
Associacao Comercial, Industrial e Agropecuária de Carangola solicitando aos
membros da Comissão que apresentern soluçoes para o problema dos
ambulantes e carnelôs desse municIpio, pois, de acordo corn o Presidente
daquela Associacão, nao ha nenhum tipo de fiscalização para a classe,
gerando, assim, urn tratamento diferenciado do que e dispensado as
empresas estabelecidas e regularizadas; do Presidente da CETEC,
encaminhando a esta Comissâo urn exemplar do Guia da Empresa de
Fundiçao de Minas Gerais, tancado no Ultimo dia 17 de junho. Em seguida,
passa-se a 30 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussâo e a
votacâo de proposicoes da Comissão. 0 Deputado Gil Pereira passa a
Presidência ac, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira e apresenta
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requerimento em que solicita sejam convidados o Presidente cia TURMINAS,
o Superintendente do Banco do Nordeste e os Prefeitos dos municipios
participantes do PRODETIJR-MG, para que compareçarn a esta Comissâo, a
fim de avaliarern Os projetos destinados a incrementar o turismo no Norte de
Minas, notadamente em razâo da sanção da lei que autoriza o Poder
Executivo a realizar operaçao de crédito corn o Banco do Nordeste do Brasil
S.A. para desenvolvimento do PRODETUR . MG nas regiães Norte e Nordeste
do Estado. Submetido a votaçao, é aprovado o requerirnento. 0 Deputado Gil
Pereira reassume a direção dos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os membros
cia Comissâo para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissaes, 2 de dezembro de 1998.
Gil Pereira, Presidente - Paulo Piau - Jorge Eduardo de Oliveira - Tarcisio

Henriques.
ATA DA 132a REUNIAO EXTRAORDINAR!A DA COMISSAO DE

FISCAEJzAcA0 FINANCEIR.A E ORcAMENTARIA
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de novembro de mll

novecentos e noventa e oito, comparecern na Sala das ComissOes os
Deputados Kemil Kumaira, Sebastiäo Helvecio, Durval Angelo, Sebastião
Navarro Vieira e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao Deputado
Antonio Roberto, por indicaçao cia Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, Os Deputados Antonio Jilio
e Paulo Piau. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Kemil
Kumaira, declare aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo de
requerirnento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros presentes. Conforme edital de convocaçao, a reunião Se destina a
apreciar, no 10 turno, os pareceres sobre os Projetos de Lei n os 1 .901e
1.914/98, do Governador do Estado. Na fase de distribuicao de matérias , 0
Presiderite designa o Deputado Antonio Roberto para relatar o Projeto de Lei
no 1.696/98; o Deputado Mauri Torres para relatar o Projeto de Lei no
1.756/98; o Deputado Sebastião Navarro Vieira para relatar o Projeto de Lei
no 1.828/98 e o Deputado José Braga para re!atar o Projeto de Lei no
1.945/98, todos no 1 0 turno. Passa-se a i a Fase da Ordem do Dia. A
Presjdência esclarece que, na reunião anterior, o Deputado Antonio Roberto
solicitou vista dos Projetos de Lei n o

s 1.901 e 1.914/98. Submetjdo a
discussão o Projeto de Lei no 1.901/98, o relator, Deputado Sebastjão Navarro
Vieira, altera seu parecer, lido na reunião anterior, e apresenta as Emencias
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nos 1 e 2. Em virtude dessa alteracao, o Deputado Durval Angelo solicita vista
da matéria, e o seu pedido é deferido pelo Presidente. Quanto ao Projeto de
Lei no 1.901/98, o Presidente informa que continua em discussâo a parecer do
relator, Deputado José Braga, que conclul pela aprovacão da matéria na
forma proposta. Colocado em discussão e votaçao, é o parecer aprovado por
unanimidade. Passa-se A 21 Fase da Ordern do Dia. Corn a palavra, o
Deputado Paulo Piau apresenta requerirnento no qua! solicita seja convidado
o Professor AluIsio Pimenta, Reitor da UEMG, a fim de prestar
esciarecimentos pare subsidiar a apreciacâo do Projeto de Lei no 1.901/98.
Posto em votacao, é o requerimento aprovado. Cumpnida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presence dos parlarnentares, convoca os
membros da Comissäo para a próxima reuniâo ordinánia, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 26 de novembro de 1998.
Sebastião Navarro Viera, Presidente - Durval Angelo - Marcos Helênio.

ATA DA 9a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAcAO,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As nove horas e trinta minutos do die vinte e seis de novembro de mu
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sale das Comissöes os
Deputados José Maria Barros, Gilmar Machado e Durval Angelo (substituindo
este ao Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do Bloco da
Oposicão), membros cia supracitada Cornissâo. Havendo nümero regimental,
o Presidente, Deputado José Maria Barros, declare aberta a reunião e, em
virtude da aprovaçao de requerirnento do Deputado Durval Angelo, dispense
a leitura da ata cia reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e passe a distnibuir e a
designer relatores dos Projetos de Lei n

os 750/96 e 1.440/97 (Deputado
Marco Regis); 751/96 (Deputado Gilmar Machado); 1.462/97 (Deputado
Sebastião Navarro Vieira); 1.902/98 (Deputado José Henrique). Esgotada a
matéria destinada a ja Parte da reunião, o Presidente passa b ? Fase da
Ordern do Dia, compreendendo a discussão e a votacao de pareceres sobre
proposicaes sujeitas a apreciaçao do Plenãrio. Devido a ausência do relator
do Projeto de Lei n o 1.441/98, Deputado Sebastião Navarro Vieira, o
Presidente redistribui a proposiçao ao Deputado Gilmar Machado, que emite
parecer, em 20 turno, mediante o qual conclui pela aprovacão da matéria na
forma do vencido em 10 turno. Subrnetido a discussão e votação, é aprovado
o parecer. Esgotada a matéria destinada 5 1 3 Fase, o Presidente passa
Fase da Ordem do Die, compreendendo a discussäo e a votacäo de
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250proposicoes que dispensam a apreciaçao do Plenário. 
Submetidos adiscussao e votação, são aprovados Os Projetos de Lei fl°S 1.516/97 (relator:Deputaclo Sebastjão Navarro Vieira) e 1.718 e 1.845/98 (relator: Deputado

José Henrique). A seguir, o Presidente passa a 3a Fase da Ordem do 
Dia,COmpreendendo a djscussão e a votaçáo de proposicaes da ComissaoSubmetjdo a votagão, e aprovado requerimento do Deputado Gilmar

Machado, em que solicita sejarn Convidados a Sra. Maria de Lourdes
Carvaiho Superiritendente de Administraçao de Pessoal da Secretaria 

deEstado da Educacao, e o Sr. Antonio Carlos Hilárjo, Coordenador do Sind-
UTE, para debaterem as decisOes normatjvas da Secretaria para o ano de
1999. Após, o Presidente submete a votação e são aprovados, em redaçao
final, os Projetos de Lei n°s 1.775, 1.785 e 1796/98. Cumprida a finalidacie da
reun,ão a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares convoca Osmembros da Comissào para a próxima reunião ordinéria, determina a
lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes 9 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Marco Regis.

ATA DA 79aREUNJAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAcAQ
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de novembro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes 
OsDeputados Dimas Rodrigues, Afiton Vilela e João Leite (Substjtujndo este ao

Deputado Arnaldo Penna, por indicaçao da Liderança do PSDB), membros da
supracjtada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presjdente Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reunjão e, em virtude da aprovaçâo derequerimento do Deputado Afiton Vileja, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, a Presjdencja informa que a reunião se
destina a apreciar as matérias constantes na pauta e distribul ao DeputadoAilton Vilela Os Projetos de Lei fl°S 1.114/97, 1.714, 1.773, 1.774 e 1.776/98 eao Deputado João Leite Os Projetos de Lei n°s 1.783, 1.786, 1.791, 1.794 e
1.797/98. Encerrada a 1a Parte dos trabaihos, passa-se a 1' Fase da Ordem
do Dia, corn a discussao e a votação de pareceres sobre proposiçoes sujeitas
a apreciagdo do Plenárjo Submetido a discussão e votação, e aprovado 

0Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei n° 1.114/97 (relator: Deputado
Ailtori Vilela). Passa-se a seguir, a discussão e votaçâo de matéria de
deiiberaçao conclusiva cia Comissão. Submeticlos a discussão e votacao, sãoaprovados Os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s 1.714,
1.773, 1.774, 1.776/98 (relator: Deputado Ailton VileIa) e 1.783, 1.786, 1.791,
1.794 e 1.797/98 (relator: Deputado João Leite). Curnpricja a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determiria a
lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das ComissOes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna - Aulton Vilela - Sebastião

Costa.
ATA DA ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAcAO

FINANCEIRA E ORQAMENTARIA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de novembro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Sebastião Navarro Vieira e Durval Angelo, membros da Comissão
supracitada. Está presente, ainda, o Deputado Marcos Helênio. Na ausência
do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado Sebastião Navarro Vieira
assume a Presidência dos trabalhos. Nos termos do art. 125, § 30, do
Regimento Interno, o Presidente declara aberta a reunião e procede a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
os contratos, convenios e termos de cooperaçao celebrados entre a PMMG e
diversas entidades, ouvindo-se Os Srs. Rübio Paulino Coelho, representando
O Comandante-Geral da PMMG, Márcio Lopes Porto; José Roberto
Goncalves Rezende, Ouvidor da PMMG; Betinho Duarte, Vereador a Cámara
Municipal de Belo Horizonte; Carlos Victor Muzzi, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos da OAB-MG, e representantes de associaçOes de bairro.
Registra-se, ainda, a presenca da Vereadora Elaine Matozinhos. Logo apOs, 0
Presidente passa a palavra ao Deputado Durval Angelo, autor do
requerimento que motivou o convite, que tece suas consideracOes sobre 0

assunto em questao. Em seguida, Os convidados fazem explanacOes sobre o
assunto. Necessitando auseritar-se, o Deputado Sebastião Navarro Vieira
solicita ao Deputado Marcos Helénio que assuma a Presidéncia. A seguir,
ocorre debate entre Os corividados, os representantes das diversas entidades
e os Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. ApOs o debate, o
Presidente agradece aos convidados os valiosos subsIdios trazidos a
Comissão e, cumprida a finalidade da reuniâo, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a proxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das Comissães, 1 1 de dezembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - José Braga -

Ailton Vilela.
ATA DA 109 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE coNlslllulcAo E
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As nove horas e trinta minutos do dia dois de dezembro de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissoes os Deputados Hely
TarquInio, Ermano Batista, Sebastião Costa e Ivair Nogueira (substituindo
este ao Deputado Antonio Genaro, por indicaçao da Liderança do PDT).
Havendo n(imero regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarquinio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento dos Projetos de Lei n°s 1.977 a 1.988198. Passa-se a fase de
discussão e votaçao de pareceres sobre proposicães sujeitas a apreciaçao do
Plenário•da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada urn por sua
vez, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.960/98 na forma do
Substitutivo rt°1 (relator: Deputado Antonio Genaro); 1.963/98 (relator:
Deputado Antonio Julio); 167/95 corn a Emenda n°1 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 676/96 corn a Emenda n°1 (relator: Deputado José Braga)
e 1.921/98 na forma do Substitutivo n°1 (relator: redistribuido ao Deputado
Sebastião Costa) e o parecer que conclui pela inconstitucionalidde do Projeto
de Lei n° 1.905/98 (relator: Deputado AntOnio Genaro). Verificando a
inexisténcia de "quorum" para a continuidade dos trabalhos, a Presidéncia
determina o envio do Projeto de Lei n o 1.905/98 ao Plenário, para inclusão do
parecer em ordem do dia, COnVOCa os membros da Comissão para a reuniãO
extraordinaria de hoje, as 11030min, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
Hely TarqUinio, Presidente - Ermano Batista - Sebastião Costa - TarcIsio

Henriques.
ATA DA 46a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

ADMINISTRAcAO PCJBLICA
As dezesseis horas e dez minutos do dia dois de dezembro de mil

novecentos e noventa e olto, comparecem na Sala das ComissOes OS
Deputados Leonidio Bouças, Ajalmar Silva, Marcos Helênio, Sebastião
Helvécio, AntOnio Roberto (substituindo este ao Deputado AntOnio Andrade,
por indicação da Liderança do PMDB) e lvair Nogueira (substituindo 0
Deputado Ibrahim Jacob, por indicacao da Liderança do PDT), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Gilmar
Machado e Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo nUmero regimental, o
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Presidente, Deputado LeonIdiO Boucas, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Arnaldo Penna, dispensa
a leitura da ata da reuriião anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita
pelos membros da ComissãO presenteS. A seguir, o Presidenite informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria da pauta. Passa-se .a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussãO e a votação de proposicöeS
sujeitaS a apreciacão do Plenário da Assembléia. 0 Deputado Sebastiäo
Helvécio relator do parecer para o 1 0 turno do Projeto de Lei n° 1.943/98,
solicita o prazo regimental pare emitir o seu parecer. 0 Presidente designa
corno relator para emitir parecer sobre as Emendas n°s 3 a 5, apresentadas
em Plenário, no 1 0 turno, ao Projeto de Lei n o 1.940/98, o Deputado SebastiãO
Helvécio. 0 relator, corn a palavra, solicita sejam distrubuldoS avulsos de seu
parecer, que conclul pela rejeicão das Emendas n°s 3 a 5. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlarnentareS,
convoca os membros da Comissäo para a próxima reuniâo extraordinária,
determifla a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 3 de dezembro de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - AntOnio Julio - Ivair Nogueira - Ajalrnar Silva -

Gilmar Machado.

TRAMITAcAO DE pRoposicOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.902/98

ComissãO de Educacão, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em análise
objetiva declarar de utilidade püblica a Augusta e RespeitáVel Loja SimbóliCa
lndependênCia II no 49, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Após ser publicado, foi o projeto encaminhado a Cornissão de ConstituicãO
e Justiça, que conctuiu por sua juridicidade constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda no i.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a materia,
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

FundamentacãO
A entidade em questão objetiva concretizar o principio altruista que rege a

maçonaria universal, qual seja a auto-realizacâO do homem por melo do
desenvolvimento de sua consciênCia moral e sua capacitacãO técniCa.

Para a consecucâo dos seus objetivos, a Loja em análise promove
empreendimentos nas areas educacior%al e cultural, direcionadOS aos fihiados
e a seus familiares, visando a ampliar-IheS o conhecimeflto e a refiner-Ihes o
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intelecto.

Dessa forma, oportuno Se faz o acoihimento desta proposicão.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no
1.902/98 corn a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justica.

Sala das Comissöes, 7 de dezembro de 1998.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.915/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Acao Social

Relatório
0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Durval Angelo, tern por objetivo

declarar de utilidade pUblica a Caixa Escolar da Escola Municipal Francisco
Azevedo, corn sede no Municpio de Belo Horizonte.

Anteriormente, fol a matéria encaminhada a Comissão de Constituicâo e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vern agora o projeto a esta Comissão para deliberacão conclusiva em turno
ünico, conforme preceituam as disposicOes do art. 103, I, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacão
A referida entidade assiste alunos pobres, priorizando sua educação, 0

fornecimento de vestuário, material didático, bern como a prestacão de
serviços médico-odontolOgicos.

Flea demonstrada, pois, a relevância de seu trabaiho, que a torna
merecedora do titulo declaratório de utilidade püblica.

Conclusâo
Em face do aduzido, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei no

1.915/98 na forma proposta.
Sala das Cornissães, 9 de dezembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.917/98
Comissão de Saüde

Relatório
De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em tela tern por

objetivo declarar de utilidade püblica a Cornunidade Terapêutica Urn Novo
Carninho, corn sede no Municipio de ltuiutaba.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituiçâo e
Justica, que concluiu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
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conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.
Fundamentaçâo

A Comunidade Terapêutica Urn Novo Caminho, furidada em 26/5/94, é uma
sociedade civil que tern por objetivo promover a habilitacão e a reabilitação de
pessoas deperidentes de drogas e álcool que se proponham a abandonar o
vIclo, bern como a integracão dessas pessoas no mercado de trabaiho.

Coma se ye, as iniciativas desenvolvidas pela entidade credenciam-ria a
obter o titulo declaratório de utilidade publica.

Conclusão
Em face do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.917/98

na forma original.
Sala das Comissães, 9 de dezembro de 1998.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.918/98
Comissão de Saide

Relatório
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o Projeto de Lei no 1.918/98 visa a

declarar de utilidade publica a Policlinica São Sebastião, corn sede no
Municipio de Santo Antonio do Amparo.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Cornissão de Constituiçào e
Justica, que conclulu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta.

Vern agora a projeto a esta Comissão, para deliberação conclusiva,
conforrne dispOe o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade vem oferecendo importantes serviços aos enfermos, aos

idosos e as criancas do Municipio de Santo AntOnio do Amparo e as
comunidades circunvizinhas, principalmente atendimerito medico e internacäo
hospitalar.

Em vista da irnportância de seu trabalho, ela merece ser declarada de
utilidade publica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.918/98

nos termos em que foi apresentado.
Sala das CornissOes, 9 de dezembro de 1998.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.931/98
Comissâo do Trabalho, da Previdência e da Acão Social

Relatôrio
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De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade püblica a Associação Comunitária Selma Cristina Pires,
corn sede no Municipio de Senhora do Porto.

Iniciatmente, foi a matéria encaminhada a Comissâo de Constituicao e
Justica, que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissao deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos
termos do art. 103, I, "a", do Regimento Iriterno.

Fundamentação
A referida entidade vern prestando importarites servicos a coletividade,

empregando seus recursos materiais e humanos na assistência aos mais
carentes. Além do mais, objetivando meihorar a qualidade de vida dos
moradores do municIplo, promove debates, simpOsios, cursos e seminários
sobre direitos e garantias fundamentals do cidadão.

Fica demonstrado, pois, que ela se tornou merecedora do tItulo declaratOrio
de utilidade püblica.

Conclusâo
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.931/98 na forma proposta.
Sala das Comissães, 9 de dezembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.947/98
Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Acao Social

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrüs, o projeto de lei em epigrafe visa

a declarar de utilidade pUblica o Conselho de Desenvolvimerito ComunitáriO
do Distrito do Ribeirão - CCRR -, corn sede no Municiplo de Virginia.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada a Comissâo de Constituição e
Justiça, que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vern agora o projeto a esta Comissão para deliberacâo conclusiva em turno
Unico, conforme o disposto no art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
A referida entidade objetiva contribuir para o desenvolvimento do Distrito do

Ribeirão. Para tanto, atua nos campos econômico e social, apolando 0
produtor rural e promovendo cursos profissionalizantes para jovens dos meios
urbano e rural.

Em razão do seu valioso trabalho, julgamos ser ela merecedora do titulo
declaratório de utilidade publica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei no 1.947/98
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na forma proposta.

Sala das Comissôes, 9 de dezembro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.953/98
Comissâo de Saóde

RelatOrio
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei em epIgrafe

visa a declarar de utilidade püblica a Associação LIbano-Brasileira de Saüde
de Jovens, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Exarninado preliminarmente pela Comissão de Constituiçao e Justica, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a
esta Comissâo deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua
o art. 103, I, "a", do Regimento lnterno.

Fundamentacão
A Associaçao Libano-Brasileira de Saüde de Jovens é sociedade civil sem

fins lucrativos cujo objetivo fundamental é proporcionar bem-estar a jovens e
adolescentes. Para isso, desenvolve campanhas educativas, difundindo os
conhecimentos básicos sobre a importância de se investir na formaçao
cultural e cientIfica dojovem.

Além do mais, presta, sempre que solicitada, assessoria a empresas,
grupos comunitários, autoridades governamentais e estabelecimentos de
ensino, objetivando orientá-los e conscientizá-los da a importância de se
investir na formação fisica, mental, cultural e cientIfica do adolescente.

Diante de tais consideraçöes, e justo e oportuno outorgar-Ihe o tItulo
declaratôrio de utilidade publica.

Conclusâo
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.953/98

na forma proposta.
Sala das Comissães, 9 de dezembro de 1998.
Rémolo Aloise, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.958/98
Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Acão Social

Relatório
O Projeto de Lei no 1.958/98, do Deputado Durval Angelo, tern por objetivo

declarar de utilidade pUblica o Grupo de Assistência Beneficente em Pro[ do
Menor - GABEME -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Preliminarmente, a matéria foi encaminhada a Comissäo de Constituição e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
corn a Emenda no 1, que apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comisso
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para deliberação conclusiva em turno ónico, de acordo com o disposto no art.
103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A entidade em exame trabatha, corn todos os meios a sua disposiçao, no

intuito de atender as necessidades de crianças e adotescentes carerites da
Vita Atena, do Conjunto Santa Maria e adjacências. Para lograr tal objetivo,
desenvolve atividades nas areas de cultura, educacão, tazer e saüde.

Em razão de seu valioso trabaiho, jutgamos ser eta merecedora do tiluto
dectaratório de utilidade pUblica.

Conclusâo
Em face do aduzido, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei no

1.958/98 corn a Emenda n o 1, apresentada peta Comissão de Constituiçao e
Justica.

Sala das Cornissôes, 9 de dezembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO UMCO DO PROJETO DE LEI N O 1.959/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Açao Social

RelatOrio
0 Projeto de Let no 1.959/98, do Deputado Geraldo Rezende, visa a

declarar de utilidade piblica a Associaçao dos Moradores do Bairro Bonfim,
corn sede no Municipio de São João del-Rei.

Foi a matéria, pretiminarmente, encaminhada a Comissão de Constituiçao e
Justiça, que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legatidade.
Vern agora o projeto a esta Comissão para deliberaçao conclusiva em turno
ünico, conforme preceituam as disposiçaes contidas no art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
A entidade em questao vem prestando importantes servicos a coletividade,

uma vez que oferece assisténcia social a poputaçao carente, implementa
atividades na area eclucacionat, cultural e desportiva.

Além do mais, oferece cursos a jovens que ainda não conseguiram inserçao
no mercado de trabalho.

Em face de seu valioso trabalho, julgamos ser ela merecedora do tituto
declaratOrio de utilidade püblica.

Conclusão
Diante do exposto, opinarnos pela aprovação do Projeto de Let n o 1.959/98

na forma proposta.
Sala das Comissães, 9 de dezembro de 1998.
Bené Guedes, relator.
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 750/96

Comissão de Educacão, Cultura, Ciência e Tecnotogia
RelatOrio

De autoria do Deputado Ronatdo Vasconcetlos, o Projeto de Lei no 750/96
visa a dar a denominação de José Rodrigues Rocha a Escota Estaduat de
Brasilândia, corn sede no MunicIplo de Oliveira.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituicão e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionatidade e legatidade,
cabe agora a esta Comissào deliberar conclusivamente sobre eta, coriforme
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame tern a finalidade de homenagear José Rodrigues

Rocha, que, na cidade de Oliveira, cumpriu uma trajetória de cidadão digno e
humanitário, dedicando grande parte de sua existência as causas
filantrópicas. Conquistou, assim, a admiração e o respeito das pessoas que
tiveram o privitégio de desfrutar de seu convIvio.

Petas açoes em pro[ dos menos favorecidos, seu nome eternizou-se na
regiao, o que o faz merecedor da homenagem que se Ihe quer prestar.

Conclusão
Pelo exposto, somos peta aprovação do Projeto de Let n o 750/96 na forma

proposta.
Sala das ComissSes, 7 de dezembro de 1998.
Marco Regis, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 751/96
Comissão de Educacao, Cultura, Ciência e Tecnologia

RetatOrio
O projeto de lei em exame, do Deputado Alvaro Antonio, visa a dar a

denominacào de José Alves a Escola Estadual do Bairro Hetvécio Marques
Lisboa, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

A matéria foi encaminhada pretiminarmente a Comissão de Constituiçâo e
Justica, que não encontrou óbice a sua tramitação e conctuiu por sua
juridicidade, coristitucionatidade e tegalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sabre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei analisado tern por objetivo homenagear o Sr. José Alves,

cidadão exemplar e dotado de espIrito publico, que se dedicou as causas
humanitárias, em especial ao trabalho relacionado corn menores carentes da
Fundacáo do Bem-Estar do Menor, de sua comunidade.
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Em reconhecimento aos bons serviços prestados, justa se torna a

homenagem que se Ihe quer prestar.
Conclusão

Pelas razOes registradas, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n°
751/96 na forma proposta.

Sala das ComissOes, 7 de dezembro de 1998.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.440/97
Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Dimas Rodrigues, visa a dar a

denominaçao de Escola Estadual Martiniano Coelho a Escola Estadual
Barreiro da Raiz, corn sede no MunicIpio de JanaQba.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissâo de Constituiçao e
Justiça, que concluju por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o Regimento Interno.

Fundarnentaçao
O projeto de lei em análise tern por objetivo homenagear o Sr. Martiniano

Coelho, homem püblico exemplar, que exerceu mandatos politicos e foi o
primeiro Presidente da Câmara Municipal de JanaUba. Li deixou raIzes,
sobretudo pelo seu espirito de liderança. Preocupado corn a meihoria da
qualidade do ensino e, principalmente, corn as pessoas carentes, construlu,
corn recursos próprios, as deperidências que foram usadas para a instalaçâo
da Escola Estadual de Barreiro da Raiz.

Homenageà-lo é reconhecer o valor de uma pessoa que não mediu
esforços para beneficiar Os mais necessitados, propiciando-Ihes acesso ao
ensino pQblico e gratuito.

Conclusão
Pelas razães expostas, opinamos pela aprovaçào do Projeto de Lei n°

1.440/97 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 9 de dezembro de 1998.
Marco Regis, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.202/97
Comissâo de PolItica Agropecuarja e Agroindustrial

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n o 1.202/97

tern por objetivo constituir a Companhia Especial de lmplantaçao e
Consolidaçao de Modelos de Agricultura Familiar e Assentamentos Agrarios -
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CEIC-Agricola.

Após publicacão, a matéria foi distribuida, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, da Resolucão n o 5.065, de 1990, as Comissães de Constituição e
Justiça, de Administracão Póblica, de Agropecuária e Politica Rural e de
Fiscalizaçäo Financeira e Orcamentária para receber parecer. A Comissão de
Constituigào e Justica concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da proposicão corn a Emenda n° i, que apresentou. A
Cornissão de Adrninistração Publics, por sua vez, opinou pela aprovacâo do
projeto corn a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justica e as
Emendas n°s 2 a 4, de sua autoria.

Cumpre-nos, agora, emitir parecer sobre o assunto.
Fundarnentacão

A constituição de uma empresa para a implantacâo de centros-modelos de
agricultura familiar e assentamentos agrários, como se propoe, e medida
bastante saudável e oportuna. Esses centros, conforme se depreende da
justificacão do projeto, terâo por finalidade "dar suporte tecrtolOgico e
gerencial aos estabelecirnentos agricolas de agricultura familiar e aos
assentamentos de caráter associativo".

Como se ye, a enfase do projeto está direcionada para a capacitacão e a
qualificacâo profissional dos agricultores, especialmente daqueles que
exploram a atividade em regime familiar e dos que são provenientes de
projetos de assentamento da reforma agrària. Todos os envolvidos corn a
questäo reconhecem que nao basta distribuir terras a esses trabaihadores e
suas familias para que esses projetos tenham éxito; ao contrário, é
necessário que se criern condicoes minirnas para o desenvolvirnento do
processo produtivo, como a concessão de crédito rural, a assistência técnica,
a criacão de infra-estrutura básica (saneamento, estradas, energia), entre
outros fatores.

Recenternente, o Presidente da Repüblica criou o Forum Nacional da
Agricultura, composto por representantes dos produtores rurais, de orgaos do
Governo Federal e de parlamentares, corn o objetivo de propor polIticas
püblicas, a partir de urna visão sistêrnica das cadeias agroindustriais. Após
diversas reuniOes, elaborou-se urn documento, contendo as propostas do
setor. Essas propostas, sintetizadas em urn texto intitulado "As Dez Bandeiras
da Agropecuária", foram entregues, no inicio de setembro passado, ao
Ministro da Agricultura. A primeira dessas bandeiras trata, precisamente, das
acOes de capacitacäo profissional e de alfabetização de adultos.

Percebe-se, corn isso, que a criacão de mecanismos de apoio aos
agricultores, corno se propOe no projeto em anàlise, reveste-se de
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262fundamental importància para 0 êxito desses empreendimentos. A agricultura
familiar, responsive[ pelo abastecimento de grande parte dos alimentos
básicos, tern uma funcao social relevante, principalmente por sua grande
capacidade de absorcao de mão-de-obra. Num momento de crise de
emprego, como o que o Pals atravessa, é necessário que Se tomem medidas
de incentivo a esse segmento do setor agropecuário, como forma de se
diminuir o êxodo rural.

Por outro lado, deve-se ressaltar que estudos recentes tern demonstrado
que as assentamentos agrários provocam maior dinamismo na economia dos
municIpios onde são instalados, além de promoverem meihoria real na
qualidade de vida das familias envolvidas.

Conclusao
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 1.202/97

corn Emenda n o 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça, e as Emendas n°s
2 a 4, da Comissão de Administraçao Pciblica.

Sala das Comissaes, 9 de dezembro de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Maria José Haueisen - Luiz

Fernando Faria.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.841/98

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria da Comissâo Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 90
Dias, Apurar a Destinaçao dos Arquivos do DOPS, a proposição em exame
visa alterar a Lei n o 10.360, de 28/12/90, que dispôe sobre a transferência
para o Arquivo Pciblico Mineiro da documentaço que menciona e dá outras
providências.

Nos termos regimentals, vem o projeto a esta Comissão, que opinará sobre
a matéria.

Fundamentaçao
A Lei no 10.360 dispöe que a documentaçao existente no antigo DOPS seja

transferida para o Arquivo PCiblico Mirieiro e declarada patrimônio histOrico. A
proposição em exame, resultante de sugestao da CPI que apurou a
destinaçao dos arquivos do DOPS, estende o disposto na referida lei a toda a
documentaçao relative as atividades de policia politica realizadas pelos
dernais órgaos de segurança do Estado.

E necessário, no atual momento, que Se concretizem determinaçöes
contidas em normas legais sobre destinação de arquivos. Entretanto, também
se faz necessária a criação de comissães especlais, integradas por membros
de todos os segmentos interessados, para que o acesso aos arquivos nâo fira
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o direito a privacidade e a intimidade dos cidadãos nem anteponha obstáculos
a veracidade histórica. Quando da entrega de arquivos em outros Estados da
Federação, foram criadas comissöes especiais para receber os documentos e
estabelecer normas de acesso a eles, atendendo ao disposto no Decreto
Federal no 2.134, que determina a constituição de Comissães Permanerites
de Acesso para dispor sobre a categoria dos documentos publicos e o acesso
a eles, bern como ao disposto na Lei Federal n° 8.159, que dispâe sobre
arquivoS.

A constituição de comissöes corn membros indicados pelo Governador do
Estado é usual em nossa ordem jurIdica, conforme se ye pelos exemplos a
seguir enumerados:

Lei n° 11.231, de 2319/93, que dispôe sobre a reorganização do Conselho
Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT:

"Art. 30 - CompOem o Conselho:
- 3 representantes dos trabaihadores designados pelo Governador......

lii - 6 membros designados pelo Governador...";
Lei n° 12.237, de 6/7/96, que altera dispositivos da Lei n° 10.628:
"Art. 10 - 0 Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social ...... compoe-

se dos seguintes membros.......
§ 20 - Os Conselheiros serão escolhidos entre pessoas de reputacão ilibada

e designados pelo Governador.";
Lei n° 12.262, de 24/7/96, que dispãe sobre a politica estadual de

assistência social e cria o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS:
"Art. 12 - 0 CEAS é composto de 20 membros nomeados pelo

Governador".
A questao e complexa e diz respeito a todos, por isso se faz necessária a

participação da sociedade, democrática e constitucionalmente reunida em
comissão especial, para garantir a eficácia de sue resolucao.

Legalmente, e o Arquivo PCiblico Mineiro o órgão incumbido da gestão e da
protecâo dos documentos pCiblicos. Documento é tudo aquilo que se refere a
identidade, acão ou memória da sociedade, nâo importando sua forma nem
suporte, que pode ser papel, microfilme, fotografia, etc. Arquivo é o conjunto
de documentos produzidos e recebidos por orgãos pCiblicos em decorrência
do exercIcio de atividades especificas. A lei não limita nern restringe. Assim, a
manifestação da Secretaria da Segurança PCblica, num parecer acostado aos
autos, peca, no minimo, pela desinformação, confundindo arquivo corn
documentos e opinando pela "improcedêricia e ilegalidade" do projeto, tarefa
essa de exclusividade desta Casa.

A CPI dos arquivos do DOPS, depois de análises e estudos, ate mesmo cia
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legislacao vigente sobre a matéria, concluju pela necessidade de projeto de
lei que nâo apenas transfira os arquivos para Orgao legalmente designado
para recebé-los no caso o Arquivo PQblico Mineiro, mas ainda crie comissao
especial para normatizacao do acesso. Este projeto, fruto do trabaiho da CPI,
supre lacuna legislativa sobre tao importante matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos peta aprovaçao do Projeto de Lei n°

1.841/98 em sua forms original e pela rejeiçao do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituiçao e Justiça.

Sala das ComissOes, 9 de dezembro de 1998.
Joâo Leite, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Durval Angelo.
PARECER PARA 0 1' TURNO SOBRE 0 PROJETO DE LEI N O 1.847/98

Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia
RelatOrio

A proposicão em comento, do Governador do Estado, cria e extingue
cargos de provimento efetivo no Quadro Especial de Pessoal da Universidade
do Estado de Minas Gerais - UEMG.

Publicado em 10/7/98, o referido projeto foi encaminhado as Comissöes de
Constituicao e Justiça, de Administraçao Publics e de Fiscalizaçao Financeira
e Orcamentarja, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Iriterno.
Por requerimento do Deputado Marcos Helênio, a Comissão de Educaçao,
Cultura, Ciência e Tecnologia também será ouvida.

A Comjssão de Consttuiçao e Justiça perdeu 0 prazo regimental para
apreciar a matéria, e, por meio de requerimento, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer.

Fundarnentacao
Reza a Constituiçao Estadual, em seu art. 90, incisos Ill e IV, que compete

privativamente ao Governador do Estado prover e extinguir os cargos
püblicos do Poder Executivo, bern como prover os cargos de direçào e
administracao superior das autarquias e das fundaçoes püblicas. Cabe-nos
este comentãrio em vista cia ausênc,a do parecer da douta Comissão de
Constituiçao e Justiça.

Por outro tado, como Se explicita na Mensagem n o 281/98, que encaminhou
o projeto ora discutido, a criaçao de 73 cargos nas classes das Carreiras de
Atividades Universitárias e de Apoio Técnico se dá paralelamente a extinçao
de igual nUmero de cargos na Carreira de Apoio Administrativo. isso nos
permite inferir que a proposiçao objetiva estabetecer uma adequaçao de
pessoal as atuajs necessidades da UEMG, em constante expansão e em
processo de qualfficaçao crescente de seus servidores.
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Destarte, näo temos motivos para nos opor a tramitação normal do projeto
nesta Casa.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.847198,

no 1 0 turno, na forma original.
Sala das Comissôes, 9 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente - SebastiâO Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA 020 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIcAO No 54/98

Comissão Especial
Relatório

De iniciativa de mais de 1/3 dos membros da Assembléia, e tendo como
primeiro signatário o Deputado Gilmar Machado, a proposta de emenda a
Constituicão em epIgrafe visa a acrescentar parágrafo ao art. 34 da Carta
mineira.

A proposta fol aprovada em 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1,
retornando a esta Comissâo para receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
do art. 201 do Regimento interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que e parte deste parecer.
FundamentaçãO

0 projeto em tela almeja acrescentar so art. 34 da Constituição Estadual
dispositivo que estabelece que, ate o quinto dia Citil do més subseqüente ao
da competência do pagamento do servidor pUblico, o Estado repasse aos
sindicatos e as associaçöes de classe o desconto por consignaçâo na folha
de pagamento dos servidores póblicos civis das administracOes direta e
indireta, tendo em vista a constante impontualidade desse repasse pelo poder
publico.

No 10 turno, foi aprovado o Substitutivo n o 1, corn o objetivo de melhor
explicitar a consignacão facultativa colocada a disposicão do servidor püblico,
constante no texto.

A aprovacão da proposicâo se faz necessária para coibir a morosidade do
repasse de verbs destinada as entidades de classe, que é feito mensalmente
pelo Estado, cujo atraso lhes vem causando sérios prejuizos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacâo da Proposta de Emenda a

Constituiçâo n o 54/98 na forma do vencido em 1 0 turno.
Redaçao do Vencido

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO N O 54/98
Acrescenta parágrafo ao art. 34 da Constituicão do Estado de MinasGerais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1- 0 art. 34 da Constituicao do Estado de Minas Gerais fica acrescido

do seguinte paragrafo:
"Art.34- .....
§ 20 - 0 Estado procederá ao desconto de consignacöes em folha e orderts

de pagamento autorizadas pelos servidores pCiblicos civis das administraçaes
direta e indireta, a favor de sindicatos e associacoes de classe, efetuando o
repasse as entidades ate o quinto dia do més subsequente ao da
competéncia do pagamento dos servidores, observada a data do efetivo
desconto.".

Sala das ComissOes, 9 de dezembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Maria José Haueisen, relatora -

Ajalmar Silva.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.462/98

Comissão de Educacao, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, a proposição supracitada dispãe
sobre a implantaçao do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorizacao do Magistério no âmbito do Estado.

Aprovada no 10 turno, em sua forma original, após a rejeicão em Plenário do
Substitutivo no 1, da Comissão de Constituicao e Justica, vem a matéria a
esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, conforme estabelece
o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A necessidade de se regulamentar, no âmbito estadual, a aplicaçao do

referido Fundo motivou a apresentaçäo do projeto de lei em apreco, que visa
a estabelecer critérios complementares a lei federal que rege a matéria,
acrescentando, ainda, artigos referentes a substituiçao de Diretor de escola
municipalizada e a transferência para o Estado da responsabilidade pela
manutençao do ensino médio dos municIpios e pelo atendimento a demanda
de ensino técnico e profissionalizante.

Confirmando o parecer por nos exarado quando a proposicào foi apreciada
no 10 turno, consideramos a matéria conveniente e oportuna, uma vez que
normatiza a aplicacao de recursos atribuidos a educacao fundamental,
visando a meihoria da qualidade do ensino oferecido e a valorizaçao dos
profissionais da educaçao.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.462/98

no 20 turno, na forma proposta.
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Sala das Comissães, 9 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marco

Regis.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.621/98

Comissão de Educacâo, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Ivair Nogueira, autoriza a
concessão remunerada de espaços, para fins de propaganda, nos muros dos
prédios das escolas estaduals, por melo de suas caixas escolares.

Aprovada em 1 0 turno, corn a Emenda n° 1, da Comissão de Educacão,
vem a proposicão a esta Comissão, em cumprimerito ao que estabelece o art.
102, VI, "a", do Regimento Iriterno, para receber parecerde 20turno.

Elaboramos a redacão do vencido, nos termos do art. 189, § 1 0, do
Regimento Interno, a qual segue em anexo e é parte deste parecer.

Fundamentacâo
0 objetivo do projeto é criar fonte adicional de recursos para as caixas

escolares das escolas estaduals, no interesse de permitir meihor
desempenho das tarefas sob sua responsabilidade, que são a promocão da
escola e da educacão por ela ministrada.

E indiscutivel o mérito do projeto, que nos pareceu adequado em seu
conteUdo. Entretanto, no intuito de aperfeicoá-lo tecnicameflte, apresentamoS
as Emendas n°s 1 e 2.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.621/98, no 20

turno, na forma do vencido no 1 0 turno corn as Emendas n°s 1 e 2, redigidas a
seguir.

EMENDA No 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de

concessão remurierada, por prazo determinado, para uso de espaco nos
muros dos prédios das escolas estaduais, para fins de propaganda.".

EMENDA N O 2

Suprima-se, no art. 2 0, a seguinte expressão:
"firmado pela Caixa Escolar.".
Sala das Comissães, 9 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marco

Regis.
Redação do Vencido no 1° Turno



FoAq
L AML

PROJETO DE LEI N o 1.621/98	
268

Autoriza o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, por melo das caixas
escolares, a permitir a concessão remunerada de espaços nos muros dos
predios das escolas estaduais, Para fins de propaganda, e dá outras
providêncjas.

A Assembleja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais autorizado a

permitir que as caixas escolares, juridicamente constituidas, façam
concessão remunerada, por prazo determinado, de espaços nos muros dos
prédios das escolas estaduajs, para fins de propaganda.

§ 10 - Fica vedada a propaganda para fins politicos e eleitorais, bern como a
de produtos nocivos a saüde fisica e mental dos estudantes.

§ 20 - Os recursos provenientes da remuneracao pela concessão dos
espaços a que se refere o "caput" deste artigo reverterão as caixas escolares
das unidades de ensino em que tiver sido afixada a propaganda.

Art. 20 - A assinatura do contrato de concessão firmado pela caixa escolar
dependerá da prévia aprovaçao da sua diretoria e do colegiado da respectiva
unidade de ensino.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de
sessenta dias.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.640198
Comissão de Transporte, Comuriicaçao e Obras PUblicas

Relatórjo
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto em tela dispôe sobre

proceclimentos preventivos relativos a obras de arte na construçao civil e dá
outras providéncias.

No 1 0 turno, a proposição foi aprovada corn as Emendas n os 1 a 3, da
Comissäo de Constituiçao e Justiça.

Cabe, agora, a esta Comissao analisar a proposiçâo no 2 0 turno e elaborar
a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentaçao
0 projeto de lei em exame fixa procedimentos técnicos Para se avaliarern,

como medida preventiva, as obras de arte pertencentes ao Estado. Essa
avaliaçao, feita por meio de vistoria técnica no local, se dará a cada 12
meses, rotineiramente, e, constatada anomalia classificada como de risco,
será feita vistoria especial. 0 projeto determina ainda que a cada 7 anos seja
realizada urna vistorja técnjca especial nas obras de arte, independentemente
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dos resultados das vistorias de rotina.

Dispãe, ainda, que 0 poder póblico estadual manterá cadastro atualizado
dessas obras, 0 que está em consonânCia corn 0 disposto no art. 18 da Carta
mineira.

0 projeto, além de preencher urna lacuna no campo de inspecâo das obras
pertencentes ao poder püblico, iriova ao determinar a fixacao, em local visIvel
junto as obras de arte, de placa indicativa que informe a data de realizacao da
Ultirna vistoria técnica, o resultado desta e os dados do profissional
responsável pelo servico. Esse dispositivo se alinha corn o disposto no
"caput" e no § 20 do art. 73 da Constituição Estadual, segundo Os quals a
sociedade tern direito a governo honesto e eficaz e é seu direito manter-se
correta e oportunamente informada.

Cumpre-nos informar que, apesar de a Lei no 11.403, de 21/1/94, estatuir
que cabe ao DER-MG a guarda e o zelo das obras citadas, essa autarquia
reconhece nao existir ainda urna polItica realrnente eficaz de monitoramento
das condicoes de seguranca oferecidas por elas, a exemplo do que institul a
proposicâo em análise.

Apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo no i, que tern como
objetivo não somente adequar a redacâo do projeto a meihor técnica
legislativa como também evidenciar a intencäo principal do autor, qual seja a
realizaçao rotineira de vistorias. A partir desse eixo central, o substitutivo
articula as demais medidas e acoes necessárias a consecucão dos objetivos
da futura tel.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no 1.640/98,

no 20 turno, na forma do Substitutivo no i, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO No 1

Dispöe sobre a realização de vistorias em obras de arte na construcão civil
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado realizará vistoria técnica de rotina rias obras de arte na

construçâo civil pertencentes ao Estado.
§ 1 0 - Entende-se por obra de arte na construcão civil:

- a ponte;
II - 0 viaduto;
Ill - o tinel;
IV - a passagem inferior;
V - o pontilhao;
VI - a passagem subterrânea Para pedestre;
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VII - a passarela.
§ 20 - A vistoria técnica de rotina será realizada sern 0 emprego de

instrumentos de precisao ou equiparnentos especials e será registrada no
Relatório de Vistoria Técnica de Rotina, no qua] constarão:

- informacOes descritivas sobre o estado de conservacão da obra;
II - documentacâo fotografica;
Ill - identificacao completa do profissional responsável pela vistoria;
lv - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - do servico realizado.
§ 30 - A vistoria técnica de rotina será realizada corn a periodicidade

maxima de doze meses.
Art. 30 - Para atender ao disposto nesta lei, o Estado criará o Controle de

Servicos e Obras de Manutencao Preventiva e Reparadora das Obras de Arte
na Construcao Civil.

Art. 40 - Constatada no RelatOrio de Vistoria Técnica de Rotina anomalia
classificada como de risco, será realizada vistoria técnica especial.

§ 1 0 - A vistoria técnica especial será executada por meio de inspecâo
visual, documentacao fotografica e emprego de instrurnentos de precisäo e
equipamentos especiais.

§ 20 - A vistoria técnica especial será registrada em laudo técnico de
vistoria, no qual constarâo, além das inforrnaçOes previstas no § 2 0 do art. 10
desta lei, informacoes sobre as caractersticas das anomalias, prováveis
causas e sugestaes de correçao.

§ 30 - 0 laudo técnico de vistoria será realizado por profissional legalmente
habilitado.

Art. 50 - Independentemente das vistorias técnicas de rotina, serão
realizadas vistorias técnicas especiais, a cada sete anos, nas obras de arte
na construçao civil pertencentes ao Estado.

Art.60 - Será mantida, em local visIvel e de fácil percepçao junto as obras de
arte, placa indicativa que informe a data da realizaçao da ültima vistoria
técnica de rotiria, o resultado desta e os dados do profissional responsável
pelo servico.

Art. 70- As vistorias de que trata esta lei poderâo ser realizadas pelo poder
püblico municipal, mediante convênio com o Poder Executivo do Estado.

Art. 80 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de sessenta
dias contados da data de sua publicaçao.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 10- Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ComissOes, 9 de dezembro de 1998.
Alvaro Antonio, Presidente - Paulo Schettino, relator - Wilson Pires.
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Redacâo do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N O 1.640198

DispOe sobre procedimentos preventivos relativos a obras de arte na
construçâo civil e dá outras providencias.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Esta lei define procedimentos preventivos referentes a obras de

arte na construcão civil e as condicoes de sua realização.
Art. 2° - 0 poder pUblico manterá relacao atualizada de obras de arte na

construçao civil pertencentes ao Estado, classfficando-as, conforme sua
finalidade, em:

- pontes;
II - viadutos;
Ill - tüneis;
IV - passagens inferiores;
V - pontilhoes;
VI - passagens subterrâneas para pedestres;
VII - passarelas.
Art. 30 - As obras de arte de que trata o artigo anterior receberão vistorias

técnicas de rotina.
§ 1 0 - As vistorias mencionadas neste artigo serâo realizadas corn a

periodicidade minima de uma vistoria a cada doze meses.
§ 20 - A vistoria técnica de rotina será realizada sem o emprego de

instrumentos de precisao ou equipamentos especiais e será registrada no
Relatório de Vistoria Técnica de Rotina, no qua] constarão:

I - informacoes descritivas sobre o estado de conservacão da obra,
relacionadas em funcao dos seus diversos componentes e classificadas em:

a) born;
b) aceitável;
c) semicritico;
d) crItico;
II - documentaçao fotografica;
Ill - nome, titulo, nCimero do registro no Conseiho Regional de Engenharia e

Arquitetura - CREA - do profissional responsável pela vistoria;
IV - Anotaçâo de Responsabilidade Técnica - ART - do servico realizado.
§ 30 - 0 relatório de que trata o paragrafo anterior será apreciado e

aprovado por profissional legalmente habilitado, pertencente ao quadro de
servidores do Estado.

Art. 40 - Constatada no RelatOrio de Vistoria Técnica de Rotina qualquer
anornalia classificada como de risco, será realizada vistoria técnica especial.
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Art. 50 - A vistoria técnica especial será executada por rneio de inspeção
visual, documentacão fotográfica e emprego de instrumentos de precisão e
equipamentos especiais.

§ 1 0 - A vistoria técnica especial será registrada em laudo técnico de
vistoria, no qual constarão, além das inforrnaçoes previstas no § 2 0 do art. 30
desta lei, informaçaes sobre as caracterIsticas das anomalias, prováveis
causas e sugestães de correçao.

§ 20 - 0 laudo técriico de vistoria será realizado por profissional legalmerite
habilitado.

Art. 60 - lndependentemente das vistorias técnicas de rotina, serão
realizadas vistorias técnicas especiais, corn a periodicidade minima de uma
vistoria a cada sete anos.

Art. 70 - 0 poder piblico efetuará o Controle de Servicos e Obras de
Manutencão Preventiva e Reparadora das Obras de Arte na Construçao Civil.

Art. 81 - Seri mantida, em local visivel e de fãcil percepção, placa indicativa
junto as obras de arte, na qua[ constem a data da realizaçao da ültima vistoria
técnica de rotina, suas conclusöes e os dados qualificativos do profissional
responsável pelo relatório.

Art. 90 - As vistorias mencionadas nesta lei poderão ser realizadas pelo
poder püblico municipal, mediante convênio corn o Estado de Minas Gerais.

Art. 10 -0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de ate sesserita
dias contados da data de sua publicaçao.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 12 - Revogam-se as disposicoes em contrário.

PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.708/98
Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado LeonIdio Boucas, a proposicao em exame dispôe

sobre a realização de testes vocacionais para os alunos das escolas püblicas
estaduais.

A proposiçao foi aprovada no 1 0 turno, corn a Emenda no 1, desta
Comissão, e a Emenda n o 2, da Comissâo de Fiscatizaçao Financeira e
Orçamentária. Vem, agora, a esta Cornissão a fim de receber parecer para 0
20 turno, na forma regimental.

Segue em anexo a redacao do vencido, em obediência ao que prescreve 0
§ 1 0 do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A matéria em exame torna obrigatoria a realizacão de testes vocacionais

para os alunos da 8' série do ensino fundamental matriculados em escolas
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piblicas estaduais, o que foi considerado oportuno pelo Plenário da Casa.

De fato, é inegavel o beneficio que tais testes trarão para o educando,
esclarecendo düvidas e incertezas quanto a sua vocação e aptidao
profissionais e orieritando-o na escolha da profissão que contribuirá para sua
realizaçao como ser humano.

A emenda apresentada pela Comissão de Educaçao visa a alterar o
momento da aplicacão dos testes, transferindo-os para a 3a série do ensino
médio.

Por sua vez, a Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária
apresentou a proposição emenda que estabelece a fonte de recursos para a
aplicação dos testes.

Em nosso entendimento, não ha como fazer reparos as mudancas
propostas, que preservam o espirito do projeto, conferindo-lhe rnaior valor
técnico e major eficácia.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.708/98 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissöes, 9 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente e relator - Marco Regis - Sebastião Navarro

Vieira.
Redaçao do Vericido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.708/98

Dispöe sobre a realizacao de testes vocacioriais para os alunos das escolas
püblicas estaduais.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as escolas püblicas estaduals, mantidas pelo poder püblico

estadual, obrigadas a realizar testes vocacionais para seus alunos
matriculados na 3a série do ensino médlo.

§ 1 0 - Os testes a que se refere o "caput" deste artigo são gratuitos e
obrigatorios para todos os alunos do ensino médio da rede püblica estadual.

§ 20 - Os testes serão programados e realizados por equipes técnicas
especializadas nessa area da psicologia aplicada.

Art. 20 - As condicOes técnico-operacionais e Os objetivos especificos
desses testes vocacionais serão de responsabilidade dos orgaos pUblicos
competentes da Secretaria de Estado da Educacao.

Art. 30 - As despesas decorrentes da aplicacao do disposto nesta lei
correrão por conta de dotacão a ser inclulda, anualmente, na lei orcamentária.

Paragrafo ünico - A execução das despesas ficará condicionada a
disponibilidade financeira do Tesouro Estadual para esse fim.
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data de sua publicaçâo.

Art. 50 Esta lei eritra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.814/98
Comissâo de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia

RelatOrio
0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Leonidlo Bouças, acrescenta

dispositivo ao art. 1 1 da Lei no 11.036, de 14/1/93, que obriga as escolas a
tornarem püblicos Os dados escolares relativos a seu desempenho.

Aprovado em 1 0 turno, em sua forma original, vem o projeto a esta
Comissão para receber parecer no 2 0 turno, conforme estabelece o art. 102,
VI, "a", do Regimento lnterno.

Fundamentacao
0 objetivo da proposiçao em estudo é tornar mais detalhada a norma da lei

que prescreve a publicidade dos dados relativos ao desempenho das escolas
supervjsionacjas pelo Estado, inclusive o nümero de vagas, discriminado por
série.

E evidente o interesse da comunjdade em dispor dessa informaçào, que
revela a dinãmica do processo escolar, indicando indiretamente o nimero de
alunos que abandonaram o curso, o de reprovaçaes e o de repetências, como
também a possibilidade quantitativa de matriculas por série.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.814/98, no 20

turno, em sua forma original.
Sala das ComissOes, 9 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente - Marco Regis, relator - Sebastião Navarro

Vieira.
PARECER SOBRE A EMENDA N o 2 A0 PROJETO DE LEI N o 1.384/97

Comissao de Turismo, Indüstrja e Comércio
Relatorio

De autoria do ex-Deputado Baldonedo Napoleão, o Projeto de Lei no
1.384/97, que cria a Programa de Incentivo ao Desenvolvirnento do Potencial
TurIst,co da Estrada Real, foi apreciado pelas Comissoes de Constituiçao e
Justiça, de Turismo, lndCistria e Comércio, de Meio Ambiente e de
Fiscalização Financeira e Orcamentaria, que apresentou-lhe a Emenda n o i.Durante a fase de discussão em 10 turno, foi apresentada, em Plenário, aErnenda no 2, que será examinada agora por esta Comissâo, nos termos do
art. 188, § 20, c/co artigo 102, XI.
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Fundamentacão

A emenda apresentada visa a aperfeicoar o texto original do projeto de lei.
Sugere duas alteraçães no que concerne a deflnição do orgão encarregado
de administrar e gerenciar 0 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do
Potencial Turistico da Estrada Real.

Na primeira, redefine o órgão gestor do Programa, que passa a ser a
Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -, em vez do Conseiho Estadual
de Turismo - CET. Parece-nos muito apropriada a substituição proposta, uma
vez que a TURMINAS é urn orgao de atribuiçöes executivas que detérn
conhecimentos e experiência suficientes para tanto. Como Orgão gestor,
deverá, ainda, corn a mudança proposta, definir a forma de participação dos
representantes de instituicöes ou entidades ligadas a historiografia, ao
turismo, ao meio ambiente e a outras atividades afins no planejamento, na
execuçao e na fiscalização do disposto na lei.

A segunda alteração é denivada da primeira e, da mesma forma, transfere
do CET para a TURMINAS a atribuição de regulamentar, através de
instrumento adequado, e dentro de suas atribuiçöes legais, 0 que se
pretendeu definir no dispositivo anterior. Acreditamos ser muito oportuna a
alteraçao, tendo em vista o detaihamento que se faz necessário na definição
de urn regulamento. Ac Conselho, são mais apropriadas as determinacöeS de
ordem geral e a Empresa, as definicaes de caráter especifico, sem dóvida.

Assirn, entendemos que as alteraçöes propostas pela Emenda no 2
aperfeicoam a projeto original.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação da Emenda n o 2, apresentada em

Plenário, ao Projeto de Lei n o 1 .384/97.
Sala das Comissöes, 2 de dezembro de 1998.
Gil Pereira, Presidente - Paulo Piau, relator - Jorge Eduardo de Oliveira -

Tarcisio Henriques.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 4 A 6 A0 PROJETO OF LEI No

1.669/98
Comissão de Transporte, Comunicacão e Obras PCiblicas

Relatório
0 Projeto de Lei n o 1.669/98, da Deputada Maria José Haueisen, define Os

direitos e as obrigacöes dos usuários do transporte rodoviário intermunicipal
de passageiros.

Publicada em 28/3/98, a proposicäo foi encaminhada a Comissão de
Constituicão e Justica, que apresentou-lhe a Emenda no i. A Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Püblicas opinou pela sua aprovacão corn a
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Emenda no 1, da Comissão de Constituiçao e Justica. A Comissão de Defesa
do Consumidor opinou pela aprovaçâo da matéria corn as Emendas n os 2 e 3.

Na fase de discussão no 1 0 turno, foram apresentadas, em Plenario, as
Emendas n

o
s 4 a 6, que vêm a esta Comissao para receber parecer. Cumpre-

nos, assim, opinar sobre a matéria.
Fundamentacao

A Emenda n o 4 propoe que se modifique a redação do inciso XII do art. 10,
estabelecerido que o passageiro terá direito a receber comprovantes das
bagagens transportadas, em vez do comprovante dos volumes transportados.

A emenda é procedente, pois faz distinçao entre bagagem e volume.
Considerando que a bagagem é acondicionada pelo delegatario do servico de
transporte, a este caberá a devida emissão do comprovante, ao passo que 0
volume, geralmente pacote de pequena dimensão, é acondicionado pelo
prOprio usuário.

A Emenda no 5 dá nova redaçao ao inciso XVIII do art. 10, que estabelece a
possibilidade de se revalidar a passagem ou de se receber a importância
paga no caso de desisténcia da viagem, desde que o cancelamento seja feito
pelo menos 12 horas antes do embarque, em vez de 3 horas, como quer a
proposiçâo.

A nosso ver, a emenda é legItima e vem ratificar o disposto no Decreto no
32.656, de 14/3/91, que fixa urn rninimo de 12 horas antes da viagem para 0
cancelamento do bilhete.

A Emenda no 6 muda a redaçào do inciso I do art. 3 0 do projeto, fixando 0
limite de carga para 25kg, em vez dos 30kg inicialmente propostos. A emenda
é oportuna e está de acordo corn o Decreto no 32.656, de 14/3191. E prudente
que o peso máximo das bagagens Se situe no limite de 25kg, pois o excesso
de peso é sempre urn fator de risco.

Cumpre-nos assinalar que as emendas propostas pelo Plenário em nada
prejudicam o equilibrio das relacaes entre usuários e delegatarios do servico
de transporte intermunicipal. Assim, não vislumbramos óbices a sua
aprovaçao.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo das Ernendas n o

s 4 a 6,
apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei no 1.669/98.

Sala das Comissães, 9 de dezembro de 1998.
Alvaro Antonio, Presidente - Paulo Schettino, relator - Wilson Pires.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 105a REUNIAO ESPECIAL, EM 3/12/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecirnento - Abertura - Ata - Composicaó da Mesa -
Destinaçao da reuniâo - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. Rogerio
Bonassis de Albuquerque - Palavras do Sr. James Luciani - Palavras do
Conselheiro Ademar Bento Gomes - Palavras do Conselheiro José Alfredo
Rocha Dias - Palavras do Deputado Marcos Helènio - Palavras do Deputado
TarcIsio Henriques - Esciarecimentos sobre Os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - lvo José - Marcelo Goncalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patns - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
AntOnio Andrade - AntOnio Julio - AntOnio Roberto - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim
Jacob - Isabel do Nascimento - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militâo -
Kemil Kumaira - LeonIdio Boucas - Luiz Fernando Faria - Marco Regis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Fires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) -As 9hl5min, declaro aberta a

reuniäo. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

Ata
- 0 Deputado Marcelo Goncalves, 3 0-Secret6rio, nas funcoes de 2 0

-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião anterior, que e aprovada sem
restriçOes.
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0 Sr. Presidente - A Presjdencja convida a tomar asserto a mesa os

Exmos. Srs. Conseiheiro João Bosco Murta Lages, Presjcjente do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais; Conseiheiro Ademar Bento Gornes, 

doTribunal de Contas do Estado da Bahia; Consetheiro Wander Arantes de
Paiva, Presidente do Associaçao de Tribunais de Cantos dos Municipios 

doBrash; Conselheiro José Alfredo Rocha Dias, Presidente dos Tribunals 
deContas dos Municipias do Estado da Bahia; Rogerio Bonass5 de

Albuquerque, Assessor da Presidéncra do Tribunal de Contas do Estado 
deSanta Catarina; James Luciani, Diretor do Area de Informitica do Tribunal de

Contas do Estado de Santa Catarina; Conseiheiro FlávIo Regis, Presidente da
Associaçao dos Conseiheiros do Tribunal de Contas do Brasil; Deputado
Cleuber Carneiro, Vice-Presidente desta Casa e coordenador dos trabaihos; e
as Deputados Marcos Helênio e Tarcisio Henriques, debatedores.

Destinacao da Reunião
0 Sr. Presidente - Destina-se esta reuniâo a abertura do fOrum técnico

Tribunal de Contas: Experjêncjas e Perspectivas , corn o tema "Estrutura eFuncionamento dos Tribunais de Contas dos Estados de Santa Catarina eBahia".

Palavras do Sr. Presidente
Autoridades que compöem esta Mesa, demo is autoridades Srs. Deputados

e Sras. Deputadas, senhoras e senhores estamos reunidos hoje para debater
urn assunto da major importâncja para a sociedacje a fiscalizaçao dos atos do
poder püblico e o papel que, nesse trabaiho, cabe, especificamente aosTribunais de Contas.

A probidade, a lisura, o respejto as leis e a aplicaco criteriosa dos recursos
püblicos são requisitos ifldispensvj5 00 exercicio dos funçães atinentes ao
Estado. E tornam-se mais necessárias quando se vive num regime
democrátjco cuja caracterIstico básjca e o preclominia da vontade dos
cidadãos. E para eles que devem convergir as decisOes e atividades dosentes governamentais. Esse pressuposto traz o imperativo de que as
questoes de interesse coletivo sejam tratadas, acirna de tudo, corn rigor eresponsabijidade

Como parte da conduta ética e admjnjstrativa decorrente desse principlo, 
OsOrgaos pübllcos tern a obrigaçao - moral e constjtucjoal - de prestar contas

de seus atos a socjedade Eta tern pleno direito de saber como estão sendo
geridos os recursos materiais e humarios colocados a disposiçao do Estado e
como estão sendo administrados os prograrnas projetos e serviçosdestinados a promO95o do bern social.
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Contudo, a desejada transparência nas acães praticadas no âmbito das

instituicãeS pUblicos é meta de dificil alcance, em vista dos diversificadas
tarefas atribuidas ao Estado, da complexidade de sua máquina administrativa,
das instânCiaS em que eta se estrutura e, ate mesmo, dos deslizes e dos
hilcitos cometidos, eventualmente, por ocupantes de cargos páblicos.

A necessidade de se resguardar o interesse coletivo deu origem a normas
constitucionais que determinam a fiscalizacâo e o controle dos atos das
uriidades administrativas dos Poderes do Estado, assim como das entidades
do administração indireta. A Constituicão Estadual confere a Assembléla
Legislativa, corn auxilio do Tribunal de Contas, o controle externo de tais atos
administrativos.

Trata-se de tarefa minuciosa, complexa e de grande responsabilidade
politica, que exige do Tribunal de Contas a devido apareihamento, em termos
de estrutura organizacional e de recursos que Ihe possibilitem a necessária
operacionalidade. Essa responsabilidade se tomb mais evidente quando nos
lembramos de que as atividades em questão - referentes a fiscalizaçâo
financeira, contábil, orcamentária, operacional e patrimonial - dizem respeito
não apenas aos Poderes estaduais, como também a esfera administrativa de
coda munjcipio.

Esse, a propósito, e o ponto-chave das discussöes que levaram a
realização do fOrum técnico que estamos iniciando. A sobrecarga dos
trabaihos referentes aos Poderes municipais estaria a exigir uma ampliação
do capacidade fiscalizadora do Estado, motivo de uma proposta de emenda a
Constituicão e de urn projeto de lei complementar em tramitacão nesta Casa.

A questão cornporta ponderacoes distintas. De urn lado, evidencia-se a já
mencionada necessidade de controle das administracaes pUblicas e,
consequentemente, a exigencia de condicOes adequadas para se cumprir a
contento a tarefa. De outro lado, confrontamo-nos corn uma realidade
financeira adversa, que obriga a União, os Estados e os municipios a
remarem no mesmo barco da revisão de projetos, das lirnitacOes
orcamentárias a do contencao de despesas.

0 conjunto de medidas de ajuste fiscal anunciado recentemente pelo
Governo Federal e as reforrnas em andamento no Congresso apontam para
tempos de moderacao, de contencão de expectativa, sacrificio e,
especialmente, de análise criteriosa na destinacao e no usa dos recursos
püblicos.

Diante desse quadro e reafirmando a prática de respeitar suas decisOes no
diálogo corn as dernais instituicöes püblicas e corn a sociedade, a Assernbléia
Legislativa decidiu partilhar a discussâo corn representantes de órgãos e
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entidades vinculadas ao tema, corn o propOsito de subsidiar Os trabalhos
parlarnentares referentes aos projetos ja mencioriados.

Para enriquecer os debates e ampliar a compreensão do assunto
convidamos para este encontro representantes dos Tribunais de Contas dos
Estados de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo e de Santa Catarina, cujas
experiências e modalidades de estrutura e funcionarnento poderão fornecer
novos parâmetros para se pensar na instituiçao congénere mineira.

Aos Conseiheiros, técnicos, assessores e demais representantes desses
Estados, assim como da Associação dos Tribunals de Contas do Brasil e da
Associaçao dos Tribunais de Coritas dos Municipios do Brasil, o nosso muito
obrigado, por atenderem a solicitaçào desta Casa.

Agradecemos, também, de maneira especial, ao Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, Conseiheiro João Bosco Murta Lages,
aos demais representantes desse órgao indispensavel a vida püblica mineira
e a todos os outros participantes deste forum.

Desejo a todos urn born trabalho e que tenhamos urn born resultado neste
dia de hoje.

Palavras do Sr. Rogério Bonassis de Albuquerque
Bom-dia senhores e senhoras; em primeiro lugar, gostariamos de externar

a honra de ter sido o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
corividado para expor a experiéncia que vem desenvolvendo em termos de
controle externo, contas municipais e estaduais.

0 objetivo principal da nossa presença é expor a experiència que estamos
tendo na utilização dos rneios informatizados para a análise de contas
piblicas, sistema que implantamos em janeiro de 1995. Para que se possa ter
uma noçao da forma do Sistema de Auditoria de Contas Püblicas - sisterna
ACP - e de sua boa receptividade no nosso Estado, entendemos ser
conveniente expor o ambiente anterior a ele. A fiscalizaçao de municipios
iniciou-se em nosso Estado, assim como em todo o Brasil, apOs a Emenda a
Constituiçao n° 1/69, quando foi atribuida aos Tribunals de Contas a
competência para analisar as contas dos murlicipios. Desde então, o Tribunal
de Contas, por melo de resoluçao, determinou aos municipios que,
mensalmente, encaminhassem seus balancetes para o Tribunal, formadas as
pecas de demonstraçoes contábeis mais todas as notas de empenho e,
anualmente, o balanço geral. Na area do Estado, ate a década de 70, tivemos
a figura da apreciaçao da despesa do Estado por meio do prévio empenho.
Isso durou ate 1981. Alérn da apreciação, "a priori", das notas de empenho, o
Tribunal de Contas determiriava o encaminhamento, para sua análise, de
todas as Iicitaçães, contratos, cOflvêfliOS, processos de aposentadoria, enfirn,
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tudo aquilo que resultasse na obrigacao de o Estado pagar. Isso era
encaminhado documental mente, formando urn processo relativo a cada tipo
de ato encarninhado, o que resultava, no término do exercicio, em torno de 30
mil ou mais processos decididos pelo Tribunal de Contas.

A partir de 1981, parou-se de analisar os empenhos previamente, e o
Estado começou a encaminhar balancetes mensais, integrados por pecas
contábeis, por todas as notas de empenho, além das licitacôes, convênios e
atos análogos. Isso permitiu ao corpo técnico urn desenvolvimento do
processo individual apresentado. Mas, por outro ]ado, levou o Tribunal de
Contas a deter urn enorme volume de documentos para análise, para
tramitaçao. Criou-se, então, urn problerna interno, porque eram 30 mil
processos, anualmente, a serem julgados, finalmente, por sete Conselheiros.
Claro que os processos que estavam regulares formavarn urn bloco e eram
de fácil discussão, enquanto grande parte dos processos que detiriham
alguma espécie de restrição careciam de urn exarne mais detaihado.

0 grande volume de processos prejudicava o formalismo processual.
Dentro da nossa cultura processualIstica, o descumprimento de determinada
formalidade poderia prejudicar o julgamento final. Fol dentro desse ambiente
que nos referimos ao passado para descrever que, mensalmente, toda uma
documentaçào e encaminhada, para análise, dentro do Tribunal de Contas,
diferentemente de outros Tribunals, em que o balanco da instituicão é
rernetido anualrnente, ou seja, o volume de processos é bern menor.

o volume de processos é enorrne, e ha urn nümero crescente de entidades,
instituicOes, no nosso Estado. Ate 1988, tInhamos 198 municIpios, hoje temos
293. Para o nosso Estado, já é muita coisa. Sempre tivemos urn quadro de
pessoal reduzido, hoje temos, aproximadamente, 384 servidores. Houve,
então, a necessidade de buscarmos urn meio mais dinâmico e mais eficaz,
que nos permitisse urn major aprofundamento da análise das contas
municipais. A partir dal, buscou-se a idealizacão de urn sistema
cornputadorizado para atender tanto a cultura anterior, de prestação de
informacoes mensais, corno atingir, corn major eficácia, o controle das contas
piblicas. Esse é o ambiente a partir do qual foi desenvolvido o sistema ACP.
Gostarlamos de ouvir o Sr. James Luciani, Diretor de lnformática do Tribunal
de Contas de Santa Catarina, sobre o sistema ACP.

Palavras do Sr. James Luciarti
Bom-dia, senhores, autoridades, colegas dos Tribunals de Contas; a partir

de 1993, a fim de resolver o problema do imenso volume de documentos, o
Tribunal de Contas comecou a irnaginar solucaes em termos de inforrnática
para agilizar os trabaihos que se estavam avolumando.
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companheiro Bortassis, tivemos que investir na autorriaçao dosprocedimentos que 0 Tribunal adotava a época.
Os problemas que evidenciamos a partir desse momento foram objeto deanájjse de julgamentos intempestjvos ou seja, praticando Os seus atos,remetendo as informacoes a respeito dejes, 

0 Tribunal, analjsando eprovidenclando o julgamen, demandava urn tempo muito longo. Urn dos
objetivos, mais tarde, seria reduzir esse tempo entre o ato praticado e o seujulgamento.

Outro problema encontrado : a pouca padronizacao da análise dosdocumentos enviados ao Tribunal. A transcriçao de manual de dados em
planilha elevava o nümero de papéis. A inexjstência de urn controle 

internodas unidades gestoras, apesar de previsto na Constituicao de 1988, ainda eramuito deficjente Devido a redundancia de informacoes em papéis e meioseletronicos, as unidades f:Scalizadas pelo Tribunal de Contas começaram 
aautomatizar seus procedimentos por meio de rneios iriformatizados e, para

remeter essas informacaes emitiarn relatórios para a conferéncia no Tribunalde Contas.

Os objetivos, portanto, a partir desses problemas elucidados seriam a
reducao da utilização de papel, a padronizaçao dos procedimentos deauditoria, a agilizaçao das análjses e decisOes, a flexibilizaçao na formação
de demonstrativos e a organizaçao das remessas e informacoes pelasunidades gestoras, enfim, a valorizacao do controle interno, buscando no
Tribunal de Contas, como controle externo, urn parcejro imediato naflscalizaçao dos atos pCiblicos.

Os principios estrategicos que norteararn, então, 
Os projetos quecomeçavam eram o tecnolOgico, dotando 0 Tribunal de Contas de tecnofogia

adequada para acompanhar a evoluçao dos procedjmentos automatizados
nas unidades gestoras. 0 politico, que seria a agilizaçao e a atenção, a
análjse de informaçaes sobre as gestôes governamentais, visando a umaresposta mais rápida a soc jedade sobre os atos da administraçao piiblica. E 0ecOnômico_administrativo que seria o desenvolvimento de ferramentas e
métodos capazes de racionalizar a obtençao das informacoes pelo Tribunalde Contas e auxil jar positivamente a organizaçao admir,jstratjva das unidadesfiscalizadas

A situaçao anterior era esta. Faltou, apenas, rnostrar o rapaz carregando 
Ospapéls dentro do Tribunal de Contas. Tinharnos então, a extracao de
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relatóriOS para remessa ao Tribunal, e a idéia era acabar corn isso, modificar,
fazendo a transmissãO direta de informaçöes, "e-mail" informatizado, para os
computadores do Tribunal de Contas. DesenvolvemOS, então, a idéia do
projeto de auditoria de contas püblicas. Ele se baseia em quatro subsistemas,
ACP-CaptUra a entrega a todas as unidades fiscalizadas, de forma
personalizada. Esse sistema cuida somente da recuperação de informaçães,
geracãO de disquetes para remessa ao Tribunal de Contas. Isso na parte
municipal. Na parte estadual, por serem centralizados os sistemas de gestão
administrativa do Estado, optou-se pelo teleprocessamento direto dos
computadores dos CIAPES, Companhia de ProcessamentO de Dados do
Estado, ao Tribunal de Contas. Esses dados informatizados, chegando ao
Tribunal, são analisados pelo subsistema ACP-Carga, que cuida de fazer as
primeiras verificaçães de consistência de inforrnaçãeS e geracão de
processos eletrônicos. Esses processos eletrônicoS são submetidos, então,
ao subsistema ACP-ProcessOS, que realiza o controle de toda a tramitacão de
processos e, enfim, ao final dela, são registradas as folhas de atas, autos e
decisôes sobre processos. Enquanto isto, o subsistema ACP-Auditor, durante
a tramitação, e utilizado pelos técnicos para avaliação dos processos
eletrônicos gerados. 0 sistema ACP-Captura, que é distribuido as unidades
fiscalizadas, coleta, principalmente as informaçôes das gestöes contábeis, da
gestão orçamentária, de atos jurIdicos e atos de pessoal.

Estas informacöes, reunidas em disquetes e mandadas mensalmente para
o Tribunal de Contas, geram 4 tipos de processos eletrônicoS possiveiS. São
os registros contábeis de execução orçamentária, a prestacão de contas de
recursos antecipados, as licitaçôes, os contratos e atos juridicos análogos e
os atos de pessoal. Notem que Os processos de prestacão de contas e
recursos antecipados são extraldos das remessas de informação das gestoes
contábeis e orcamentária. Ele tern apresentacão para os técnicos durante a
análise, na forma de relaçöes de prestacöes de contas fechadas e não
fechadas. Na oportunidade da implantacão desse sistema e desses quatro
môdulos de análise de processo, dentro do sistema ACP-Auditor, percebemos
a oportunidade de disponibilizar os técnicos, as rotinas e os tratamentoS de
análises especiais. Uma delas, a mais utilizada, é a análise sobre empenhos,
a partir de critérios informados pelo técnico, que produz uma relação de todos
os empenhos que satisfaçam aqueles critérios. Vou mostrar, mais tarde, uma
tela corn essa facilidade. Essas relaçöes estão servindo muito, hoje, ao
técnico, para coiher indIcios para auditorias "in loco". Participando de
licitaçöes, pode realizar uma veriflcaçâo da participacãO em processos
Iicitatórios de uma dada empresa em todas as unidades e fazer urn
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cruzamento de quais são os participantes das licitaçoes corn urn determinado
fornecedor. Gasto corn educacao é uma facilidade que permite ao t6cnico
avaliar Os nümeros de investimento dos governos em educaçao e notas
fiscais assemelhados ao modo de empenho e relaçoes de notas fiscais
emitidas pelos fornecedores. Isso tudo para auxiliar na coleta de indIcios de
auditoria "in loco". Urn exemplo rápido de como nosso técnico tern, hoje, a
visâo desse sistema: vemos uma tela do cornparatjvo da despesa realizada,
autorizada e a realizar. Verificamos, no periodo de agosto de 1997, quais os
valores orçados para manutençao do setor de pessoal. Verificamos em
agosto que o total já empenhado está muito próximo do valor orçado para o
ano inteiro. Podemos produzir grãficos e, caso tivéssemos feito essa análise
corn antecedéncia, poderiamos verificar a curva de orcamentaçao bastante
acerituada, e o Tribunal poderia, talvez, inferir junto a unidade fiscalizada,
para tomar providência e evitar esse tipo de investimento. Urn exemplo das
análises especiais: escoihemos ariálises especjajs de empenho, as mais
usadas pelos nossos técnicos, onde podemos observar que e selecionada
uma unidade gestora, determinado urn periodo e, nesse caso, comandada a
pesquisa de todos Os empenhos feitos no projeto-atjvjdade nesse caso, da
construcao do elevado do CIC. Nesse perlodo, são informados todos Os
dados arrolados durante aquele periodo, daquele determinado projeto de
atividade. Os técnicos de controle de obra podem fazer a verificaçao dos
gastos que se fazem em projetos flscalizados. 0 modelo tecnoiOgico para
suportar esse sisterna, introduzjdo no Tribunal a partjr de 1994, foi uma rede
local de computadores corn servidores de bancos de dados de ativos.

Para a implantacao desse sistema, foi publicada, em dezembro de 1994, a
Resoluçao TC n° 16, que determinava a utilizacao desses novos métodos
pelas unidades fiscalizadas.

Em marco do ano subsequente, fol entreg(je a todas as unidades a cópia da
resoluçao corn o sistema ACP-Captura personalizado, para inIcio dos
trabalhos de remessa de informacaes ao Tribunal por meio dessa nova
metodologia.

Foi feito, previamente, o treinamento de técnicos de 764 unidades
municipais a época; hoje, ja estarnos contando corn 1.519 unidades
fiscalizadas so na esfera municipal e 96 unidades na esfera estadual.

Posteriormente, serão realizados, ocasionalmente, encontros para debates
de temas especificos. Nesses encontros, feitos, principalmente, em
associaçoes de municIplos, ou seja, encontros regionalizados sempre ha
espaço para discussão e verificaçao de düvidas quanta a utilização do ACP
pelos fiscalizados.
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Finalmente, para colaborar, ainda mais, corn os fiscalizados, foi

disponibilizado, também, urn servico de atendimento de düvidas por telefone.
0 método de trabalho que o Tribunal de Contas passou, internamente, a
utilizar consistia no confronto entre as informacöes dos processos
documentais e as do sistema ACP, originando diligencias dirigidas aos
fiscalizados.

A complementacào das instruçOes de processos documentais corn indicios
demonstrados pelo ACID, hoje, tern corno principal processo documental o de
contas arivais na esfera municipal. São, então, confrontados os dados de
balanco remetidos ao Tribunal corn as informacôes que o ACP fornece. E, ate
rnesmo, vai diligenciar as informacöes que são obtidas do ACP previamerite
ao processo de contas anuais. 0 planejamento de auditorias fica bastante
facilitado, utilizando apontamentos que o prôprio ACID pode fornecer.

Quanto aos resultados que alcançamos hoje, iriicialmente, dos objetivos
que haviamos traçado em 1993, alcançamos quase que de piano. E mais, a
integraçao de todas as unidades municipais aos riovos procedimentos é uma
realidade no nosso Estado. Ainda encontramos problemas na esfera estadual,
mas o sucesso que obtivemos na esfera municipal foi total.

Registramos, hoje, que 87% das unidades municipais estão em dia com as
remessas de informacaes ao ACP. Temos urn major grau de organização de
coritroles, principalmente dos fiscalizados. 0 ACP-Captura, que é eritregue as
unidades gestoras, realiza diversas consistências logo na origem e critica
inforrnacoes que, porventura, estiverem em desacordo corn a legislacão
vigente. Esse é o primeiro momento para que a unidade fiscalizada possa
corrigir o seu ato e, ate mesmo, seus procedimentos administrativos e de
coritrole.

Urn outro fato bastante notado corn a irnplantação desse sistema é que o
controle interno está aparecendo mais, nesse momento, principalmente
porque a operacão desse sistema está entregue as unidades fiscal izadas, e
todas as informacoes de atos de gestao da unidade estão sendo
centralizadas por urn grupo de pessoas, para gerir informaçOes ao Tribunal.

Temos, hoje, também, urn major suporte para a planejamento de auditorias
e o confronto de informaçöes documentais.

Senhores, seria essa a experiência do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina, que temos desenvoivido a partir de 1993. Espero que, corn
nossa modesta apresentacão, possamos auxiliar os nossos colegas.
Obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Conselheiro Ademar Bento Gomes
Eminente Deputado Presidente desta Assembléia Legislativa, eminentes
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deContas; o controle externo da administracao pblica é urn corolário, 

umagrande consequenc ia do Estado interno, do Estado contemporaneo baseadona liberdade e na igualdade pela qual Minas Gerais, de tantas tradicaes, 
corno sacrifIciode Tiradentes, lutou neste Pals. Mas é a força do poder politico,

naturalment centrado no povo, do qual V. Exas., Os Deputados, sãomandatario es e representantes Naquela epoca, o povo, o terceiro Estado,pagava Os impostos, que deveriam voltar em serviços pblicos em bens
piblicos, par o bern comurn. Dal a palavra inglesa "contability", que significaO dever de prestar contas.

De urn lado, o dever moral e legal de prestar contas por quem exerce a
função pblica; e, de outro lado, o poder de fiscaiizaçao e o controle das
contas püblicas, a cargo do controle externo do parlamento 

0 PoderLegislativo, corn o auxulio do órgão técnico, o Tribunal de Contas, a que eu
tenho a honra de pertencer como prof jssional Na Bahia, de acordo corn 0estatuido na Constituiçao Federal, são dois Os tribunals - urn Tribunal de
Contas do Estado e urn Tribunal de Contas dos Municipios. 0 do Estado, corn
83 anos, fol criado em 15/9/15 e o dos MunicIpios tern cerca de 28 anos. Deinicio, 0 Tribunal de Contas do Estado, corn a perda de sua competência,
reaglu a esse Tribunal de Contas Municipal. Houve uma reacao natural, corn
urn caràter urn pouc, corporativo Mas no dia de hoje, 28 anos passados,
corn a análjse dos resultados práticos, achamos que melhoramos nós, 

0Tribunal de Contas Estadual naturalmente em termos de controle das contas
pUblicas estaduais, da adrninistracao direta e indireta. E melhorou também 

0controle das contas municipais Melhorou o controle municipal pelo trabalho
do Tribunal de Contas do MunicIpio. Urna evidencia que registra isso é que 

0nosso Estado e urn dos poucos da Federaçao que criou urna cãmara criminal
especjf,ca para julgamento dos casos de improbidade em que houve
denUncia criminal E ha urn forum especial, em razão das prerrogativascon

stitucionais dos Prefeitos Na Bahia, onde o Ministérlo Pübl,co fez mais de
uma centena de denCrncias, que encaihararn em pauta no Tribunal de Justiça,
houve pressão da sociedade, da irnprensa e dos Deputados Estaduais paraque fosse encaminhada pelo Poder Judiciário rnensagern criando 

umacârnara especjfica
Isso foi feito. A câmara tern pouco tempo de funcionarnento, mas està aapreciar esses processos lsso porque o controje de probidade administrativa,

das contas e da boa aplicacao dos recursos psblicos, està sendo feito corn
certo êxito pelo Tribunal de Contas do Municipio. Mas o Presidente do
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Tribunal de Contas dos Municipios do meu Estado aqui está e vai fazer
palestra sobre 0 seu tribunal. Quero desenvolver a experiência do Estado.

No nosso Estado, como para compensar a competéncia perdida de
fiscalizacão dos municIpios, 0 legislador deu algumas atribuiçöes singulares
ao Tribunal de Contas Estadual. Temos a legislacão básica, que são as leis
federals, as leis estaduais, o regimento, de menos importância para a
exposigão. Ha singularidades mais adiante. Temos o organograma, que
também dispensa comentários. Ha o controle externo. A finalidade do controle
externo, que também é dispensável dizer pois todos conhecern, està na
Constituição dos Estados. Funcoes substantivas. No meu tribunal,
classificamos essas funcôes substantivas como de julgamento. A prestacao
de contas, a tomada de contas, a legalidade, essa economicidade, a
razoabilidade dos procedirnentos licitatórios, contratos, convênios e ajustes
são julgadas pelo Tribunal, e tambérn os recursos das decisães das câmaras
ou do Tribunal, em primeira instância. 0 Tribunal julga esses recursos e
exarnina, naturalmente, a prestacão de contas de todos que manuseiam
recursos püblicos.

E fato singular, là, que os Secretários de Estado, que näo estão nas contas
do Governador - as contas do Governador, geralmente, liberam o Chefe do
Executivo ( ... ) No nosso Estado, a nossa lei organica libera num relatório
"prestacão de contas". 0 Secretário não é ordenador de despesas, mas é
feito urn relatório, e ele e liberado de suas responsabilidades constitucionais
de Secretário. Se houve urn ato de improbidade, ele não abriu o inquerito
administrativo apurando. Se houve uma abertura de crédito ou urn gasto sem
a abertura de crédito, coisas que sejam da sua responsabilidade, e essa acão
fol adotada pelo Secretàrio, ele será naturalmente censurado nesse relatório
"prestacão de contas". Essa é uma novidade no nosso Estado.

No registo de cálculos de impostos o nosso tribunal registra os atos de
admissão de pessoal, corno todos os tribunals do Pals. Registra as
concessOes de aposentadoria, as transferência para a reserva e reforma
tambérn as pensöes. Na Policia Militar, aos 25 anos, o policial tern uma
fixacão de proventos de reserva. Depois que atinge determinada idade val
para a reforma. Examinamos a reserva, a despesa de fixacão dos proventos
de reserva e de reforma. Essa, parece-nos, também é uma singularidade no
nosso Estado: recebimento de relacão do nimero total de servidores
piblicos. Recebernos essas relacães anuais do nümero de servidores
püblicos, bern como de todos os atos de admissão de pessoal. Assim que é
admitido qualquer servidor, que não seja para cargo de provimento
temporário, cargo em comissão, o processo 6 encaminhado para a
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As despesas corn publicidade, o nümero de servidores da administraçao
direta e indireta e as admissães de pessoal vâo para registro junto ao
Tribunal.

0 Tribunal faz o cãlculo das cotas de impostos que são trarisferidas para Os
municipios. No més de dezembro ele recebe a documentaçao da Secretarta
da Fazenda, tendo acompanhado, durante 0 exercIcjo, as providências das
variáveis que informam o processo. A partir daf o Tribunal decide, em
instância final, sobre as cotas de impostos que são transferidas aos
municIpios. Essa sessão deverá ser realizada, este ano, ate o dia 31 de
dezembro.

Fazemos também auditoria - e nisso reside o aperfeicoarnento do Tribunal
de Contas do Estado. As auditorias foram instituldas pela Constituiçao de
1967, mas os Tribunals de Contas do Brash, incluindo o da Bahia, não tinham
tradiçâo de fazer auditoria. 0 que se fazia era o registro prévio do empenho
da despesa, o que, alias, acabava por atrapaihar a administracao. Não Ihe
dava rapidez nem liberdade para realizar os serviços püblicos. Esse registro
prévio foi substitu Ido pelo acompanhamento auditorjal concomjtante.

Levamos muito tempo para aprender a fazer auditoria. Em nosso Estado,
somente na década de 80 - a Constituiçao e de 1967, como ja disse -
começamos a realizar auditorias. Fornos nos aperfeicoando ao longo do
tempo e chegamos ac, nivel de qualidade da utilizacao dos métodos da
auditoria canadense - integrada e polivalente -, realizada em programas
governamentais, que examinam, além da legalidade e da exatidão numérica,
contábjj da despesa, aspectos de eficléncia, eficácia e economicidade. Trata-
Se, como vêem, de uma auditoria polivalente, realizada por técnicos de várias
formacaes.

Para isso, tivemos a ajuda de urn convênio de apoio do Banco Mundial, que
tern empréstimos multilaterais, corn pagamento em longo prazo e corn juros
lassos, para programas em nosso Estado. 0 Banco Mundial exigia auditoria,
porque, naturalmente, queria o retorno do pagamento daquilo que emprestou,
e essa auditoria era feita por empresas particulares. Não se acreditava na
auditoria oficial do Tribunal de Contas do Estado.

Conseguimos desenvolver urn programa de treinamento dos nossos
técnicos. Fomos o primeiro Tribunal de Contas no Brasil a ser aceito para
fazer auditoria dos prograrnas co-financiados pelo Banco Mundial. Isso ocorre
desde 1984.

Houve urn grande programa, o Programa Avancado de Auditoria
Governamental - PAAG -, que foi colocado disponivel para todos os Triburiajs
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de Contas do Brasil. Atualmente, vários deles, o do Paraná e de outros
Estados, foram aceitos pelo Banco Mundial.

A fiscalizacào das contas de empresas de consórcios ou de recursos
repassados todos também fazem. A auditoria, a requerimento do Ministério
Póblico, é novidade, mas a nossa novidade mesmo é a metodologia do
sistema auditorial. Observamos que o nosso sistema é o frances. Rui Barbosa
se inspirou, para a proclamacao da Repüblica, no sistema presidencialista
dos Estados Unidos, mas, para a formacão do Tribunal de Contas, no sistema
frances de julgamento de contas.

Corn isso, somos uma corte de contas em decorrência dessa experiência
histórica francesa.

Observamos duas faccöes, a Inglaterra e o Canada, que faziam um controle
de contas corn controladorias, fazendo auditorias. As controladorias são
vinculadas as auditorias para encarninhamento ao parlarnento.

0 Auditor näo e o sisterna colegiado. 0 Auditor ocupa o cargo por mais de
uma legislatura. Mas essas controladorias nao fazem julgarnento de conta. No
Brasil, aproveitarnos a experiência do controle de contas e acrescentamos, a
partir da Constituicão de 1967, auditorias, reforcadas pela Constituicao de
1988. Então, pelo que consta, a Constituição permite ao Tribunal aplicar
multa, aplicar sanção administrativa ao administrador, ao Gerente, ao
ordenador de despesas que viola os princIpios adrninistrativos sediados na
Constituiçao. Quem viola a legalidade, a economicidade, tern sancOes de
multas, além das decisöes de reposicáo de recursos que tenham sido
desviados, mal aplicados, dependendo de cada caso concreto. Tudo isso em
função de julgarnentos.

A auditoria permite o acompanhamento diuturno dos programas e projetos
governamentais. Essas auditorias vão instruir o processo de julgamento de
contas ac, final, podendo, também, no curso das auditorias, interromper uma
legalidade, porque o Tribunal, ac, apreciar uma auditoria, pode determinar a
suspensao de urn ato administrativo, o prosseguirnento de uma
irregularidade, e deixa para julgar nas contas, para aplicar sancão ao
adrninistrador incompetente ou aquele que não tenha aplicado bern Os seus
recursos püblicos.

Crescemos em auditorias, sendo citados nos organismos internacionais,
porque mantivemos, para isso, contatos corn o Canada. 0 Tribunal de Contas
da Bahia e membro da Fundacao Canadense de Auditoria, que tern adotado a
rnetodologia mais avancada, por ser holistica, integrada por várias disciplinas,
da legalidade, da contabilidade, do direito, da ciéncia econômica, da
educacao e de outras, porque visa a controlar também o resultado.
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Quando Se audita urn programa de educaçao e necessário que se tenha urn
educador, além do advogado, do contador, do economista, porque 0 précljo
construido pela escola atendeu aos requisitos legais, foi bern Construldo,
gastou-se corn eficiência, mas é preciso medir também a qualidade do
ensino. Se não teve professor de Matemátjca no exercIcio, o aluno nao terâ
conhecjmento de Matemátjca. 0 Tribunal de Contas da Bahia ainda não está
fazendo isso em nivel de excelêncja, nem poderia, estamos marchando no
sentido de major cobrança de resultados. Naturalmente, temos de descobrir,
pensar, criar Os chamados critérios de avaliaçao de eficácia, de avaliaçao de
resultados.

Temos bons critérios de avaliaçao de qualidade, em termos de quantidade:
a quantidade de processos que foram julgados no exercIcio; Se nâo ficou
nenhum processo em atraso; a exatidão do cumprimento do programa.

Precisamos ver a qualidade dos resultados, e, para isso, essa auditoria
precisará entrevistar ate o usuário do serviço pübiico, porque quem pode
dizer se o serviço ptbiico está sendo de qualidade é quem o utiliza.

o riosso Estado facilita esse desenvojvjmento, porque ali a administraçao
püblica vern sendo objeto de reforma, evoluçäo do ponto de vista técnico. Ha
uma nova filosofia de atendimento do serviço püblico. Vocês já devem ter
ouvido falar do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC -, que foi exportado
para outros Estados do Brasil, inclusive para o exterior, corn o apoio da ONU.
Ela criou no nosso Estado, em consôrcio corn a organizacão estatal, uma
fundaçao privada visando ao desenvolvjmento da administraçao püblica, ou
seja, técnicas de pesquisa e desenvolvimento da administracao püblica,
inspiradas naturalmente nesse projeto, muito elogiado pelo Secretário-Geral
da ONU, que nos visitou.

o nosso Estado quer aplicar a qualidade e o conteüdo do SAC em outras
atividades por exemplo, na delegacia de polIcia, no hospital, no posto de
saüde, na escola, para que o usuário tenha all a mesma qualidade corn que é
atendido no SAC quando do fornecimento de carteira de identidade e outros
docurnentos necessárjos a sua atividade de cidadão, sua atividade civil. E
preciso que no hospital o serviço seja feito corn qualidade. E preciso que na
educaçao o serviço seja feito corn qualidade. Precisamos, então, aprimorar
esses critérios de avaliaçào de qualidacie, e so nós, que exercernos a
atividade, podemos pensar, discutir e evoluir na definiçao desses critérios.

o Tribunal oferece tambem pareceres e consultas. Ha as contas do
Executivo, do Governador, que todos conhecem. Já mencionei os Secretários
de Estado, que prestam contas porque não são ordenadores de despesa,
mas a nossa lei orgânica exige que eles sejam liberados de responsabilidade
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pelo Tribunal. E 0 proCeSSo estabelecidO para a liberacão dessa
responsabilidade é a prestacãO de contas, em que ele encaminha relatório
circunstanciado da atividade da Secretaria no exerciclo e as providènciaS de
sua responsabilidade que foi necessáriO adotar. Quanto a despesas não
autorizadaS, 0 Tribunal é competente para emitir parecer, conforme prevêem
as ConstituicãeS Federal e Estadual.

Essas furiçöes anteriores são chamadas substantivaS. Temos ainda
funçOes adjetivas. Em relacão ao Poder Legisiativo, é a representacäO sobre
irregularidades e abusos. 0 Tribunal, historicamente, tern vârios casos, mas
riao ha tempo para contá-los. Ha a prestacão de informaçães ao legislativo.
Nessa questäo, sentimos muito. AchamoS que o LegislatiVO brasileiro utiliza
muito pouco Os Tribunals de Contas. 0 Tribunal de Contas é urn manancial
de informacães para as comissOes. A Constituicão estabeleCe que as
comissães poderão solicitar aos Tribunals de Contas informaçãeS, mas
recebemos poucos pedidos de informacöeS sobre a administracãO. E hoje,
corn a tecnologia de processamento de dados que se tern implantado, esse
acümulo de informacães seria muito ütil para o Legislativo na discusSãO dos
projetos, na fiscalizacão da administracãO, que é sua competêflcia. E 0

Tribunal e o auxiliar do Poder LegislativO na fiscauizacãO. A fiscalizacão e do
povo, por meio de seus representanteS, em razão do sistema de democracia,
de transformar o erário régio em erãrio piblico. E uma redundânCia dizer-se
erário pUblico, porque so pode ser pOblico. Mas é do eráriO régio. E Ia lutamos
por isso.

Em relação a jurisdicionad0S é preciso haver a aplicacäo de sançöeS, a
fixagao de prazo para cumprimentO de lei ou correcão de irregularidade, a
sustacão do ato impugnado, o recebirnentO de denOnCia. 0 cidadão vai pouco
a meu Tribunal. Temos Ia muitas queixas de natureza politica, principalmerite
nas cidades do interior, onde o Vereador ou Prefeito denunciam 0 Prefeito

anterior ou o sucessor. Então ternos muito trabalho para separar 0 joio do

trigo, para saber oride termina o aspecto politico e onde comeca a realidade
de irregularidades, de atos de improbidade. Para isso, tern que se fazer,
naturalmente, a auditoria e verificar, quando a denünCia é apresentada dentro
das condiçöes estabelecidaS.

0 nosso Tribunal tern, historicamerite, urn parecer previo de desaprOvacãO
de contas do Governo do Estado, em razão de problemaS de natureza
contábil. Foram 33 pontos de auditoria aplicados as contas de 1990, e foram,
também, desaprovadas pela Assembléba Legislativa. Historicamente, é 0

Cinico caso de desaprovacãO de contas em nivel de Governo Estadual.
Em relação a sua organizacão, e o que se sabe: eleição do seu órgãO
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diretivo; discipliriamento do seu funcionamento, inclusive da sua Secretaria e
dos seus serviços auxiliares; indicaçao de Auditores e membros do Ministério
Püblico - é o caso da indicaçao de Conseiheiros quando houver vacáncia no
percentual estabelecido na Constituiçao.

As nossas singularidades mais importantes estão aqui registradas e
também na Constituicao. 0 Tribunal julga recursos em matéria tributária,
quando a decisâo da ültima instância fazendária nâo tiver sido unánime. E urn
controle de receita. 0 Tribunal controla despesa mas também controla
receita, porque controla o orcamento, a execuçao orçamentária. Decide
recursos de oficio ou voluntário das decisOes denegatorias de pensaes do
órgao previdenciario do Estado. Isso foi introduzido em 1967. Quando o Orgão
de prevjdênc,a do Estado indefere a pensão de urn possIvel dependente, ha
urn recurso de ofIcio ou voluntárjo para o Tribunal. Calcula as cotas dos
impostos repassados pelo Estado aos municipios. Aprecia e decide sobre a
razoabilidade dos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, ajustes e
termos. Na nossa Constituicao coloca-se expressamente a razoabjljdade. Eta
está subentendida na Constituiço Federal e, naturalmente, Segundo uma
visâo de razoabilidade de direito admiriistrativo, nos atos administrativos
também está subentencJjda e nas outraS Constituicaes Estaduajs. No nosso
Estado, o legislador resolveu colocar expreSsamente a razoabilidade dos
procecljmentos licitatOrios, contratos, convênios, ajustes e termos.

0 controle externo: verificaçao e constataçâo de atos e fatos da
administraçao, para jufzo de legalidade e de mérito, considerando os
principios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e moralidade;
orientação pedagogica de caráter preventivo ou de eventual providência a ser
adotada pela administraçao 0 sistema nos tern permitido exercer muito essa
orientaçao pedagOgica, porque o auditor, ao comparecer ao órgão, seja este
do Poder Executivo, seja do próprio Legislativo, é obrigado, Segundo o nosso
Regimento, a dizer ao ordenador o que encontrou e a indagar o fundamento.

Antes de o relatOrjo ser ernitido, o ordenador sabe o que encontrou e 0 que
vai colocar no relatOrio. Muitas vezes, isso faz corn que a administraçáo
continue nessa linha, nurn comportamento inadequado e ilegal. Interrompe.
Nessa situaçao iriterrompida, o Tribunal de Contas nao aplica a sancão. Faz a
ressalva e a censura, mas observa que foi atendjdo antes da decisão do
colegiado. Houve urn recuo, nâo houve continuidade na prática da ilegalidade
ou cia irregularidade.

No nosso Estado, na nossa lei orgânica, definirnos a auditoria como 0
exame objetivo, isento de emissão de juzos pessoals imotivados, sistêmico e
independente das operacoes orcamentarias, financeiras, administrativas ou
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de qualquer outra natureza, objetivando verificar os resultados dos
respectivos programas, sob os critérios da legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade, tendo em vista a sua eficiência e eficácia.

Treinamos diuturnamente OS nossOS técnicos, para que não exerçam, em
suas reparticães, juIzo de valor sem motivacão e sem fundamentacao.
Trabaiham junto ao ordenador de despesa. Os nossos técnicos são parceiros
da administraçao püblica. Todos buscam ou devem buscar a legalidade e a
moralidade cia prática dos atos. Não cabe ao técnico criticar ou ameacar o
administrador que vai interrornper, etc. Moldamos o auditor para que tenha
uma atitude imparcial, não emita juizo pessoal e seja, realmente, urn técnico
auditor.

Corn relaçao ac, conceito de auditoria integrada, o Regimento Interno
determirta que deve Ser executada por equipe interdisciplinar, holistica,
composta por profissionais corn forrnaçao em diversas areas:
administradores, advogadoS, arquitetos, contadores, economistas,
engenheiros, etc. Certa ocasião, quando tivemos a necessidade de auditar
hospitals do SUS, tivemos a consultoria de urn medico. o Tribunal não pode
ter técnicos de todas as forrnacOes. Assim, quando necessário, requisitamos
ao Estado ou contratarnos urn especialista da area finalistica.

Para auditar matérias atinentes ac, meio arnbiente, como, por exemplo, as
corredores rodoviários, co-financiados pelo Banco Mundial, tivemos que
trazer urn técnico do nosso Centro de Recursos Ambientais, que acornpanhou
os nossos auditores para examinar o ambiente. Tivemos, ainda, urn caso de
auditoria em que foi reprogramada uma estrada vicinal, porque cortava uma
nascente de rio. Havia sido programada em época de seca, e a nascente do
rio não estava visIvel. A situacão foi apontada pelo técnico, e a construção da
estrada foi reprograrnada, para se contornar e se evitar interromper a
nascente.

A gestão governamental deve ser avaliada quanto a economia e ao menor
custo corn qualidade; corn eficiência, que é gastar bern. Gastar bern não e
gastar rnuito. E gastar qualitativamente, corn resultado. Deve haver controle
do desperdicio. No Brasil, todos sabem corno é o desperdicio no setor püblico
e no privado. Recentemente, Ii, numa revista especializada, que o desperdIcio
na construçao civil, no Brasil é urn dos mais altos indices. Para se construir
urn prédio, todas as paredes, antes do reboco, erarn arrebentadas para se
colocarem as janelas. Os tapumes da obra se faziam de madeira, e, depois
de urn ou dois anos, perdia-se tudo.

Então, isso vem sendo aperfeicoado no setor privado. E, no setor püblico,
tarnbém não ha como gastar corn desperdIcio as recursos do contribuinte.
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Os objetivos e as metas programadas qualidade de resultados püblicosoferecidos ao cidadâo; satisfazer Os interesses da coletividade - para nos, o
cidadâo é como o cliente no setor privado -: este é o discurso do Executivo
tanto em nivel municipal, estadual, quanto federal, e dos Tribunajs de Contastambém. Esses resultados tern que atingir qua!itativarnene o cidadão.Aqui estão Os custos dos dois Tribunals de Contas: o do Estado e o do
MunicIpio; eles tern, no total do orçarnento de 1998, 7 bilhôes e fracao. E
ambos gastam 0,75% desse orçarnento. 0 do Estado gasta 0,50%, e o do
MunicIpio gasta 0,25%. E urn dado obtido do orçamento de 1998.

Em 1997, era major. 0 Tribunal de Contas do Estado gastava 0,51%, e o do
MunicIpio gastava 0,26%, quer dizer, 1% major, e o orçamento era menor, erade 6 bilhOes e fraco.

A proposta orçamentaria para 1999, que tern, tambem, algumas mini-
ernendas que estâo dando para os nossos Deputados, preve em
R$7.500.000.000,00 o total do orcamerjto 0 Tribunal de Contas do Estado
tern 0,40%, e o do Municjpio tern 0,22%. Entâo, o custo do controle externo
no nosso Estado é razoável, por que tern menos de 1% do total doorcamento Aquj nao estão as despesas dos orcamentos municipais, dos 415
municIpios que o Tribunal de Contas fiscaliza. Aqui aparecem os recursos
pagos pelo Estado aos dois, e, embutjdos nesses custos, estão a matéria
previdenciárja, Os custos da previdência, o custo previdencjarjo das
aposentadorias dos seus servidores.

Finalmente, o futuro dos Triburiajs de Contas e as nossas perspectjvas: no
nosso Estado, dizemos que o futuro, atualmente, numa visão globaHzante,
numa visao mundial de conter as contas pQblicas, deve ser discutido em urn
contexto marcado pelo advento dos flovOs paradigmas Estes estâo al, comoa globalizaçao o redimensionamento do Estado, a precariedade da relaçao
de emprego e a privatizaçao Ora, uma das consequencias dessa situacâo,
que se apresenta corn ineditismo na histórja da humanidade, consiste na
major exigêncla da sociedade na busca de resultados por parte da
administraçao püblica. E tal busca está nessa qualidacie do serviço pCiblico
prestado ao cidadão em razão dos impostos de 40% que este paga. Corn
esses 40% de irnpostos, ele tern que ter, no mInimo, escola e hospital, para
que nao pague Os impostos e, ainda, gaste o que Ihe sobra, de 55% a 60%,
no pagarnento de escola e de saUde. E empresas privadas tern complemento
para alirnentacao e habitaçao.

A visäo do Tribunal de Contas da Bahia é no sentido de utilizar a tecnologiado processamento de dados, das ciências, da Economia, do Direito, da
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AdmirtistracãO e outras no controle da boa administracâo póblica, a fim de se
atingirem Os resultados e os cidadãos. Muito obrigado.

Palavras do Conselheiro José Alfredo Rocha Dias
Eminente Presidente da Assembléla Legislativa de Minas Gerais, Deputado

Romeu Queiroz, por meio de quem saOdo a todos Os integrantes da Mesa e
Deputados; inicialmente, gostaria de agradecer o convite para participar deste
seminário e dizer da minha satisfação em estar aqui. Gostaria, também, de
parabenizar esta Casa pela realização do evento. Seria muito mais cômodo,
muito mais simples para ela mandar buscar a legislacão dos Tribunals de
Contas de todo o Pals, proceder a uma análise técnica e decidir corn base
nesse exame. Entretanto, o mérito deste forum me parece
incomensu ravel mente major porque permite que os Deputados ouçam o
depoimento, o testemunho daqueles que, no Brash, se preocupam em
acompanhar as contas ptblicas. A atividade de fiscalizacão, sem dUvida, é,
também, geradora de recursos. Os recursos escassos, todos sabemos,
quando economizados, aplicados corn razoabilidade, permitem urn meihor
atendimento dos anseios da sociedade. Portanto, esta Casa está de
parabéns, porque ja ouvimos tres depoimentos, e ha muito mais preocupagãO
em trazer, corn sinceridade, as nossas dificuldades e o caminhar dos
Trjbunais de Contas, do que o entendirnernto de que fiscalizar contas é
desnecessário.

Em segundo lugar, gostaria de agradecer a honestidade revelada pelo
Conseiheiro Ademar Bento Gomes, professor universitário, urna das rnaiores
figuras da Bahia em termos de administracão pObllca. Ele revelou aquilo que,
de fato, se passa no seu Estado. Ha urna perfeita harmonia, urn perfeito
entrosamento entre os Tribunals de Contas na Bahia. Tanto é verdade, que
you citar urn exemplo irrefutável. Na nossa Constituição Estadual, a parte
relativa ao controle das contas publicas é uniforme para ambos os TribunaiS.
A Secao VII do capitulo destinado ao Poder Legislativo trata da fiscalizacãO
contábil, financeira, orcamentária, operacional e patrimonial. A Secão VIII do
mesmo capitulo tem corno tltulo "Dos Tribunals de Contas do Estado e dos
Municipios corn AtribuiçOes e Competencias Rigorosamente Iguais". Sr.
Presidente, isso me permite rião me estender na citacão das cornpetências do
TCM, porque são, em tudo, iguais as do TCE. Obviamerite, o TCE as exercita
como orgao auxiliar do parlamento estadual, e o TCM as executa como órgãO
auxiliar das câmaras municipais.

E corn vericimento unânirne no TCM da Bahia que a funcäo preclpua dos
Tribunias de Contas não é a de aprovar ou rejeitar contas, mas a de informá-
las ao parlamento e 6 sociedade. Quanto major for o volume e a clareza das
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inforniaçoes que prestarem ao parlamento, meihor terá sido o seu
desempenho.

A Constituiçao de 1988 e aquela transparencia procuraram revelar isso:
criou-se o Sistema Nacional de Controle.Externo

Esse sistema, na forma do art. 75 da Carta Federal, deve ser aplicado pelos
Estados e mlrnicIpios, de modo que Os recursos federals tenham sua
fiscaiizaco atribuIda ao Tribunal de Contas da Uniao; Os recursos estaduals,
aos Tribunals de Contas dos Estados; os recursos murlicipais, aos Tribunals
de Contas dos MunicIpios; a Constituicao acrescentou a expressao onde
houver", mas já ha decisão do Supremo Tribunal Federal, esciarecendo que o
texto da Constituiçao veda a criaçao de Tribunal de Contas Municipal. Não ha
nenhum impedimento de ordem legal Para a instituiçao do Tribunals de
Contas dos Municipios, urn Para cada Estado.

Na verdade, ha abrangencia da atuaçao do Tribunal de Contas dos
Municipios, e acho ate que é uma felicidade estar em Minas Gerais, nas
alterosas, porque nosso Estado tern muitas semelhanças e poucas
diferenças, e uma das semelhancas é a ampla extensão territorial. 0 Tribunal
de Contas dos Municipios da Bahia, criado ha 28 anos - estaremos
completando 28 anos no més de marco -, recebia a prestaçao do contas de
prefeitos municipais em vales. A administracao municipal da Bahia não
conhecia a legislaçâo a que estava submetida. Temos 28 anos de caminhada
e, ao tongo desse periodo, implantamos uma estrutura de departamentos,
corn 27 inspetorias regionajs, situadas em cada uma das regiöes
administrativas do Estado. Essas inspetorias estâo informatizadas, corn o
sistema interligado em rede. 0 Presidente do Tribunal de Contas dos
Municipios da Bahia, quando recebe urna solicitaçao da Assernbléia
Legislativa ou, mesrno, do Poder Executjvo Estadual, num prazo exiguo, tern
condiçaes de informar, por exemplo, a remuneracao de cada urn dos agentes
Politicos nos 415 municIpios da Bahia. Estamos convencidos de que 0
Tribunal de Contas nao e ind(istria nem loja de departamentos onde se vai
criando mais urn departamento aqui, outro all, funde-se aqui, e a
informatizacao vai resolvendo tudo. Nâo. 0 nosso entendimento é que 0
Tribunal de Contas tern, sem dOvida, necessidade da informática como
elemento de ordenamento, do simplificaçao de sua rotina. Entretanto, 0
julgamento das contas pOblicas requer atividade especializada. Talvez a
minha rnissão aqul seja demonstrar aos senhoros como atuamos, porque, ao
final, apesar de terrnos as rnesrnas competéncias do Tribunal do Contas do
Estado, Os senhores terâo uma nitida visao de corno é necessária a
existéncia de uma Corte de Contas especializada. Ninguem meihor do que Os
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Deputados Estaduais Para conhecer a realidade municipal. Acredito que esta,
na Bahia, não seja distante da do Minas, embora tenhamos 415 municipios, e
Minas, mais de 850. A verdade é que nâo se pode atuar em controle de
contas püblicas municipais como se atua em controle de contas püblicas
estaduals. Sem diivida, a administracão estadual so encontra num patamar
do muito major desenvolvimento, ate porque dispöe de quadros técnicos de
melhor qualificacão. Imaginem os senhores que, na Bahia, tivemos municipios
corn 8 a 10 mil habitantes, contando corn quadros técnicos qualificados, como
conta a administraçâo püblica estadual. Essa "departamentalizacao" nos
levou a estabelecer urna atuacâo do Tribunal de Contas em trés nIveis: uma
orientacao aprioristica, que já data de 25 anos. Temos, ha mais de 24 anos,
uma unidade do Tribunal de Contas dos MunicIpios voltada, exclusivamente,
Para esciarecer dCividas e orientar os gestores municipais - Presidentes de
cámaras, prefeitos municipais, dirigentes do administracâo descentralizada.
Para que tenham uma idéia, somente no corrente ano, já expedimos
orientação - de natureza juridica, contábil-financeira ou qualquer outra
riatureza - Para cerca do 1.930 consultas, ate ontem.

Essas oriontaçaes tern logrado evitar que, por desconhecimonto da
legislaçao, os municipios gestoros possam sor admoestados. Além dessa
atividade aprioristica, nós fazemos o acompanhamonto "pari passu". 0 que
vem a ser isso? Ao longo do ano-base - estamos em novembro de 1998,
entâo, ate 30 do novembro -, Os municipios rometem a inspetoria
correspondonte de sua jurisdicao toda a documentacao do despesa e receita,
sem exceçâo: balancete, omponho, oxtrato bancário, comprovante de
ingresso do receita, processos de pagamento o licitacães em sua intoireza,
em suma, toda a documentação de despesa e receita e oncaminhada ao
Tribunal de Contas do Estado. Ha uma peculiaridado quo acho que
demonstra a nocessidade da espocializaçao. Ponso que pouquissimos SãO OS
Vereadores que tern a oportunidade que os Voreadoros da Bahia tern. Antos
mesmo da Constituição do 1988, o Tribunal de Contas do MunicIpio abria
vistas dossa documeritacão aos Voreadores. Os Veroadores da Bahia,
duranto 10 dias, podom examinar a documentacão do dosposa e roceita de
seu municipio. Ha a parceria entre o Tribunal do Contas do Estado da Bahia o
o Logislativo Municipal. Entendo que a Constituicäo Federal foi extremarnento
feliz quando instituiu a donüncia praticada por qualquer cidadão, partidos
politicos, etc. Tern razão o eminente Conseiheiro Bento Gomes quando diz
que boa parte dessas donCincias e efotivada corn initerosso politico eleitoral:
eu acresceritaria quo a parte restante tern permitido uma melhor atuagão do
Tribunal de Contas do Municipio, uma vez que esse processo de denüncia,
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desde que formulado na forma das exigéncias legais, tern urna tramitaggo
que, normalmente, determina a realizaçao de inspecao no municiplo. 0
Vereador examina urn processo de pagamento, por hipótese, o calcarnento
de uma rua, e comunica ao Tribunal de Coritas que aquela obra não foi
realizada. Sem düvida nenhuma, independentemente de possibilitar a atuaçao
do Tribunal, meihor do que isso, ele possibilita que o Prefeito, de imediato,
sane a irregularidade, porque sabe que o Tribunal de Contas atuará,
determinando o ressarcimento aos cofres püblicos dos valores pagos
indeviciamente. Então, Os processos de denüncia, para nós, do Tribunal de
Contas da Bahia, são uma demonstraçao do entrosamento da atuação dos
parlamentos corn os Tribunals de Contas. No que diz respeito a atuaçao pari
e passu", o Tribunal de Contas, depois de receber a documentaçao e
conceder vista, durante 10 dias, aos Vereadores, examina a documentaçao e
expede uma notificaçao aos gestores, de modo que eles possam tomar
conhecimento das irregularidade ou faihas contábeis e se manifestar perante
O Tribunal, no prazo de 15 dias, seja corrigindo, seja justificando. E remetido,
então, urn relatOrio complementar, e, ao cabo de 12 meses de exercIclo, esse
trabaiho e consolidado num relatOrio anual, que iritegra o processo de
prestacâo de contas de cada prefeitura. Mudou-se, então, a situação. Hoje, 0
gestor municipal, na Bahia, tern 12 oportunidades de defesa, tern 12
oportunidades para tomar conhecimento, não repetir o erro no més
subsequente: 12 oportunidades para merecer orientação técriica da parte do
Tribunal.

No final do exercicio, apOs o prazo de disponibilidade piiblica das contas, as
prestaçoes de contas dos Prefeitos, Presidentes de Cãmaras e dirigentes de
entidades permanecem durante 60 dias nas Cãmaras Municipais a disposiçao
de qualquer contribuinte, e a documentaçao de receita e despesa, na forma
da nossa lei orgânica - foi inovação da nossa lei orgânica - ja examinada pelo
Tribunal, fica na sede da entidade também a disposiçao dos coritribuintes.
Acho que esse é urn avanço da maior expressividade, do major significado
para a transparéncia püblica.

Não ha, da parte do Tribunal de Contas dos MunicIpios, outro interesse
senão o de respeitar os principios que a Constituiçao Federal corisagrou no
art. 37: o da moralidade, o da impessoalidade, o da Jegalidade, etc., e 0
princIpio que a nossa Carta expressou, destacado pelo Conselheiro Adernar
Bento Gomes - o da razoabilidade. Esse e apenas urn exemplo concreto para
que Os senhores tenham idéia da atuaçâo do Tribunal de Contas dos
Municipios.

A remuneraçao dos Vereadores está subordinada a legislaçao que todos
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nos conhecemoS, ao art. 29 da Constituição Federal, a Emenda a
Constituicão n° 1192 e a reforma adrninistrativa, ainda dependendO da
aprovacao pelo Congresso da lei de iniciativa dos Três Poderes.

Por atuação da Inspetoria Regional, identfficamOs quanto está sendo a
remuneracão do Prefeito e dos Vereadores. Em determinadoS municIpios da
Bahia, o Prefeito Municipal estava recebendo quatro vezes o valor da
remuneracão do Goverriador do Estado, cinco vezes a rernuneracãO dos
Deputados Estaduais e por al vai. 0 processo foi constituldo. A medida que a
Inspetoria detecta o problema, ela encarninha urn termo de ocorrência a sede
do Tribunal, e o gestor recebe notificação para apresentacão de defesa.
Sorteado o relator, o processo fol a plenário, e o Prefeito recebeu a
determinacãO de sustá-la, porque o ato concessivo de tal rernuneracào não
atendia ao priricipio da razoabilidade.

Obviamente que é urn trabalho intenso porque são 415 municIpiOS da Bahia
e temos urn quadro de pessoal de apenas 400 servidores. Talvez ai esteja a
razão da inexpressividade da despesa do Tribunal de Contas do Municipio da
Bahia em face do orçamento do Estado.

E compromisso não apenas deste Presidente, mas do colegiado, de que
quern fiscaliza tern de dar o exemplo. Não ha condição de urn órgão
fiscalizador ser perdulãrio corn os recursos püblicos e cobrar razoabilidade
dos orgãos fiscalizados ou jurisdicionados.

A atuação do Tribunal de Contas se completa na fase decisôria, que é a
apreciacão das contas püblicas. Perdoem-me, mas tenho a vaidade de dizer,
neste Plenário, que, na data de ontem, presidi a sessão na qua[ julgamos as
contas da Prefeitura Municipal de Salvador, do referentes ao exercicio de
1997. De todas as contas desse exercIcio, so restavarn três a serem
apreciadas. Uma está na pauta de hoje, e duas estão na pauta da semana
que vem.

O Tribunal de Contas entende que sua furicão não é a de expor a
execracão páblica o agente politico. 0 Tribunal de Contas adota 0

procedirnerito de somente publicar na integra as decisUes que levem a
rejeiçao de contas depois dessa decisão ser transitada em julgado em nivel
doTCM.

Dessa sorte, enquanto houver possibilidade de recurso, o Tribunal cumpre
a necessidade da publicidade do ato em resumo. Esgotada a possibilidade de
recurso, publica no diário oficial a decisão na integra.

Ontem, fol relatada a prestação de contas de Salvador, que obteve um voto
brilhante do Conseiheiro substituto, Evãnio Antunes. Para nossa alegria, S.
Exa. fez urn trabalho que redundou no conhecimento, por parte cia Câmara
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Municipal de Salvador, de todas as informaçOes, inclusive em nivel
comparativo corn o exercIciO anterior, sobre a situaçao real em que se
encontra o MunicIplo de Salvador.

Temos a preocupaço de traduzir para o parlamento Os dados áridos da
contabilidade. Entâo, nossa análise está sendo feita corn indicadores sobre a
gestão, o nivel de endividamento do municIpio, como o Prefeito encontrou o
nIvel de endividarnento do municipio; quanto o Prefeito está aplicando no
primeiro ano na funçao educaçao, na funçao saCide, nas diversas funçOes;
quanto o Prefeito está despendendo corn rernuneraçao de salário ou corn a
previdéncia. Isso é feito sempre no exercicio, em cotejo corn o anterior, o que
permite, ao cabo do Ultimo exercicjo da gestão, que o relator receba no
processo todos Os elementos de que dispOe para fornecer ao parlamento uma
visao precisa. Apesar de esse gestor ter sido operoso, ele deixou o municipio
falido. 0 municipio nâo tern mais condição de sobrevivéncia, em funçao do
endividamento crescente a que foi submetido. Essa é a posiçâo do Tribunal
de Contas do Municiplo da Bahia hoje, em relaçao as contas de 1997. Na
Bahia, felizmente, a Constituiçao determina prazo para emissao de
pronunciamento por pane do Tribunal de Contas do Municiplo, assim como
do Tribunal de Contas do Estado. E desde a Constituiçao Estadual, que data
de 1989, em nenhum exercIcio deixamos de cumpnir esse prazo. A partir da
semana que vem, nao ha nenhum processo sem juigamerito. E o nosso prazo
ainida vai ate o dia 15 de dezembro.

Peco a gentileza de passar para a transparéncia seguinte. Essa linha de
montagem a que nos referimos so foi possIvel corn base em uma estrutura
absolutamente enxuta. No 1CM, entendemos que a multiplicidade de Orgàos
pode levar a urn retardamento. A multiplicidade de recursos, pecado terrivel
da nossa Iegislaçao processual civil, talvez seja uma das razOes dos ültimos
redamos quanto ao retardamento da atuaçao do Poder Judiciário.
Preocupamo-nos em limitar a possibilidade de recursos a apenas urn pedido
de reconsideraçao, que somente é provido quando fica demonstrado que a
Corte cometeu algum engano ou omissâo. Na medida em que essa estrutura
e enxuta, a instrução dos processos em nivel interno se faz de maneira mais
ágil.

Quando começarnos a exposiçâo, dissemos que nossa estrategia de
funcionamento tinha três niveis. Entendemos que uma das principais missöes
do Tribunal de Contas é a de levar informaçaes ao parlarnento e a sociedade.
E o Tribunal de Contas referente ao Municipio tern buscado cumprir bern esse
papel. Passei as mãos do eminente Presidente Romeu Queiroz uma
publicaçao feita a partir da prestaçao de contas referente ao exercIcio de

301
1996. Nos prOximos 15 dias deverá estar circulando a publicaçao relativa as
contas de 1997, que so não foi concluIda porque dois processos ainda devem
ser submetidos a apreciacão do Plenário. Pars que os senhores tenharn idéla,
mostrarei alguns resultados dessa publicacâo, encarninhada nesse formato
ou em disquete aos órgãos de planejamento governamental da Bahia, aos
agentes financeiros, ao Banco Mundial e ao Banco Central. Por meio dela,
tivemos a oportunidade de colaborar não apenas para o conhecimento da
realidade municipal do nosso Estado, assim como para o meihor cumprirnento
da missão desses organismos. Atualmente, a Secretaria de Planejamento do
Estado da Bahia recebe do Tribunal de Contas dos Municipios todos Os
valores de créditos e débitos, todas as receitas, o rnontante de receita
corrente, receita de capital e despesa corn pessoal, de urns maneira
sistemática. Somos o ünico Orgão estadual que dispoe desse acervo de
inforrnacöes. Essa transparéncia revela urn fato que, pela primeira vez na
Bahia, foi publicado. Urn total de 53 municIpios baianos, no exercicio de 1996,
näo arrecadou R$1,00 de IPTU. Os senhores podem imaginar a repercussâo
dessa informacao. Na apreciacão das contas de 1997, já pudernos antever
que esses 54 ou 53 municipios recolherarn menos da metade.

Urna das razOes que nós, da Bahia, entendemos como dificultadoras da
acào municipal é justamente a falta de receita propria, a inexistência ou o
despreparo dos municipios na arrecadaçâo de suas receitas diretas, vivendo
exciusivamente quase dependente das transferências. Essa publicaçao
trouxe a püblico a situaçao real. A transparência seguinte revela quais Os
municipios, já nurn námero bastante menor, num nümero de oito, que nâo
arrecadaram, em 1996, o lmposto sobre Servicos de Qualquer Natureza.
Temos aqui inümeras outras transparências corn dados interessantes, dados
sobre investimentos na manutençao do ensino, municIpio por municipio.
Temos dados sobre despesas corn pessoal, e por al vai, mas 0 meu tempo é
curto, e eu nâo quero cansá-los demasiadamente.

Na verdade, entendemos que ha fatores que justificam a existéncia das
Cortes de Contas Municipais. 0 pnimeiro deles, os senhores perceberarn, é a
especializacâo. Disse muito bern o Conseiheiro Ademar Bento Gomes. A
existéncia dos dois tribunais permitiu que houvesse uma evolução de cads
urn dentro da sua especializaçao. Isso, na verdade, ocorreu corn o Tribunal
de Contas dos MunicIpios. Temos tranquilidade para afirmar que, se o
Presidente da Casa quiser, ele pode determinar a sua assessoria que eritre
em contato corn o nosso Tribunal e receberá hoje ainda, por via de fax, os
pareceres prévios já emitidos sobre as contas de 1997. Essa especialização
está lastreada no fato de que o exame das contas pC,blicas municipais exige,
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naturalmente, tratamerito diverso do efetuado pelas Cortes de Contas
Estaduais. Está certo a Conselheiro Ademar quando prega a evoluçao do
exame efetuado pelos Tribunais de Contas para que passemos a analisar a
gestão. SO que, no âmbito dos municipios da Bahia, como no dos de Minas,
não tenho düvida nenhuma, isso ainda está longe de ser alcançado. Nôs
estamos caminhando nessa direção, mas nao temos ainda condiçaes de
exigir dos municIpios o que o TSE está exigindo do Estado.

Além dessa especializaçao, ha uma caracterIstjca interessantissima, que é
a autonomia municipal. Não podemos atuar sem respeitar essa autonomia.
Somente urn exemplo para elucidar: o Governo Federal alterou a lei de
licitaçao püblica e ampliou os limites para cada uma das espécies de licitaçao
pCiblica, colocando-os em valores elevados, em valores compativeis corn a
administraçao federal, nunca corn a realidade do "MunicIpio de XorrochO", na
Bahia, ou de incontáveis municipios aqui de Minas. Imediatamente, o
Governo do Estado da Bahia publicou urn ato reduzindo esses valores em
30%. Ele Iimitou a 70% de tais valores estaduals, para a Iicitação pUblica
estadual. Em respeito a autonomia municipal, o Tribunal de Contas dos
Municipios expediu a orientaçao aos Prefeitos no sentido de que, a
semelhança do que Ocorreu corn a administraçao piblica estadual, eles
também fizessem a redução, a partir do piso estadual. Para satisfação nossa,
o que demonstra o acatamento dos municIpios da Bahia, jã recebemos
retorno de 90% a 95%, não menos do que isso, dos municipios, reduzindo
também os valores dessas licitaçaes.

Uma iltima informaçäo que me escapou é que, já ha rnais de dez anos,
nenhum municipio na Bahia deixa de prestar contas. 0 grande acümulo das
funcOes e das atividades é resultante da grande quantidade de municipios,
outro fator que justifica a existéncia de urn tribunal de contas especializado.
Na Bahia, são 415 municIpios. Imagino como a situaçao nâo é mais dificil em
Minas, corn 853 municipios, Se não me faiha a memOria.

Finalmente, ha as caracteristicas próprias da administraçao municipal. Cada
municipio tern uma lei orgânica, cada rnunicipio tern urna lei de diretrizes
orçamentárjas, cada municipio tern urn orçamento.

0 acompanhamento, para ser bern feito, tern de ser concomitante. Não ha
acompanhamento de contas püblicas municipais quando este sO se efetiva
posteriormente. Não ha born acornpanharnento de contas püblicas municipais
quando o rnunicipio não sofre, pelo menos, duas visitas anuais de inspeção
por parte do Tribunal de Contas.

Entende-se, pelo que fol dito, que e. vital para o pleno exercicio do controle
externo municipal a existéncia de Cortes de Coritas especializadas. A opcão
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de alocar essa atribuicão constitucional aos TCEs parece ser riao somente
uma medida desacoriselhável, coma também atentatOria aos princIpios
estabelecidoS pela Carta Magna, que prevé a existência das Cortes de
Contas MunicipaiS. Não é aconselhável, porque as Cortes de Contas
EstaduaiS seriam obrigadas a montar urn aparato técnico de tal dimensão,
que, não reduzindo expressivamente as gastos, como se poderia imaginar,
atentaria contra sua prOpria eficiência e eficácia, uma vez que esse tipo de
Orgào se veria a braços corn dais objetos diferentes, corn dais procedimentos
diversos, corn duas rotinas diferenciadaS.

Sem mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus
serihores, agradeco a gentileza do convite e coloco-me, na Bahia, a inteira
disposicão da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para
contribuir corn o que for necessário, segundo o entendimento dos nobres
Deputados, para a deslinde da questão. Agradeco-lheS, ainda, pela paciência
corn que me ouviram. (- Palmas.)

Palavras do Deputado Marcos Helênio
Peco licença para não fazer Os cumprimentoS individuaiS, uma vez que a

tempo de que dispomos é curto.
Nossa preocupacão, ao propor a realizacão deste forum técnico para

discutir a estrutura e o funcionamento dos Tribunais, foi exatamente a de criar
oportunidade de conhecer a experiência de alguns Tribunais no Pais. E, hoje,
estão aqui, conosco, representanteS dos Tribunais de Santa Catarina e da
Bahia.

Essa iniciativa está ligada a uma proposta de emenda a Constituicào
apresentada pelo Deputado Ermano Batista, urn dos debatedoreS da parte da
tarde. Essa proposta levantou, na Casa, a polêmica sabre a necessidade de,
também em Minas, serern criados os Tribunais de Contas dos Municipios.

Pergunto: será que e necessário criar urn Tribunal exclusivO para os
municipios? Minas e urn Estado corn 16 milhOes de habitantes. distribuIdoS
em 853 municIpioS, corn uma extensão territorial rnuito grande. Essa pergunta
será, evidentemente, respondida, na parte da tarde, pelo Dr. João Bosco
Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do nosso Estado.

Além da proposta do Deputado Ermano Batista, ha uma outra, do prOpriO
Tribunal de Contas, cuja retirada de tramitacâo nesta Casa, parece-me, já foi
pedida. Refere-se a criação das inspetoriaS administrativaS.

Num primeiro momenta, pensou-se nas dez macrorregiãeS do Estado e, a
seguir, nas 25 regiOes adrniriistrativaS recém-criadas pelo atual Governador,

- que ainda não comecaram a funcionar.
Esses dais projetos estão, de certa forma, tramitando entre



304questionamenos e cautela, como e mesmo necessárjo. Dal a premencia deaprofundarmos o debate, através deste forum.
Temos algumas perguntas a serem respondidas. A flosso ver, existe urna

caréncia de complementaço apesar de a estrutura flsica e as recursos
humanos do atual Tribunal de Contas serem da malor qualidade. Sabemos
que ainda ha a necessidade do preenchimento de quatro vagas de Auditor,evidentemente por concurso, como preve a Coristituicao E preciso saber o
papel fundamental desse técnico que elabora pareceres estritamente
técnicos E preciso saber se isso vai ocorrer e Se já houve urna
compatibilizacao, urn remanejamento, de maneira que esses quatro cargos
nâo sejam preenchidos Essa e uma questao que apresentamos

Sempre fica a dUvida: o Tribunal de Contas é urn Orgão auxiliar na
fiscalizacao e no controle das contas püblicas? Essa é uma questao de
interpretacao. Acho que pode ser urn Orgão auxiliar, no sentido de também
fiscalizar, mas tenho a convicçao de que ele é autônomo e nao tern essa
dependencia no caso, do Poder Legislatjvo Ele tern toda a competência da
fiscalizaçao.

Poderiamos ate questionar, algum tempo atrás, a forma da relaçao de
Conselheiros, na manejra de acompanhar a fiscalizacao Evidentemente,
havia alguma relaçao entre quem indicava e os indicados e aquela
difIculdade, muitas vezes, de ser fiel cumpridor da legislaçao em reIaço a
Prefeitos que eram prOximos ao Governador, que fez a indicacão. Acreditoque isso hoje jã está Superado.

Houve momento em que o Tribunal tinha ate dez anos de atraso no
acompanhamento e na fiscalizacao das Prefeituras Prefeitos terminavam
seus mandatos, tendo, de fato, Cometido várias irregularidades denuriciadas
pela própria Cârnara, e a julgamento das contas era postergado.
Posteriormente, ele era candidato e não havia nenhuma impunidade Ainda
existe alguma morosidade nesse sentido. Essa e uma questao do Poder
Judiciárjo. Falou-se sobre a cãmara especifica para acompanhar os Tribunalsde Contas.

Questionamos também a forma de indicaçao dos Conselheiros Hoje, a
indicaçao dos sete Conseiheiros e feita pelo Governador e pela Assembléja
Legislativa. A Baricada do PT defende que deve ser tamben, atraves de
concurso püblico, para haver a isenção, a independéricia Vamos continuar
fazendo essa defesa, entendendo que são maneiras de moralizar cada vez
mais esse sistema de fiscal izaçao

Em relaçao a instrumentalizacao do Tribunal de Contas, a nOSSO Tribunal
tern uma excejerjte estrutura. Hoje são dois prédjos - em torno de 40.000m 2, -
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que tern condicOes de estar bern informatizados. Segundo informacOes, ele
está bern avancado em informática. Parece que a nümero de funcionários e
compatIvel corn a responsabilidade e a abrangência dessa fiscalização.

Segundo dados que tenho hoje, ha, aproximadamente, 1.476 funcionários,
sendo 170 não concursados, 174 do quadro especial, que são egressos da
MinasCaixa e da RURALMINAS, e em torno de 300 aposentados.

Eu estava discutindo a importância de se implementar - e isso de certa
forma é feito e será explicitado - a trabalho preventivo, de orientacão,
pedagOgico. Em discussöes corn Prefeitos, muitos alegam que aquele que
apresenta uma contabilidade certinha, de acordo corn a legislacao,
dificilmente será punido, mesmo que haja profundas irregularidades, coma
difererica entre valores da obra e valores de mercado. Aquele que não tern
esse tipo de orieritacão, mas é uma pessoa idônea, muitas vezes é punido.
Dessa forma, estarnos defendendo que haja esse processo de orientacão.

Em razão do tempo, you deixar as perguntas a serem resporididas pelos
responsáveis. Para o Conselheiro do Tribunal de Santa Catarina, perguntaria
quanto tempo fol necessário para a implantacão do sistema de auditoria de
contas püblicas. Corn relacao ao pessoal, a indagação se refere a formacão
profissional, se em Santa Catarina foram implantadas as regionais, se houve
resultados. Se não foi, se houve algurna avaliaçao para não implantá-las. Se
essa informatização substitui a regionalizacão proposta para Minas Gerais.

Corn relaçao ao do Estacio da Bahia, em quanto tempo se deu a
implantaçao do Tribunal de Contas do Municiplo, qua] fol a processo, se Os
resultados são considerados satisfatôrios, em quanto tempo se fez a
avaliaçao, o nivel de subordinacao das 27 regionais do Tribunal de Contas,
como elas são geridas e se as furicionários são de recrutamento amplo ou
restrito.

A principlo, as consideracoes são essas e também uma grande
preocupação de que o projeto que está na Casa não seja aprovado sern que
tenha consistência. Caso contrãrio, vamos onerar mais urn Estado, que estã
corn urn deficit mensal de R$60.000.000,00 e corn uma divida de mais de
R$20.000.000.000,00. E essa a nossa intervencão. Muito obrigado, Sr.0

0 Presidente. (- Palmas.)0
Palavras do Deputado TarcIsio HenriquesU,	

Sr. Presidente, ilustres convidados, autoridades presentes a mesa, Srs.0
0

Deputados, minhas senhoras e meus senhores, tenho a impressão de que a5
0
.4 debate deve ser feito corn a Deputado Marcos Helênio, e não corn as nossos

convidados e palestrantes, porque perceba na participacão dos ilustres
convidados verdadeiras liçOes de assuncão de responsabilidade nos tempos
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modernos. E a pergunta que tenho a impressão de que o Deputado Marcos
Helênio deveria fazer - não as perguntas dele, mas outras - é: Quando vamos
deixar de ]ado o medo de assumir a responsabilidade na condução das coisas
püblicas?

Quando vamos deixar de lado a hipocrisia da nossa presença na vida
püblica? Isso, Sr. Presidente, anoto aqul, agora. Fizemos urn cavalo de
batalha da major importância a respeito da aprovacao ou não desse projeto. A
imprensa "caiu em dma" para dizer que era urn nova "trem da alegria". Vários
Deputados se levantararn contra, acusando esse ou aquele ponto. F aqui, no
Plenário, nâo estou vendo os Deputados que tao ardorosamente estavam
combaterido o projeto do Tribunal de Contas. So estão presentes 10
Deputados dentre as 77 desta Casa. Não estou vendo a imprensa aqui para
ouvir. Então, chegamos a conclusão de que o pior cego e o pior surdo são
aqueles que, podendo ver e podendo ouvir, não querem fazer uma coisa nem
outra.

Não e possivel chegarmos hoje e discutirmos a necessidade e a
oportunidade da criacao de urn Tribunal Municipal de Contas, quando ha 28
anos a Bahia ja criou o seu. Santa Catarina nos deu urna aula de metodologia
e de adequação do funcionamento do Tribunal de Contas, corn as conquistas
modernas. 0 que queremos? Permanecer no atraso em que estamos? Isso
explica muito bern porque a Bahia tern ressonância do piano nacional: ha 28
anos está na nossa frente. Mas o Presidente do Conseiho da Bahia,
Conseiheiro Bento Gomes, deixou muito clara que abdicaram urn pouco da
sua competência, deixaram de lado o corporativismo. E o que estarnos vendo
aqui em Minas Gerais, é a essencialidade do corporativismo daqueles que
não querem compartilhar a competência do Tribunal de Contas corn outros
Conselheiros. Inclusive deixando vãcuos nos cargos de auditores, não sei ha
quantos anos. Tenho a impressão de que, nesses anos em que estou aqui, sO
vi a nomeaçao de urn auditor. Nesse tempo todo, percebemos que o
colegiado de auditores do nosso Tribunal está vago e deficiente. Exalto a
competéncia dos que estão là, porque acredito que estâo suprindo essas
faltas. Mas, corn que esforco?

A composiçäo do Tribunal de Contas prevista na Constituiçao e de sete
Conselheiros para cada Estado. Pergunto: Podernos comparar o nimero de
municipios que ternos em Minas corn a nümero da Bahia? Temos o dobro.
Podemos comparar o nümero dos nossos municIpios corn a nümero do Rio
de Janeiro, 90? E de Sergipe, que são trinta e poucos? Para concluir: será
que 0 Tribunal, corn sete Conseiheiros, pode ter a mesma eficiência dos
outros Estados, levando-se em conta a nUmero de rnuniclpios que cada
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Estado tern? Ate ha pouco tempo, o nosso Tribunal deixava de apreciar
contas de dez anos atràs, deixando definitivamente julgadas as contas que
não foram apreciadas antes de quatro anos. Não é possivel ficarmos lidando
corn Prefeitos e VereadoreS que exerceram esses cargos ha dez anos. E a
maior dificuldade.

Digo mais aos Srs. Deputados e aos convidados: Minas Gerais, quando se
criou o Tribunal de Contas corn sete ConselheiroS, tinha 283 municIpios e 6
milhães de habitantes. Esses dados podem servir para chegarmos a
conclusão de que, hoje, sornos 18 milhöes e temos 853 municipioS. Naquela
epoca, o Tribunal não funcionava do jeito que funciona hoje, julgando, dando
parecer previo e recebendo as reivindicacOes dos municipios. Ao contrário.
Se houvesse algum problema, os Vereadores recorriam ao Tribunal. Agora,
nao. 0 Tribunal tern a incurnbênCia de estar mais presente, julgando as
coritas dos administradores municipaiS. E mais do que isso: está informando
os municipioS, porque tern de ser urn grande órgão de informação.

Eu chego a essa constatacão para dizer que, em 1946, tInhamos duas
dezenas cu pouco mais de Deputados Estaduals, hoje são 77. 0 nUmero de
Deputados aumerita corn o ncimero de eleitores, e, por conseguinte, a
Tribunal de Contas tern que ser mais eficiente. Não adianta aumentar o
nCirnero de funcionárioS, porque quem julga são as Conselheiros. Par mais
eficiente que o ConselheirO possa ser, não pode resolver todos as problemas
que temos em pauta.

Meus senhores e rninhas senhoras, temos que levar em conta que a
imprensa tern buscado denegrir a irnagem do politico, porque a despesa que
esse Tribunal de Contas Municipal pode trazer, criando, apenas, 7 cargos de
ConselheirO, é de R$42.000,00. Torno como exemplo Os outros Poderes.
Aqul, na Assernbléia, ternos 19 funcionários no gabinete; se emprestarmoS 2,
vamos ter a dobro dos recursos para pagar os Conseiheiros. Mas não,
queremoS é colocar mais funcionàrioS nos nossos gabineteS, esquecendo que
a principal está là.

Está tramitando na Casa proposta dos Tribunais de Justiça e de Alcada,
aumeritando a nUmero de DesembargadareS e de JuIzes. Ninguém foi contra.
Todos estão aceitando, talvez porque tenharn medo da represália do Juiz ou
do Desembargador. A imprensa não tocou no assurito. Estãa fazendo a
unificação dos Tribunals, a que representa urn vasto extra, justamente no
momenta em que estamos ouvindo essa hipocrisia, no piano nacional e ate
estadual, de que precisamos economizar. 0 dinheiro foi ma l gasto ou
estamos querendo economizar? Na verdade, queremos economiZar,
contando a que 6 supérfluo e desnecessário, mas a essencial está sendo
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Eu dizia que o Tribunal de Justiça quer aumentar 0 n6mero deDesembargadores; hoje são 44, o Tribunal quer mais 15. 0 parecer ja foi
favorável. 0 Tribunal de Alçada quer aumentar o quadro de Juizes; hoje são
50, o Tribunal quer mais 26. Os pareceres das comissöes são tocjos
favoráveis. Esse projeto chegou no mês passado e já está chegando ao
Ptenário, para ser votado. A proposta do Conselho do Tribunal de Contas é
do ano passado e, ate agora, não consegulu parecer favorável. Os Deputados
ainda estão na dOvida se votam ou nâo. No entanto, o aumento dos gastos
corn o Poder Judiciárjo passou incOlume, e nâo houve comentárjo de quern
quer que fosse. Da mesma maneira, o Ministerjo Pübiico está querendo
aumentar seus subsidios ou adequa-los ao pIano nacional. Essa proposta,
também, não recebeu contestaçao

0 Poder Judiciário precisa ser aumentado? Precisa sim, porque estamos
vendo que a lentidão dos julgamentos traz uma situação de estrangulamento,
e as causas não são decididas: eternizam-se nos cartOrios ou nos
escaninhos, algumas, ate, ha mais de 20 anos. Tenho uma causa - posso
dizé-Jo ao Dr. Andrade, Procurador do Ministerlo Püblico - ha 27 anos, e não
se encontra urna soluçao. Digo mais, o Tribunal de Alçada precisa ser
aumentado? Precisa sim, porque, corn o aumento da população, o nUmero de
causas que ali chega está exigindo, por parte do Poder Judiciário, major
presença.

Estamos criando tribunals especlais e dispensando determinadas
formalidades, para que essas questoes sejam decididas mais rapidamente.
Muitas vezes, ate desprezamos princIpios do Direito, que estão sendo
postergados no julgamerito dessas causas junto a esses tribunais de
pequenas causas. Estamos fazendo a correta aplicação do Direito? Estarnosfazendo justiça para nOSSO povo, ou protelando soluçOes que não
conseguimos encontrar no momento. Espero poder voltar. Tenho a impressao
de que a minha fala não agradou ao Presidente, porque ele está me
mandando urn recado dizendo que o tempo está esgotado.

0 tempo, as vezes, se esgota para quem quer fazer colocaçoes e
questionar determjnadas posiçöes que, infelizmente não correspondem a
real idade dos nosSos dias.

Gostaria de salientar que o desaflo que temos pela frente vai definir quem
somos e o que desejamos para o momento. Vamos dar resposta ao nosso
povo, que espera de nos compostura, decéncia e responsabilidade, ou vamos
continuar querendo enganá-lo, negando-Ihe solucoes que, sabemos, já
deveriarn ter sido tomacias ha muito tempo, mas que estão sendo
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postergadas? (-Palmas.)
Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Neste momento, vamos dar
inlcio a fase dos debates. A coordenaçâo informa ao Plenário que os
participarites poderão formular perguntas aos expositores. As questöes
poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos
agilizar os debates, solicitamos aos participanteS que fizerem uso do
microfone que se identifiquem e sejam objetivos e sucintos, dispensando a
formalidade das saudacães pessoais. Os interlocutores especiais, assim
definidos pela comissão coordenadora do evento, por represeritarem as
entidades mais ligadas ao tema, disporäo de 5 minutos, e os demais
participantes disporão de 3 minutos para sua intervençâo. As entidades
menciortadas como especials são o Tribunal de Contas do Estado, o
Siridicato dos Servidores desse Tribunal, o Ministério Püblico, 0 Tribunal de
Justiça, a Secretaria de Estado do Planejamerito, a Associacão Mineira de
Municipios, a Federação Mineira das AssociacOes dos MunicipiOS, a União
dos Vereadores de Minas Gerais e o Centro de Cronistas Politicos.

Debates
O Sr. Presidente - Estão abertos os debates. Corn a palavra, o Deputado

Adelmo Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, gostaria de dizer,

principalmente ao nobre Deputado Tarcisio Henriques, que estamos
presentes para fazer o debate. Considerando que urna emenda a
Constituicão precisa de 48 votos favoráveis, talvez seja importante perguntar
aos que são favoráveis por que nao estão presentes. 0 debate foi proposto
para todos nós. Está presente o Deputado Marcos Helénlo, que não concorda
corn a aprovação intempestiva do projeto de emenda a Constituição; estão
presentes as Deputados João Leite e Marco Regis. Todos estamos avaliando
que não e oportuno, não é adequado constituir urn rtovo Tribunal, por menos
caro que ele possa ser, antes de se discutir o proprio Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais. 0 que ele pode fazer? 0 Tribunal de Contas, como
esta, ou aparelhado corn urn custo ainda menor, pode atender as demandas
do Estado ou pode fiscalizar as contas dos municIpios? Qualquer custo a
mais poderá constituir urn desperdlcio que temos que combater. Esta e a
questão que queria colocar neste mornento. Acho que, antes de avaliar de
maneira profunda, definitiva, não dà para constituir nenhum instituto a mais,
nenhum apareiho de Estado a mais. E preciso analisar a estrutura de Estado
que temos e o que pode ser acrescentado nela para que, eventualmente,
atenda os interesses de fiscalização, as acOes de fiscalização do próprio
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Em diversos momentos tivemos a oportunidade de revelar aqui, atraves dos
parlamentares do PT, que queremos urn Tribunal de Contas mais ágil, mais
eficaz Para analisar as contas do Estado e dos municipios. Não desejamos
que os muriicip,os tenham suas contas analisadas corn atraso. E preciso
agilidade. E preciso que haja uma major integraçao, e e o que estan,os
vendo, das diferentes instituiçoes componentes do Estado Para que as açOes
administrativas as acäes governamentajs sejam mais eficazes. Talvez seja
tempo de analisarmos como a própria Assembleia Legislatjva de Minas
Gerais e as Cámaras Municipais podem integrar-se meihor corn o Tribunal de
Contas do Estado, a firn de que o controle de contas seja feito de maneira
mais ágil e mais eflcaz.

o Sr. Presidente - Esta Presidéncia vai passar a palavra ao Deputado
Tarcisio Henriques, que fol citado nominalmente

o Deputado TarcIsio Henriques - Gostaria de lembrar ao ilustre Deputado
Adelmo Carneiro Leão que mencione, a presença de 10 Deputados
Estaduajs. Não falei que estavam todos ausentes. E certo que aiguns
Deputados, como V. Exa. e o Deputado João Leite, valem por 10 cada urn.
Mas, em pessoa, tinhamos apenas 10 Deputacios aqui, no Plenárjo.

V. Exa. fala, Deputado Adelmo Carneiro Leão, que somos contra - eu não
sou - a criação de qualquei- outra instituição. Quantas ouvidorias o seu partido
está pedindo Para criar aqui, agora, neste mês? Esse procedimento de V.
Exa. e ambiguo: quer umas coisas e nao quer outras. Temos a criaçao de
diversas ouvidorias ouvjdorja do ambiente Ouvjdorja disso, ouvidorja daquilo.
Inclusive, estäo criando uma câmara Para fiscalizar e combater a improbidade
administrativa Essa não seria atribuiçao do Tribunal de Contas? Não, é 0 PTque está propondo a criaçâo dessa câmara.

Vamos ter a eficiêncja do Tribunal corn o aurnento do nUmero de
Conselheiros Não e possivel mantermos o Tribunal corn o atual niimero de
Conselheiros Ora, tudo aumentou, menos o Tribunal de Contas do Estado.

Agora, veja V. Exa., o Presidente do Tribunal de Contas da Bahia disse que
o Tribunal dele e muito pouco solicitado pelas Assemblejas e pelos politicos.
V. Exa. chegou a concluso do porquê desse fato? E porque os politicos não
querem saber de Tribunal de Contas, eles correm de là. Então, quando se
fala em aumentar o Tribunal, em aumentar sua eficiência, os politicos dos
municipios não querem, assim também como os politicos estaduals. E urn
caso ate psicolOg,co ou seja, eles tern verdadejra ojeriza a criação de urn
órgão que possa fiscalizá-jos que possa orientá-los Mas, antes da punição, é
muito mais importante irmos a base e orientar os nossos Vereadores, 
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nOSSOS Prefeitos, que, sabemos, são carentes de muitas coisas. Inclusive
nos, aqui na Assembléia, também somos carentes de muitas coisas. Mas là,
no interior, eles tern carência dessas informaçães, que resultam da eficiência
de urn trabaiho bern feito, cientificamente estruturado pelo Tribunal de Contas.

o Sr. Presidente - A Presidéncia concede a palavra ao Dr. Rogerio
Bonassis, Assessor da Presidência do Tribunal de Contas de Santa Catarina,
Para responder as indagacöes do Deputado Marcos Helênio.

o Sr. Rogério Bonassis de Albuquerque - 0 Deputado Marcos Helênio fez
algumas indagaçôes a que gostaria de responder.

Em relaçâo ao tempo de implantação do sistema de auditoria de contas
püblicas, o sistema ACP for idealizado entre julho e agosto de 1993 e, em
janeiro de 1995, após aprovada a resolução que tratava dessa nova forma de
prestacão de contas do Tribunal, já tirtha condiçães de implantacão. Sua
concepçao original teve que ser alterada. Inicialmente, imaginava-Se apenas
urn processo englobando toda a movimentacão contábil e juridica do
municipiO.

Posteriormente, conforme o Dr. James demonstrou, criaram-se quatro
espécies de processo: urn, relativo a demonstrativoS contábeis; outro, a
pessoal; outro, a prestacão de contas por recursos aritecipados, e o ültimo,
sobre licitacöes, contratos, convénios, atos juridicos e anàlogoS. Isso
determinou que se fizessem novas reprogramacães e demandou algum
tempo. Basicamente, podemos afirmar que a partir de 1997 é que, realmente,
internamente, o ACP teve sua conformaçâo final e passou a ser utilizado
pelos técnicos, na area municipal, para a realizacao de auditorias. Ele tanto
admite auditorias automáticas quanto cruza as informaçöes recebidas e,
conforme a informacão solicitada, dá o resultado. Deixa de lado urna série de
levantamentos, uma série de anotaçôes e dá o resultado imediato. Permite,
também, o levantamento de uma série de informaçães especIficas, voltadas
Para determinados objetivos de auditoria, servindo de subsIdio Para as
inspecaes a serem realizadas. A utilização do ACP passou a ser efetivada a
partir de 1997, de uma maneira mais completa.

No tocante a regionalizacâo, antes de viajarmos, trocávamos algumas
idéias corn o Conseiheiro Presidente Moacyr Bértole e falávarnos, inclusive,
sobre o fato de se estar discutindo, em Minas Gerais, a questão da
regionalizacão. Ele foi, de forma ate bastante enfática, contrário a idéla. Em
Santa Catarina, nao adotamos a idéia da regionalizacão, e não se tern essa
intençâo, pelo menos em curto prazo; em longo prazo, depende do que possa
vir a acontecer. Ha uma dispersão de recursos, principalmente de recursos
humanos. Se idealizarmos internamente a atividade que desenvolve a
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Tribunal de Contas na montagem de suas equipes de auditoria, tanto aquelas
que planejam corno as que elaboram os relatórios, perceberemos que ha
possibilidade de maximizaçao da utilizaçao de pessoal, de estabejecjmento
de orientacöes quanto a que matéria auditar, a controle do trabaiho dos
técnjcos, o que propiclar,a uma série de vantagens. Essa é uma das causas
primeiras, alias, da não-utilizaçao da regionalizaçao, que também vai obrigar
A montagern de regionais, cada qual corn urn custo enorme.

Do Tribunal de Contas, curiosarnente, espera-se sempre uma onipresença,
uma oniscjência seja nas malores questöes do Estado, seja na menor, no
rnenor municiplo do Estado. Houve urn convite fraudado no municipio, e
aquela situaçâo, para aquele municIpjo, conforme a sua moralidade, foi urn
escândalo. Não se entende por que o Tribunal de Contas não detectou e não
apontou aquela pequena questao naquele municiplo. Quer dizer, o Tribunal
atua. Não é afeto a manchetes de jornais. Não e da Indole do Tribunal de
Contas estar nas manchetes dos jornais. Primeiro, a rioticia da aprovaçao de
contas püblicas nao desperta o interesse da imprerisa. Segundo, a noticia
relativa a restricoes quanto a contas pQblicas não interessa a quem está no
poder. Entao, e por isso que nâo é sempre que o Tribunal de Coritas está na
imprensa so quando a situação interessa ao pCibiico. Mas, mesmo assim,
quern vive no Tribunal de Contas, quem realiza auditorias, quem julga as
contas pOblicas e tern a oportunidade de acompanhar o relacionamento do
Tribunal de Contas corn os Orgâos controlados, ao longo do tempo, vai poder
verificar a influência que exerce a ação do Tribunal nas várias administracoes.
Queirarnos ou não, a rnentalidade do flosso adrninjstrador p(iblico ainda não é
totalmente a de procurar a melhoria o tempo todo, em tudo. As vezes, ele
acha que, a despeito da legislatçao, o seu pensarnento é que tern de
prevalecer, sern a preocupaçao de responsabjlizar ou penalizar quem quer
que seja. lsso e urn tipo de trabaiho que não aparece para o pCiblico, mas que
o Tribunal de Contas vem realizando dia a dia. Corn relacão a se o sistema
ACP substitul o processo de regionalizaçao, acho que substitul corn grande
vantagem, principalmente em termos de custos administratjvos

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
o Deputado Carlos Pirnenta - Sr. Presidente, senhoras e senhores, gostaria

de, para ilustrar a minha fala, relatar urn fato que me aconteceu esta semana
e que acredito ser extrernarnente comum, nao so em Minas corno em outros
Estados. Recebi urn telefonema de urn ex-Prefeito de miriha cidade, pedindo-
me para conversar corn alguns Vereadores, corn quem tenho amizade
pessoal ou alguni relacionamento para solicitar deles que votassem contra
urn parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais, para que urn ex-Prefeito
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pudesse ter suas contas aprovadas e ser candidato no prOximo pleito. Cito
esse fato para mostrar dois pontos fundamentals. 0 primeiro ponto, que e
cornum aos tribunals de contas de todos os Estados do Pals, é a fragilidade
das decisöeS dos tribunals, onde se tornam ate reféns desses parecereS. Se
a Câmara tern influência politica de urn lado e de outro, ha simplesmente de
deixar de acatar urn parecer baseado em critérios técnicos beni elaborados,
ou seja, as vezes, ao ser submetido a análise de uma Câmara de
VereadOreS, poderá esse parecer não ser acatado. Vejam a necessidade de
se reforcarem constitucioflairnente Os tribunals de contas. E precisO reforcar

Os critérios técnicos dos tribunals de contas. Isso é comum a todos Os

Estados. Vejo outra forma de se reforçarem, individualmente, Os tribunals. No
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, estamoS diarite de urn projeto
que é polémico. Tive oportunidade de expor meu ponto de vista: não acho
que, em flosso Estado, a soluçâO passe por uma ampliação do nUmero de
vagas no Tribunal de Contas. Acredito que precisamoS encontrar uma forma
de o Tribunal de Contas se tornar rnais ágil e mais eficiente. Al, vem a grande
discussão. Estamos vendo as experiênCiaS de outros Estados, e aqul, em
Minas Gerais o Tribunal tern que se mexer. Quando o Tribunal fol criado, ha
alguns anos, tInhamos 200 e poucos municipioS, hoje temos mais de 800.
Entâo, o grande questioriamentO que fazemos rieste forum técnico é quanto
ao que fazer em Minas Gerais. Como reforçar o Tribunal de Contas, torná-lo
mais ágil, mais eficiente. Acho que e essa a grande pergunta que o povo
mineiro faz, e teremOs alguns subsidios corn as experièflciaS de outros
Estados. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Permito-me solicitar ao Coriseiheiro Ademar Bento
Gomes que responda a essa indagacâo do Deputado Carlos Pimenta, que
parece chegar a idéla de urn Tribunal de Contas de julgamentO.

o ConselheirO Adernar Bento Gomes - Realmeflte, os tribunals de contas
estão na esfera do Poder Legislativo, não estão na esfera do Poder Judiciário.
Mas tern atividade de julgamento administrativO. Julgar contas e julgamento
administratiVo. E a tradiçãO dos tribunals. A inspiracâo de Rui Barbosa fol o

: julgamento de contas que decorre da concepcão teOrica do sistema frances.
Mas esse julgamento está sujeito, naturalmente, como decisâo administratiVa,
ao controle jurisdicional. Isso também é pacIfico na estrutura do nosso
sistema juridico e constitucioflal.

A nulidade que temos, em termos de tribunals, vem corn a introducãO da
• auditoria, a partir de 1967, ampliada e fortalecida corn a ConstituicâO de 1988.

A auditoria vern do sistema de controladoria, que não faz julgamento, não
aplica penalidade, não desaprova contas. Os sisternas de controladoria
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Executivo, mas nâo julgam Os ordenadores mandam auditorias para o poderLegislativo, para o parlamento, mas não julgam o ordenaclor da despesa
Podemos julgar Os ordenadores de despesa e aplicar-Jhes multas pecunjárjasna forma estabelecida na Constituiçao Multas ate pesadas, a Constituicao
nos permite aplicar, sujeitas ao crivo do Judicjáro

Ha uma excecao em Portugal, onde não ha recurso para o Judiciárjo 
porqueeles tern urn julgarneno especial, é jurisdicão ünica para materiaadrninjstratjva 0 Tribunal Administrativo não tern jurisdição sobre 0 Tribunalde Contas portugues. A decisão do Tribunal de Contas é final, sern controjejurisdicjonal

A novidade adminjstrat pva que temos é que os Conselheiros, além da
funçâo de julgarnento chamada de Pleriário, das cámaras e do Tribunal
Pleno, começam a exercjtar as funçaes de auditoria. Como?Supervis:onando, orientando tecnjcamente as inspecaes e auditorias que são
realizadas pelos órgãos técnicos. Os órgaos técnicos não flcam majs soltos,
pelo menos em flOsso Estado e em muitos dos Estados. Aos Cortselheiros,
por sortejo anual, no nosso Estado, e atribuido o acompanhamento auditorial.

Entao os programas que são acompanhados pela estrutura dadepartamentaJjzao das coordenadorias - são quatro coordenadorias no meu
Estado - tern a supervisao de un, Conselhejro Os Consejheiros então,
orientarn, resolvem düvjdas Mas o processo de auditoria vai tramitar noPlenário. 0 Conselheiro que supervisiona nao será necessariamente o relator.
o processo será sorteado no Plenário para urn relator, mas ha urn
Conselheiro responsável pela supervjsao de cada uma das 

coordenadorias.Essa funcao de julgamento e a funcao tradicional de julgamento das contas.
0 Supremo Tribunal Federal tern decidido que, quanto ao quantitativo de

contas, a decisão e de cornpetencja constitucional do Tribunal; a Judiciário
nâo entra nesse aspecto de coritas, porque é competencja exclusiva,
Coflstltucional do Tribunal de Contas, salvo se houver algum vIcio deilegalidade oi.j inconstitucianajidade 0 Poder Judiciário, sobre o conteüdo das
contas, pode decidir se o julgamento foi ilegal ou se deixou de atender a urn
principio por exemplo da ampla defesa, ou do COr)traditOrjo mas não pode
decjdir o rnérito, de aprovar ou desaprovar, porque e decisão especifica dos
Tribunais de Coritas

Era esse o registro de nossa experiencja, coricjujndo que achamos
vantajosa a aliança de supervisionar a auditoria e julgar. Somos melhores do
que as controjadorjas do Canada, da Inglaterra e dos Estados Unidos, porque
podemos aplicar penalidades ao gestor. Pelo afastamento do gestor,
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podemos representar através de sua suspensão de direitos politicos. A
Constituicão prevê a representacão do Tribunal. Os Governos fazem isso. No
sistema de controladoria, o Controlador-Geral não tern esse poder. 0 Tribunal
de Contas do Brasil tern esse poder.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Sr. Rogério Bonassis de Albuquerque,
representante de Santa Catarina.

O Sr. Rogérlo Bonassis de Albuquerque - Nesse assunto levantado em
tomb da capacidade do Tribunal de Contas, não podemos deixar de levar urn
elemento em consideração. Minas Gerais tern 853 municipios, enquanto a
Bahia tern 415, e Santa Catarina, 293. Em Santa Catarina são 1.519 unidades
gestoras a fiscalizar, rnais 86 do Estado. Quantas são na Bahia? Quantas são
as urtidades gestoras em Minas Gerais? Se, em Minas Gerais, houver uma
autarquia, uma fundacao e uma empresa por municipio, rnultiplicando, là
passam de 2.400. Vamos ter pelo menos urn balanco anual a ser analisado.
Quando ha uma acão popular contra uma licitacão, seja urn rnandado de
seguranca contra urn ato de urn administrador, é apenas urn ato em
julgamento. Quando o Tribunal de Contas faz urna auditoria abrarige mil e urn
atos, e, por vezes, a origern desse ato é diferente dentro da propria
adrninistraçao. A Constituição nos obriga a urn direito contraditôrio de ampla
defesa. São vários processos dentro de urn processo 56, canalizado para o
julgamento a ser realizado por sete Conseiheiros. No passado, Santa
Catarina teve urn problema corn 0 sisterna anterior de envio mensal de toda a
documentação das administraçOes municipais da administracao direta do
Estado. Era exatarnente o volume enorme de processos a julgar. Corn isso,
relaxararn-se os atos processuais. Hoje, cada vez mais, constatamos a
presenca de advogados no Tribunal de Contas, a defender as partes. E o
advogado val em dma do processo para, as vezes, desestabilizar o
julgamento. As vezes o fato se torna secundàrio, porque, de repente, nao se
fala sobre a verdade da decisão, mas sim que Se deixou de cometer
determinado ato processual. E, em funcao disso, a Justica pode derrubar urn
julgamento do Tribunal de Contas. Essa realidade também ha de ser
considerada quanto a atividade dos plenarios do Tribunal de Contas, ou seja,
quanto ao enorme nOmero de processos canalizados para sete Conseiheiros
apreciarem.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ermano Batista.
• Deputado Errnano Batista - Sr. Presiderite, dernais componentes da

Mesa, Srs. Deputados, rneus senhores e minhas senhoras, tomei a liberdade
de pedir ao Sr. Presidente a palavra, neste instante, não para debater, não
para perguntar, mas para fazer urn depoimento que julgo oportuno e
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necessário Gostaria, nesta OpOrtunjdade, não obstante a exiguidade do
ambiente e a escaSSez de participar'ites, mas observando a qualidade dos
presentes, de aproveitar o ensejo Para dizer os motivos que me levaram a
apresentar a proposta de emenda a Constituiçao que amplia o Tribunal de
Contas, criando na sua estrutura o Conseiho de Contas Municipais. Não vejo,
sinceramente esse desejo por acaso, nao vejo o vento como o pólen que
fecunda o estigma, mas foi o resultado de urn processo de fermentaçao
prolongado, de escuta das bases. Fol também em razão de ter sido Prefeito
por duas vezes, de conhecer a estrutura interna do Tribunal de Contas, em
conversas corn funcionários, corn seus Conselheiros 0 Tribunal de Minas
tern urn corpo de funcionár pos altamente competente, tern urn grupo de
Conselhejros dedjcados e determinados mas não se pode conceber, na
estrutura atual existente, o cumprimento de sua missão institucional, que é
emitir parecer sobre as contas de 853 municipios, sobre as contas do Estado,
suas empresas püblicas, suas autarquias, no exIguo prazo que a Constituiçao
determina. São 60 dias Para oferecer parecer relativamente as contas do
Estado e 360 dias, menos de urn ano, Para emitir parecer sobre as contas dos
municipios. No meu entendimento e no do próprio Tribunal, em determinada
ocasião - depois houve uma evoluçao ou involuçào -, dentro do meu
sentimento, isso e humanamente impossivel. E como colocar uma carga de
60kg nas costas de uma criança que tern toda a boa-vontade, toda a energia,
toda a força e todo o calor, mas não agüenta, nao suporta esse peso. Dal 0
resultado apesar de todo o esforço dos nossos Conselhejros, do
represamento de contas, que ficam além dos 360 dias sem a emissão do
parecer, impossibilitando a ação do Poder Legislativo na interceptaçao da
participaçao, as vezes, de agentes politicos que ha muito deveriam estar
afastados.

Mas entendo também que o Tribunal de Contas não pode nem deve ficar na
missão restrita de órgão fiscalizador e punidor. Sua funcao é muito mais
educar, instrujr e orientar, porque, Para o cidadão brasileiro ou de qualquer
outra nação, não he nenhum prazer nem ganho em ver o gestor da coisa
pUblica condenado porque apiicou mal os recursos püblicos. I-la necessidade
de que isso aconteça, mas não prazer em ver acontecer. 0 prazer que 0
cidadão sente é saber que o recurso püblico foi bern aplicado e gerou os
beneficios preconizados pela lei.

De que adianta vermos, 15 ou 20 anos depois, urn Prefeito punido? E
punido apenas fisicamente, corn Pena privativa de liberdade, porque dinheiro
ele certamente não terá Para devolver. Que beneficio isso traz para a
sociedade? Nenhum.
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0 importante e garantir que o recurso püblico seja efetivamente bern

aplicado, que gere riqueza, que garanta conforto e que proporcione trabaiho.
E isso que a Constituição estabelece. São esses os principios que estão
esculpidos em nossa Carta Magna.

Esse, senhores, fol o objetivo major, senão ünico, do nosso procedimento.
Naquela ocasião recebi, alias, o aplauso de inOmeros parlamentares e ate
mesmo de membros do Tribunal de Contas, qua admitiam a criação de
tribunals de contas municipais como uma necessidade. Mas, uma vez
apresentado o projeto de emenda a Constituição, a midia insurgiu-se contra
ele. E como o nosso povo se abate diante da triste expectativa de ver seu
nome circulando corn alguém que está proporcionando a formaçâo de urn
"trem da alegria"... E ate vexamoso imaginar que alguns se deixem intimidar
diante de expressöes que não tern nenhurn sentido, mas que caem como urn
bálsarno, como urn presente do Olimpo, uma dádiva dos céus Para aqueles
jornalistas que nao gostam de gastar tempo investigando e raciocinando -
preco acessivel a qualquer parlamentar acornodado que não gosta de perder
tempo dando explicaçöes.

Mas o povo, vitima de dissimulação, não raro é tapeado, é induzido a ficar
aplaudindo espetáculo reles patrocinado por pessoas dessa estirpe.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, dernais participantes da Mesa, minhas
senhoras, meus senhores, em principio, a proposta enfrentou a barreira da
inconstitucionalidade. Houve alguém que chegou a citar o art. 31 da
Constituição: "E proibido criar conseiho municipal", inserido num capitulo que
Se refere a municipio. A proibicão diz respeito a Câmara Municipal. Alguem lé
a Constituicão como urn todo e acaba dizendo bobagem.

Depois vem a questão do provimento. "0 provimento não pode ser feito sam
concurso piblico", a Oposição alardela isso, mas se esquece de que o art. 37
da mesma Constituição enumera trés tipos de atividade do serviço piblico,
quais sejarn o cargo, o emprego e a função.

Conselheiro do Tribunal de Coritas, Deputado, Ministro do Supremo e
Desembargador de Tribunal não ocupam cargo nern tern emprego.

0 qua é cargo, o que e emprego? São urn conjunto de atribuiçôes que se
aplicam a uma pessoa, a uma individuo, a urn cidadão. Quando se trata de
decisôes coletivas, de colegiado, é função. 0 art. 17, inciso II, se não me
engano, diz qua, Para o provimento de cargo publico, é necessário concurso
pCiblico.

Sr. Presidente, peço permissão para concluir meu raciocinlo.
0 Sr. Presidente - V. Exa. dispôe de mais 1 minuto.
0 Deputado Ermano Batista - Prometo ser breve. Peco a V. Exa. que me
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ajude a conquistar mais 1 minuto, pelo menos. 	 318

Então, o que é funçào? Quando o individuo decide sozinho, ele tern urn
cargo, ele tern urn emprego. Quando a decisâo é colegiada, é funcao. E poressa razão que sabiamente o coristituinte não exigiu que haja concurso
pCibhco, como preconizou o Deputado Marcos Helênio, dizendo que é preciso
questionar o provirnerito dos Conselheiros do Tribunal de Contas, que deve
ser atraves de concurso püblico.

Não. E constitucional o provirnento da forma como e. Nem sempre concurso
pciblico é a rnelhor forma de escolher o meihor. E comum ver-se por al
funcionários jactar-se de ter ocupado cargo por concurso e, por essa razão,
"you Ia quando quero, faço o que quero, ninguem tern nada corn isso", como
se o concurso püblico fosse para legitirnar o ocio ou a falta de educacao, e
nâo para escolher o meihor.

Se quiser colocar a coisa na questao do concurso pUblico, é o mais püblico
dos concursos pela forma de provimento, porque o cidadao é "troiado", é
inquirido publicamente pelo povo atraves de seus representantes, e a
democracia representativa e assim, na presença da imprensa, fazencio
perguritas, respondendo all a todo o mundo, mostrando a sua competéncia.
Quanto a esses concursos de rnültipla escoiha, já proporcionaram, nos
Estados Unidos, ate que uma macaca fosse aprovada. Cornpetencia se
mostra Conversando. F assim que se faz.

Não posso me alongar, o Sr. Presidente tern razão, nâo pode abrir excecão,
não pode criar precedentes, mas quero dizer aos senhores que 0 flOSSO
objetivo não e apresentar urn projeto que gere impacto financeiro negativo,
corno, demagogicamente Deputados oposicjofljstas tern dito nesta Casa,
agindo de outra forma. 0 Deputado Tarcislo Henriques tern razão. Existe urn
projeto do PT que cria urna estrutura na Secretaria de Agricultura que gera
urn impacto financeiro de R$60.000.000,00 E o discurso divorciado da acão.

Agora, entendo que nern sempre deixando de gastar urn pouquinho é
economizer. E como a dona de casa que deixa de trocar a torneira e prefere
pagar a conta de água, aumentada durante o ano.

Nosso projeto nao tern impacto financeiro negativo, é altamente positivo,
visa a dar estrutura ao Tribunal pare sair da sua condiçao de órgao
fiscalizador e punidor, partindo para o carnpo, orientarido, instruindo,
educancjo ajudando os Poderes Legislativos, seja municipais, seja estadual,
a afastar aqueles que são inconvenientes e ajudar aqueles que tern boas
intençaes, querem agir bern, querem proceder bern e, não raro, são vItimas
de contadores mal-intencionados Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Esta Presidencia solicita aos debatedores que atentern
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ao máxirnO para o horário, ja que passamos 20 minutos do melo-dia e alguns
dos debatedOreS tern avião marcado para a tarde. Vou conceder a palavra ao
Dr. Nilson Souto, da Associação Mineira de Municipios, que, como
interlocutor especial teria 5 minutos, como anunciado, mas que disporá de 3
minutos, diante do avanço de nosso horário.

0 Sr. Nilson Souto - Sr. Presidente, eu gostaria de manifestar aos
representanteS dos Tribunais de Contas do Estado da Bahia e de Santa
Catarina os meus cumprimentOS e dizer que fiquei impressionado e satisfeito
corn aquilo que estão realizando em seus Estados. Queria também, nesta
oportunidade, dizer a eles que nOs, que conhecemOS o Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais desde 1964, atestamoS quanto esse Tribunal
melhorou e quanto esse Tribunal hoje já atende bern aos rnunicipios e ao
Estado de Minas Gerais.

Embora nao tenha ainda usado a palavra, gostaria que o Conselheiro do
Tribunal de Contas dos Municipios de Goiás nos dissesse alguma coisa a
respeito desse Tribunal, porque tivemos informaçöes de que atravessa sérias
diflculdades, tendo, ate mesmo, extinguido as suas diretorias regionais e
interrompido seus trabalhos por quatro meses em razão de dificuldades.
Gostarlamos também de ter esse depoimento, para podermos comparar corn
aquilo que de grande, de extraordinário, de perfeito vem realizando o Tribunal
da Bahia.

Quando o Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais fizer uso da
palavra, eu gostaria que ele nos dissesse o que estã sendo feito e o que
pretende fazer para a instalaçâo das delegacias regionais do Tribunal de
Contas e tarnbém para o preenchimerito das quatro vagas de Auditor, que,
sabemos, muito ajudarão o Tribunal a desenvolver seu trabalho, Tribunal
esse que hoje já está emitindo parecer prévio nas contas de 1997. Queria que
ele falasse também do seu programa de aperfeicoamento, de assistência e
treinamento para as Prefeituras, como os que recenternente realizou junto
aos contadores das Prefeituras de Minas Gerais, e do incentivo e do
treinamento que está realizando para que as Prefeituras criem seus serviços
de auditoria interna.

Está ausente da Mesa, neste instante, o representante do Tribunal de Santa
Catarina, mas gostaria de Ihe perguntar se as açoes administrativaS des
Prefeituras são julgadas como urn todo ou se são objeto de divisão. 0
Tribunal de Contas de Minas Gerais analisa as contas dos municipios em
quatro areas. Emite parecer prévio para julgamento, pela Cámara, daquilo
que se denomina prestacão de contas, mas que, na realidade, se restringe a
parte contábil e julga - e al não emite parecer prévio - a legalidade das
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320despesas. E é al justamente em que se verifica a maioria dos erros e das
imperfeicoes. Numa Prefeitura que tenha 20 mil empenhos, dilicjlmentealguma irregularudade nao será Cometida.

Gostaria também de saber do Conseiheiro do Tribunal da Bahia: em Minas
Gerais, o responsavel, na hora do julgamento, pela legalidacie das despesas
da Prefeitura é o ordenador. A lei orgánica do municipio permite ao Prefeito
delegar competencia aos seus Secretários Para ordenar despesas, na hora
de julgá-las? A responsabilidade, no entendjmento do Tribunal de Contas deMinas Gerais, é do ordenador.

E essa, Sr. Presidente a nossa consideraçao
o Sr. Presidente - Entendo que a sua consideracao foi dividida em trés

partes. Vou passar a palavra ao Dr. Wander Arantes de Paiva, Presidente da
Associacao dos Tribuna,s de Cor,tas dos Municipios do Brasil.

o Sr. Wander Arantes de Paiva - Sr. Presidente, Dr. Nilson, e urn prazer
responder a V. Exas., Srs. Deputados Senhores membros da Mesa, ano
passado realmente o Tribunal de Coritas do Municiplo de Golás sofreu urn
problema. A augusta Assembléja Legislativa, por meio de uma emenda a
Constituicao, incorporou o Tribunal de Contas dos Municipios de Goiás ao
Tribunal de Contas do Estado, fazendo corn que os Conselhejros também
fossem apresentados ao TCE. No entanto, dois meses depois desse ato, a
Assemblela Legislativa de Goiás voltou atràs e recriou o Tribunal de Contas
dos Municipios que está trabalhando a todo o vapor. As inspetorias regionais,
por isso, foram transferidas Para a sede.

o Tribunal de Contas tern hoje urn controle Unico, através de urn programa
de computacao desenvolvido por sua equipe tecnica, que controla toda arnovinientacao orgamentiria, todas as despesas. Por exemplo, recenternente,
na semana passada, a Delegacia de Crimes contra a Fazenda PUblica
desconfiou de que uma empresa estaria vendendo notas fatsas. Recorreu ao
Tribunal de Contas dos Municipios, perguntando se não haveria outras notas
em determjnado municIpio, e, em 6 minutos, o programa mostrou
R$558.000,00 de notas dessa empresa em 54 municipios diferentes

Os bajancetes mensais são enviados ao Tribunal de Contas pordocumentacao pessoal, que leva junto todos Os quadros da 4.320, Os extratosbancários e Os quadros suplernentares , como remuneracao de agentesPol iticos, controle mensal, 25% da educacao, FUNDEp e controles outrosdeterminados atraves de anexos. Toda essa documentação é verificada. Vai
tambem Para o Tribunal urn disquete cujo programa desenvolvido pelo ( ... ) foi
doado aos municipios, que mandarn seu disquete Para a verificaçao da partecontábil.
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A auditoria técnica de engenharia analisa todos os contratos de

concorrênCia pUblica no que se refere ao registro. Goiània e Anápolis, as duas
maiores cidades, tern uma resolução que determina que esses registros
sejam feitos concomitantemente corn a concorrência püblica, a tomada de
preços e o convite, se necessário. Então, são fiscalizados 242 municipios do
interior e 387 entidades. Eles colocam de livre e espontànea vontade, por
exigéncia do vencedor da licitaçao, porque là já é cultura, que o contrato entra
em vigor apos o registro no Tribunal de Contas dos Municipios. Ele nao terá
eficácia alguma se não for registrado.

Ternos urn controle de pessoal inédito, em que estão relacionados e
controlados individualmente, em fichas, 113 mil funcuonários, corn
informacOes sobre o provirnento, a natureza do cargo, do emprego ou da
funcao. Pelo CPF se sabe também o dia em que o funcionàrio entrou, a forma
de provimento, o cargo que ocupa. 0 sistema ainda acusa mensairnente as
inclusOes e as exclusOes da folha de pagamento. Dr. Nilson, houve, sim, esse
problema, rnas ;a está sanado. Temos trabaihado Para isso e mantido as
prestacoes de contas em dia. E rnais: quando a Càmara Municipal rejeita 0

parecer do Tribunal de Contas, e se este resulta em dano ao Eràrio, o
Tribunal recorre a urn documento charnado Resolucão de lmputacão de
Débito - RID -, o qua] e baixado e enviado ao Ministério PCthlico, que criou
uma procuradoria especIfica Para a verificacão de assuntos relacionados a
Prefeitos, enviados pelo Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de
Goiás.

Além disso, o Tribunal corita corn progressos, principalmente na area da
fiscalizacao, promovendo cursos de aperfeiçoamento dos servidores
rnunicipais, dos seus prOprios servidores e realizando encontros regionais,
levando a orientaçâo. 0 lerna e "Orientar Para não punir". Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidência concede ao Dr. James Luciani 3 minutos
Para responder a segunda indagacao do representante da Associacão
Mineira de Municipios, Dr. Nilson Souto.

o Sr. James Luciarti - 0 senhor questiona os atos julgados do Prefeito ou
do ordenador de despesas. Atualmente, o Tribunal tern tido o hábito de
irnputar a responsabilidade ao Prefeito. Mas estão serido desenvolvidos
estudos sobre modelos de decisão Para a irnputacão de responsabilidade ao
ordenador delegado de despesa. No Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina também está sendo aventada essa inovaçao.

Quanto ao parecer prévio ou julgamento, e dado sobre as contas do
Governo do Estado e as contas arivais dos municipios.

Quanto a Ultima pergunta que o senhor fez, sobre a existéncia de mais
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processos de avaliação de contas do Tribunal, eletronicamente são gerados
quatro processos: urn, somente de registros contábeis de instruçao
orcamentaria; outro, de atos de pessoal; outro, de licitaçOes, convenjos e atos
juridicos análogos, e outro, de prestaçâo de contas de recursos antecipados.

A partir desses processos eletrônicos, podem ser formados processos de
solicitacao de informaçoes dos gêneros de cada urn desses eletrônicos. Na
anáhse do processo eletrônico, em se verificando urn apontamento incorreto,
uma irregularidade ou alguma evidência, são gerados esses processos de
solicitaçao de informaçao, que passam a ser instruldos e levados ao Plenário.

Os principais processos que são examinados pelo Tribunal de Contas são
Os das contas anuais do Governador do Estado e dos Prefeitos. Sempre que
é possivel, os técnicos que estão realizando a anélise desses processos de
contas anuais usam a sistemdtica etetrônica para complernentar a instruçao
do processo. Ou seja, são agrupadas matérias diversas no processo de
contas anuais para complementar a instruçao do processo ao final.

O Sr. Presidente - A Presidéncia informa que estão inscritos o Sr. Rodrigo
Terenze, Presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas, o
Deputado Marco Regis e o Conselheiro José Alfredo Rocha Dias, os quais
tern indagaçôes a serem respondidas so Deputado Marcos Helênio.

Corn a palavra, o Presidente do Tribunal de Contas da Bahia, Dr. Ademar
Bento, para responder a indagaçao do representante da Associaçao Mineira
de Municipios, Dr. Nilson.

O Sr. Ademar Bento Gomes - A lei orgànica do Tribunal de Contas dos
Municupios não preve relatórios, a serem examinados pelos Tribunals de
Contas dos Municipios, dos Secretárjos Municipais. lsso está na lei orgánica
do Tribunal de Contas do Estado. No Estado, o Secretário de Estado
apresenta relatórios anuals, que são apelidados de prestaçao de contas,
porque eles nao são ordenadores de despesas, para que se cumpra 0 artigo
da lei complernentar a Constituiçáo que permite a Iiberação de
responsabltjdade Vai-se verificar se o Secretário cumpriu as
responsabijidades que the são atribuidas, especfficamente, pela Constituição
ou por leis especiais. Então, o Secretário é liberado de responsabilidades. Os
ordenadores de despesa da estrutura da Secretaria prestarn contas, que são
julgadas pelo Tribunal, a respeito da prestaçâo de contas das despesas de
responsabilidade dos ordenadores das estruturas departarnentais Os
Secretários são coadjuvantes no que se refere aos problernas
governamentais e deveriam estar ate nas contas do Governo. Ao liberar 0
Governador, deveria ser liberado o Secretárjo. Mas e da nossa tradicão
liberar o Chefe do Poder Executivo, e o Secretárjo ficaria latente. Alguns
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dizem que Os SecretárioS ficariarn como mae de São Pedro, nem no céu nem
na Terra. Nem estariam nas contas do Governador, no parecer prévio, nem
nas contas dos ordenadoreS. Dal a nossa lei orgânica ter estabelecido urn
processo especial para liberação de responsabilidade de Secretário. Ele
apresenta essas contas anuais. Houve uma polêrnica sobre isso, mas os
SecretáriOS não protestaram. Eles gostaram, porque tern tido recomendacãeS,
mas não se localizou nada, ate agora, para se imputar responsabilizacãO por
omissão ou falta de exação no cumprimento de sua responsabilidade. Então,
os Secretários ficam satisfeitos, porque o fato de o Tribunal examinar a
gestão os libera das responsabilidadeS que tern em decorréncia da lei.

O Sr. Presidente - A Presidéncia concede a palavra so Presidente do
Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas, Rodrigo Terenze, e solicita-
the permissâo para diminuir seu tempo de interlocutor especial, de 5 para 3
minutos, diante do adiantado da hora.

O Sr. Rodrigo Terenze - Concordando corn o Conselheiro Ademar Mendes,
O governo deve gastar bern. Gastar bern é gastar corn economicidade,
eficiência e razoabilidade os poucos recursos que estâo disponiveiS. As
propostas dos Deputados, a Proposta de Emenda a ConstitlJicãO n° 48 e o
Projeto de Lei Complementar, são irioportunas face a crise financeira do
Estado e os investimentos realizados pelo Tribunal de Contas em sua
modernização. 0 Tribunal de Contas tern investido pesadamente, conforme
os dois PPAGs, em inforrnática, em treinarnento dos seus servidores e na sua
reestruturacâo orgânica. Nos ültimos trés anos, o Tribunal realizou
aproximadamente 3 mil irispeçöes em procedimentoS licitatórioS,
extraordinárias e ordinárias. Nos municipios, foram emitidos cerca de 2 mil
pareceres prévios sobre prestação de contas municipais. EntendemOS que ha
outras manetras de melhorar o Tribunal de Contas, como realizar concurSO
para Conseiheiro, concurso pars Auditor, rnelhoria e adequacãO do corpO
técnico do Tribunal, implantacão de maior controle interno nos municipios e
órgãos do Goverrio, convénios corn entidades internacionais, corn o Tribunal
de Contas da União, corn a Secretaria da Fazenda, junta comercial para
agilizar o trabalho corn a criação de urn banco de dados.

O Sr. Rodrigo Terenze - Gostaria que o Conseiheiro José Alfredo Rocha
Dias, da Bahia, confirrnasse o percentual de gastos no orçamento do Estado,
se está correto o nürnero de 0,25% do gasto do Tribunal de Contas
Municipais. Se esse gasto fosse aplicado no orçamento de Minas Gerais
representaria urn valor de aproximadarnente de R$50.000.000,00. Muito
obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Conselheiro José Alfredo Rocha Dias.
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3240 Sr. José Alfredo Rocha Dias - Gostaria de aproveitar o erisejo para

responder também as outras questaes que me foram formuladas.
Inicialmente, gostaria de dar uma informaçao aos presentes e,

principalmente, ao Presiderite da Associaçao dos Servidores do Tribunal de
Contas de Minas Gerais, ate por uma questão de honestidade pessoal.
Queria que ele tivesse conhecirnento de que sou o primeiro Conselheiro
egresso do quadro de servidores do Tribunal de Contas dos Municipios da
Bahia. No âmbito nacional, sou o primeiro Presidente do Tribunal de Contas
oriundo do quadro de pessoal, uma vez que exerci, corn muita honra, as
atividades de Auditor do Tribunal de Contas dos Municipios da Bahia durante
longo tempo.

Em relaçao ao questionarneno sobre o percentual de participação, gostaria
de dizer que quando se coloca que o Tribunal de Contas do Municipios ou 0
Tribunal de Contas do Estado participam corn 0,20% ou 0,25%, e preciso
esclarecer se nesse perceritual estâo todas as despesas ou não. No caso, o
eminente Conselheiro Ademar Bento Gomes revelou os dados, corn Os quais
estou absolutamente de acordo. SO que ha esse esciarecimento adicional.
Nesse perceritual estão pensaes, proventos de aposentadorias, contribuiçOes
socials, em suma, nada além disso. Então os dados divulgados pelo
Conseiheiro Ademar Bento Gomes são meus igualmente.

Quanto ao questionamento sobre o tempo para a implantaçao do Tribunal
de Contas dos Municipios da Bahia, informo que o Tribunal foi criado em
4/2171 e já estava em funcionamento no dia 10/3/71. So que Ia houve uma
peculiaridade. Ao se criar o Tribunal de Contas dos Municipios da Bahia - hoje
revelei que temos 400 funcionár,os - criou-se, concornjtantemente seu
quadro de pessoal. E esse quadro de pessoal foi inicialmente preenchido corn
servidores de outras unidades, inclusive do Tribunal de Contas do Estado.
Dal o seu inIclo rápido e surpreendente.

Corn relaçao as inspetorias regionais, elas são subordinadas
hierarquicarnente a diretoria de controle externo. Dentro da estrutura do
Tribunal de Contas, essa diretoria de controle externo compOe as
coordenadorias que são vinculadas a Presidencia. Falando de forma mais
clara, essas inspetorias não tern poder de julgamento, de decisão. Todas as
matérias que dependem regimentalmente do posicionamento oficial do
plenárjo são remetidas a sede do Tribunal de Contas.

Corn relacão ao questionamento de urn Deputado sobre a fragilidade das
decisoes do Tribunal de Contas dos Municipios, gostaria de dizer que na
Bahia a regra geral é que nos municipios ha, por parte da populaçao, 0
convericirnento de que a decisão das Câmaras Municipais 6 politica. A
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decisãO téCflica é do Tribunal. Normalmente recebemos informaçöeS de que a
decisâO do Tribunal é encarada dessa forma.

No que diz respeito a colocacão do eminente Presidente da Associacão dos
MunicIPioS, you aproveitar para esciarecé-lo, Sr. Presidente. Na Bahia, o
Tribunal de Corttas dos MunicipioS tern atuado na mais absoluta sintonia corn
o Orgão congenere, que é a União dos Prefeitos e das Prefeituras da Bahia
UPB. Na verdade, no ano que estamos encerrando realizamos corn a UPB 12
seminários no interior do Estado.

A UPB recebe do Tribunal de Contas, pela Internet, as pautas dos
julgamentoS, cOpias das decisöes, de modo que, quando aqui coloquei que
funcionamos em parceria corn os parlamentoS municipaiS, não tive, de forma
nenhuma, a intencão de excluir esse relacionamentO corn Os Prefeitos, e
acredito que me tenha feito claro quando dei a iriformacão de que os Prefeitos
consultam o Tribunal, diuturnamerite, uma vez que a nossa visão é de que a
principal função do nosso municipio é mais pedagógica, de orientação. Não
nos parece que seja a principal função emitir decisOes pela rejeicão. Também
no que diz respeito aos SecretárioS Municipais, ele tern processos julgados
corn base no art. 91, Il, da Constituicão Estadual, que, se não me falha a
rnemOria, deterrnina que Os tribunals de contas julguem os demais
aplicadores ou responsáveiS pela aplicacão de recursos pUblicos. Então, na
medida em que o Secretãrio Municipal funciona como ordenador de
despesas, ele e julgado, embora o parecer prévio para cumprimento da
prOpria Constituiçáo Federal seja medido em relacao ao gestor, que é o
Prefeito. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marco Regis.
• Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, nossos cumprimentoS a V. Exa.,

como também a todos Os integrantes da Mesa, em especial aos
representantes de outros Estados que aqul aportam. Nossas saudacOes
também aos componentes do Plenário. Gostarlamos de iniciar a nossa
irttervencão corn a ponderacão a respeito da fala do Deputado Tarcislo
Henriques urn dos debatedores, que ora se ausentou, falando da
sobrevalorização dos Deputados Adelmo Carrieiro Leão e João Leite, que
valeriam por dez. lnfelizmente, valemos por urn so nesta Casa, porque não
somos superdotados intelectualmente como Hermam Kahn e não temos
bancada, ate porque somos os Unicos represerttantes do Partido Socialista
nesta Casa. Nossa posicão, ate hoje, nesta Assembléla, tern sido de
ponderacão e participaçâo no proceSSO obstrutivo. 0 momento da discussão
do projeto de lei que cria o Tribunal de Contas dos municipios do Estado de
Minas Gerais tern sido de ponderação, de cautela, porquanto não estamos
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como é a hipocrisja e ate a dissimu!açao. Temos tentado ter urncomport

amento altivo, isento de certas perrlicjosjdades da polItica. E ficamosaqui tentando tirar nossa posiçao entre aqueles que tern argumentos fortes
Para a criação do Tribunal de Contas dos Municipios. 0 grande nümero 

demunicipios de Minas Gerais, 853, em relacào a Estados, que tern 20 ou 30rnunic 	
u

Ipios, é urn argumento fortissimo. Outro argumento que corisjdero
realmente rna hipocrisja é o de que os Vereadores e Os Prefeitos demorarn ater suas contas apreciadas e, por conseguinte, demoram a ser punidos
quando incorrem em erros, em grandes crimes de improbidades
administrativas E na verdade uma grande hipocrisia porque, se assirn naofosse, esta Casa Legislativa nâo dana guarida a centos cornportamentos
como o de reter processos advindos do Tribunal de Justiça, que pedem oprossegulmento de processos contra parlamentares que Ocupararn outrasfuncaes piblicas e que ficam engavetados porque, na verdade, ha urnsentiniento corporatjvo

Outro argumer,to seria que a Assembleia Legislativa estaria criando cargos
Para Deputados derrotados nas ültimas eleicoes Vimos isso nas letras da
imprensa miriejra. Realmente, isso näo e verdadeiro, Sr. Presidente senhores
debatedores, na verdade, o projeto do Deputado Ermano Batista está ha
quase dois anos tramitando nesta Casa, portanto, antes do perIodo eleitoral,
quando ninguem tiriha bola de cristal Para saber quem ficaria e quem seria
alijado da Assembléla Legislativa de Minas Gerais. Na verdade, esse
argumento tern urns atenuante. Neste momento, damos guarida a faa do
Deputado Ermano Batista. lemos certeza de que apresentou o projeto corn a
meihor intençao, porque trata-se de urn parlamentar exemplar e dedicado a
causa publics, e teve motivos relevantes Para ter apresentado urn projeto de
criaçâo do Tribunal de Contas dos Municfpios. Entao, diria que o provimento
por concurso é urn ponto de interrogaçao importante. Na verdade, nossa
Constitujcao e a de outros Estados apresentam como urn dos pnincipios a
razoabilidade e razoabijidade e bom-senso, e ninguern meihor que o politico
Para ter bom-senso. Não acredito em urn tecnocrata pars cumprir o principio
da razoabilidade Isso porque, na verdade, vivemos num Pals onde sabernosque Os Prefejtos deveriarn conhecer as leis, os Vereadores deverjarn
conhecer as leis, mas sabernos que nâo conhecem e, por isso cometerâo
erros, as vezes dolosos, outras vezes culposos Assim, sabemos que, na
verdade, criado o Tribunal de Contas dos MunicIpios, seriamos favorávejs a
seu provimerito, ate por quadros da Assembléja Legislativa, porque estão
integrados na vida pUblica. Corn essas conslderacoes Sr. Presidente,
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gostaria que ficasse Para o perlodo da tarde, na fala de S. Exa., o Presidente
do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Conseiheiro Joâo Bosco Murta
Lages, e do Conselheiro Regis, a resposta. E uma düvida que paira nesta
Assembléla Legislativa. Está mesmo o Tribunal de Contas de Minas Gerais
corn deficléncia no julgamento dos processos, principalmente depois da
Constituicão de 1988, que estabeleceu o prazo de 360 dias Para a prestacão
das contas das Prefeituras Municipais? Existe excesso de dernanda Para
esses conseiheiros na apreciacão dos processoS, ou esses processos se
atrasam no Tribunal de Contas porque dependem de outras diretorias Para
sua apreciação? Inclusive, gostaria de saber dos custos Para criação de urn
tribunal de contas de municIpios ou de criacâo de uma câmara especial no
Tribunal de Contas do Estado, pars se dedicar exciusivamente aos
municipios. Gostarlamos que Os Conselheiros e o Presidente do Tribunal de
Contas de Minas Gerais nos trouxessern, na pante da tarde, essas
argumentacöes. Os Presidentes dos Tribunals de Contas da Bahia e de Santa
Catarina são convincentes, quando falam da existência de urn Tribunal de
Contas dos Municipios. Resta, agora, saber a opinião do Tribunal de Contas
de Minas Gerais, se ha interesse do Tribunal de Contas de evitar a criação do
Tribunal de Contas dos MunicIpios, ate por cooperativismO do próprio Tribunal
de Contas do Estado, ou o Tribunal de Contas de Minas Gerais vai dar conta
de seu recado. Muito obnigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidéncia

agradece a presenca dos expositores, das demais autoridades e dos
participanites, bern como do püblico em geral, e encerra a reunião,
convocando os Deputados Para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a
ordern do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 426a REUNIAO ORDINARIA INTERROMPIDA, EM 3/12/98
Presidéncia dos Deputados Cleuber Carneiro e Ajalmar Silva

Sumário: Composicäo da Mesa - Destinacão da reunião - Palavras do
Conselheiro Renato Martins Costa - Palavras do Conseiheiro João Bosco
Murta Lages - Palavras do Deputado Sebastião Helvéclo - Palavras do
Deputado João Leite - Esclarecimentos sobre Os debates - Debates -
Encerramento.

Composição da Mesa
0 Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - A Presidéncia convida a

tomar assento a mesa Os Exmos. Srs. João Bosco Murta Lages, Presidente
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; Ademar Bento Gomes,
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia; Renato Martins



[A]
328Costa, ex-Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; Wander

Arantes de Paiva, Presidente da Associacao dos Tribunals de Contas 
dosMunicIpios do Brash; José Alfredo Rocha Dias, Presidente do Tribunal 
deContas dos Municiplos do Estado da Bahia; Flávlo Regis Xavier de Moura 
eCastro, representante da Associaçao dos Tribunals de Contas do Brash; e as

Deputados Sebastião Helvéclo, João Leite e Ajalmar Silva.
Destinação da Reunião

0 Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento do fOrum
técnico Tribunal de Contas: Experléncias e Perspectivas, corn o tema"Estrutura e Funcionamento dos Tribunals de Contas dos Estados de São
Paulo e Minas Gerais".

Palavras do Conselheiro Renato Martins Costa
Exmo. Sr. Presidente desta reuniao, eminenfe Deputaclo Cleuber Carneiro;eminente companheiro e amigo, Conseiheiro João Bosco Murta Lages, mui

digno Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; eminente
Conselheiro Adeniar Bento Gomes, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado da Bahia; eminente Conseiheiro José Alfredo Rocha Dias, mui digno
Presidente do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia;
Conseiheiro FlávIo Regis Xavier de Moura e Castro, nosso Presidente da
Associaçao dos Tribunais de Contas do Brasil; eminente Conseiheiro Wander
Arantes de Paiva, mul digno Presidente da Associagão dos Tribunals de
Contas dos Municipios do Brash; emjriente Deputado João Leite, mul digno
debatedor dos trabaihos desta tarde, ao lado do Deputado Sebastião
Helvécio, tambem debatedor desses trabaihos, e do Coordenador dos
trabaihos, eminente Deputado Ajairnar Silva, minhas primejras palavras sãode ag

radeclmeno e de manifestaçao da profunda honra que o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo tern, por interrnédpo de minha pessoa, de
aqui comparecer em atendimento ao convite formulado pelo emirierite
Presidente desta Casa, Deputado Romeu Queiroz. Transmita, Sr. Presidente,
a S. Exa., nossos mais profundos agradec,mento5 pela atençao dispensada e
pela confIança em convidar flOSSO Tribunal para aqui se fazer representar
nesta troca de experléncias e informacaes

0 Tribunal de Contas de São Paulo, sempre que vem a Minas, não 
0 faz

para trazer colaboracs 0 Tribunal de São Paulo, sempre que vem a Minas,
vem pars aprender, na medida em que as insthtuicoes deste Estado sempre
foram pioneiras, sempre foram luz e farol a direcionar as instituiçôes piblicas
do Brasil, seja no segmento das Assemblejas Legislativas seja no âmbito dos
Tribunais de Contas. Nesse sentido, riossOs agradecimen05 e a reiteraçao danossa honra por aqul comparecer.
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o tema que nos foi proposto indica a exposicão sobre a estrutUra do

Tribunal do Estado de São Paulo, quaiS as suas responsabhlidad es e como

ele se orgafliZa pars exerCer as funcôes constituCiOflais e tegais que the são

afetas .
 Em primeirO tugar, deve-Se registrar que o Tribunal de Contas do

EstadO de São Paulo é urns instituicãO muito antiga, pois a sua criacãO data
de 1921 e a sua instalacão, de 1924. PortantO, é uma institUicãO corn uma
longa foiha de servicOS prestados ao Estado de São Paulo, desde 

Os tempos

da primeira Repüblica. Sua organiZacao, ao longo de todos esses anos, fol
variando e se adaptandO a prOpria evolucâo da adminiStracão piblica
brasileira e as conformacoeS que esta velo a ter ao longo do tempo. Sua
ültima estrutura data de 1993, corn a aprovacãO da Lei Complementar n

o 709,

que é a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A lei
orgânica, editada cinco anos após a ediçãO da ConStitUicâo Federal e quatro
anos após a ediçâo da nova ConstituicãO paulista, visou a adaptar, de forms
mais definitiva, a estrutura de atuacãO da Corte, em face da profunda
modificacãO a do profundo alargamento que as competenCias outorgadas aos
Tribunals de Contas tiveram em função da reforma constituciona l de 1988.

0 Tribunal conta corn urn corpo de sete Conseiheiros, a semelhanga dos
demais Tribunais de Contas Estaduals, e seu orgãO de deCisão é 0 cofljuflto

dos ConseiheirOS reunidos em Plenãrio ha cornpetênCiaS que são divididas
entre duas câmaras, cada urna funciOriafldo corn trés ConselheiroS e ainda ha
determinadaS matériaS que são objeto de decisãO a partir da utilizacäo da
competênCia singular. Portanto, as esferas . de decisãO dos procesSos

submetidos ao Tribunal de Contas encontram-Se divididaS em trés
segmentos: decisôes singulareS, decisãeS de câmara e decisöes de pleno.

o RegimentO Interno do Tribunal, a partir de detegacãO existente na lei
orgânica da Corte, é que vai determiflar que matériaS estabelecerão as
competências respectivaS. E, em qualqUer circunstâflCia, haverá a
possibilidade de utilizacão de urn duplo grau de jurisdicão jarnaiS urns
decisão proferida, seja pelo ConselheirO, sir igularmente pela càmara ou
mesmo pela uthlizacâo da competêflCia originária pelo pleno, flcará isenta da
possibilidade de urn recurso para que venha a ser reapreciada, inclusive, e
essa e urna situacâo que não é comum sos Tribunals de Contas do Brasil,

E. são situaçães dispares, no que diz respeito ao parecer ernitido quando da
analise das contas municipais. Nosso Regirnento Interno estabeleCe que a
competência para a apreciacão e análise de ernissão de parecer de contaS

. dos municipioS do Estado de São Paulo é de cornpetênCia de câmara, de
OrgaO colegiadO. E dessa decisãO - e obviamerlte isso aconteCe quando eta
se materializa num parecer contrário a aprOvacão da conta - cabe recurSo
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para o plenário do Tribunal, que poderá reavaliar de acordo corn Os flOVOS
argumentos que possam ser apresentados a essa decisão que foi tornada no
nivel da cámara.

Então, em qualquer circunstância, haverá a possibilidade de utilizaçao do
duplo grau de jurisdiçao. Quanto a nossa estrutura de funcionamento, existem
dois grandes segmentos: o segmento administrativo, que cuida da atividade-
meio, e o segmento operacional, que cuida da atividade-fim do Tribunal. Vale
dizer, que a realizaçao das auditorias 'in loco", porque todos os órgãos
püblicos a nós subordiriados são auditados "in loco"; a equipe de auditoria vai
a Prefeitura, vai a empresa piiblica municipal, vai a Secretaria do Estado, vai
a sociedade de economia mista do Estàdo, enfim, qualquer que seja a esfera
de fiscalizaçao, o árgao do Tribunal comparece e colhe as informaçoes e
elabora o relatôrio de auditoria no local da sede do orgartismo. Esse
segmento operacional oficia na area de auditoria e oficia na instrucão dos
processos. Contamos, para isso, corn o contingente atual de 1.721
servidores, sendo 75% deles vinculados a atividade-fim, e 25%, aos setores
administrativos. Essa atividade-fim tern seu nücleo na area de auditoria, como
disse a V. Exas. Temos dois grandes segmentos de auditoria. Temos as
chamadas auditorias de diretoria de fiscalizacao, que são em nUmero de 11 e
são responsáveis pela fiscalizacão dos órgãos estaduais e dos municipios; e
Orgãos municipais sediados na Capital e na Grande São Paulo e nos
municipios do litoral sul. A sede fIsica dessas 11 diretorias de fiscalização se
localiza na propria sede do Tribunal de Contas. São 71 Prefeituras Municipais,
155 outros órgaos municipais da admiriistração centralizada e descentralizada
e 467 Orgãos estaduais, rium total geral de 693 organismos pUblicos, divididos
entre essas 11 diretorias de fiscalizacão.

Ha uma peculiaridade em relação ao Estado de São Paulo, que, ao lado do
Estado do Rio de Janeiro, tern urn Tribunal de Contas próprio e especifico
para a fiscalizacão do municIpio da Capital.

São os dois (micos municipios brasileiros que contam corn urn Tribunal de
Coritas práprio, especifico. A atividade fiscalizatória do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo não atinge a Capital, que tern um Tribunal de Contas
próprio, criado na década de 60, ao lado do Tribunal de Contas do Municiplo
do Rio de Janeiro, e preservado nas modificaçoes constitucionais que se
seguiram a sua criaçao. Ainda na area de auditoria, contamos corn 10
unidades regionais. Essas unidades regionais representam uma experiêricia
que teve inicio em 1988. 0 Tribunal de Contas percebeu que comecou a ficar
difIcil, a ficar custoso, sob o ponto de vista financeiro, e a ficar improdutivo
manter a sede das unidades de auditoria e fiscalizacao, todas elas
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concentradas na Capital. 0 Estado de São Paulo é ø Estado em que, a partir
da Capital, se estabelecermos eixos nas suas diversas direcaes, vamos
encontrar municipios que se localizam a quase 700km da sede. Devido as
dificuldades que começaram a se apresentar e ao custo que representava
remeter funcionárjos, mantê-los durante a semana inteira em cidades que
deveriam ser fiscalizadas, o Tribunal iniciou uma experiência de
descentralizaçao, não de decisão, mas de descentralizaçao de auditoria. Corn
isso, em 1988 foram criadas, por ato administrativo interno, seis unidades
regionais. Depois, em 1989, foram criadas mais três, e em 1993 mais uma.
Hoje temos urn total de 10 unidades regionais, que tiveram a sua existéncia
convalidada pela lei, a lei orgânica que mencionel a V. Exas, que foi editada
em 1993. 0 art. 60 de nossa lei orgânica estabelece que o nosso Tribunal de
Contas poderá funcionar desconcentradamente, por unidades regionais,
consoante o disposto no seu Regimento Interno. Hoje temos 10 unidades
regionais espaihadas em pontos estrategicos, no interior, que não guardam
identidade corn a divisão administrativa do Estado, obedecern a critérios que
são proprios e de interesse da fiscalizaçao. A partir desse trabalho das
unidades regionais, a atuacao do Tribunal se viu extremamente facilitada. Não
se concebe, hoje, corn a experiência que temos, depois de 10 anos de
criacão das primeiras unidades, o funcionamento do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo sem a sua existéncia, porque é a partir desse servico de
auditoria descentralizada que não so a obtencao das informacoes se
viabilizou, de maneira muito mais eficaz, como também a visibilidade do
Tribunal, a sua presença, a sua condicao de Orgão quase que de auxilio aos
administradores municipais e estaduais que estão sediados no interior, que
tern possibilidade de acesso aos organismos de fiscalizacao corn muito mais
eficiência e facilidade. Essa condicao é, hoje, praticamente indispensável em
nossa organização. Essas unidades regionais atuam na area remanescente
das diretorias de fiscalizacao, portanto, em todo o interior do Estado e nas
areas litorãneas que não sejam do litoral sul. Fiscalizam 573 Prefeituras, 949
outros Orgãos municipais e 349 estruturas estaduais sediadas no interior de
São Paulo, num total de 1.871 organismos fiscalizados. Portanto, em nCimeros
globais, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fiscaliza 644
municIpios, 1.104 órgãos municipais e 816 segmentos da administraçao
püblica do Estado de São Paulo, num total geral de 2.564 órgãos fiscalizados.

Destaque-se que as unidades regionais, ao fiscalizarern 1.871 organismos,
são responsáveis por 72,9% de todas as estruturas fiscalizadas, vale dizer,
quase 2/3 do trabalho de auditoria do Tribunal são realizados a partir dessas
estruturas que se encontram localizadas fora da sede.
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As cidades que são sedes dessas unidades regiorlais são: Araçatuba,

Bauru, Campirias, Marllja, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos
Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Araras. Dessas unidades
regionals, o Tribunal instala em prédios próprios seis delas, enquanto outros
três estão em construção. Isso representa uma economia de recursos
extremamente signhlicatjva, na medida em que o estamos desonerando da
obrigaçao de arcar corn Iocaçao de prédios para sede dessas unidades
regionais, além dos aspectos ligados a deslocamento e estadia de servidores,
aos quais me referi anteriormente.

Todos Os relatórios de auditoria elaborados, seja pelas diretorias de
fiscalização, seja por essas unidades regionais, são aqueles que vão servir de
base para o estabelecjmento dos processos que serão objeto de julgamerito
pelos Conseiheiros. Frise-se que a esfera de julgamento não é deslocada. 0
escritOrio regional, a diretoria de fiscalizaçao não tern poder decisOrio, ele
apenas levanta Os aspectos e Os traduz nurn relatOrjo de auditoria, esse, sim,
objeto de apreciacao na esfera competente de julgamento pelos
Conselheiros. Ao lado das apreciacoes de contas de todos esses organismos
municipais, obviamente o Tribunal analisa todas as despesas püblicas a ele
afetas, além dos atos de admissão de pessoal, aposentadoria contratos e
respectivos procedimeritos licitatórios. Esse é o resultado do trabalho de
auditoria que forma os processos que serão julgados pelo Tribunal e serão
objeto de uma instruçao. E aqui o segundo braço da atividade operacional do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é a instruçao processl.jal.
Para realizaçao dessa instrução ha uma estrutura comum a todo o Tribunal,
que não está vinculada a nenhum Conselheiro especificamente consideracjo,
mas e uma estrutura comurn, acionada pelo Conseiheiro para que haja urn
subsFdio técnico, quando ele Se apresente necessárjo, para orientar o
julgamento que vai ser proferido. Essa estrutura comum conta corn
assessorias rias areas juridica, econômica, contábjl e de engenharia. Então
os aspectos técnicos ligados a esses quatro segmentos, que tern uma relaçâo
absolutamente indelével corn a area de julgamento, seja no aspecto contábil,
seja no econOmjco, no juridico ou no de engenharia - quando se tratar do
julgamento de urna obra püblica -, são objeto de uma assessoria comum a
todo o Tribunal, prestada por elementos integrantes do nosso quadro de
pessoal, concursados corn habilitaçao para esses aspectos especIficos e que
vão dar suporte técnico para a decisão que vier a ser tomada. 0 Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo tern urn aspecto também peculiar em relaçao
aos demais Tribunais de Contas do Brasil, no que se refere a participaçao do
Ministério PCiblico nos seus julgamentos. A Constituiçao da Repüblica
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estabelece a obrigatoriedade da existência do Ministérlo Pjblico junto ao
Tribunal de Contas.

Nurn primeiro rnomento, o entendimento foi o de que o Ministério Püblico
deveria ser estadual, na medida em que poderia coiher diretamente, das
instruçöes processuals dos julgamentos proferidos, base para a sua atuacão
funcional, ericaminhando e viabilizando as providências que estivessern
afetas a sua area de atribuiçao, de responsabilizacão dos adrninistradores
püblicos que, eventualmente, houvessem malversado os recursos que
estivessem sob sua responsabilidade.

Entretanto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada em nivel de
liminar em 1990, indicou que, na verdade, nao seria este o Ministérlo Püblico
a se apresentar perante os tribunals de contas, mas sirn o Ministério Püblico
Especial, criado especlfIcamente para a atuação perante aqueles tribunais. 0
assunto nao foi objeto de decisão definitiva por parte do Supremo Tribunal
Federal. E urn daqueles processos cujas liminares Se estendem ao longo do
tempo sem que haja uma decisão final. Aguarda-se esse resultado, e,
enquanto isso, fica indefinida a situação de participacão do Ministério Püblico
junto a Corte de Contas.

Julgado o processo, seja em que instância for, todos aqueles que forem
objeto de proclamacão de irregularidades terão seu resultado comunicado ao
respectivo Poder Legislativo, para as providéncias politico-administrativas
conseqüentes. Vale dizer, se numa conta municipal, nurn contrato municipal,
num contrato estadual, na conta de urn Secretário de Estado ou em qualquer
outro processo objeto de julgamento, a conduta do administrador for
considerada irregular, o Tribunal, obrigatoriamente, deve comunicar o fato a
respectiva Cârnara Municipal ou a Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo, para que as providéncias de ordem politico-administrativas
conseqüentes sejam acionadas aq superior critério dos Vereadores e dos
Deputados Estaduais, ja que os parlamentares detêm a condigão de,
inclusive, sustar o andamento desse contrato, se ainda estiver em execucão.

Quanto as contas municipals - aspecto sobre o qua[ foi solicitada ênfase na
exposicão -, hoje, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
elas estão separadas. Os municIpios são objeto de parecer, sendo que a
instância de julgamento é a Câmara Municipal, conforme deterrninação
constitucional. As Câmaras Municipais, porém, são objeto de julgamento, de
acordo corn reiteradas decisôes proferidas no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, porque, ate 1996, as Câmaras Municipais também tinharn as suas
contas como objeto de parecer. Elas proprias as recebiam para fazer o
julgamento. 0 Supremo Tribunal Federal proclarnou que, nessas
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circunstâncias, não cabena as Cãmaras Municipais julgar a si prOprias e que
o julgamerito de suas contas caberia ao Tribunal de Contas. Nessa
circunstâricja, a partir das contas de 1997, que são as que, atualmente, estao
sendo objeto de julgamento - o Tribunal tern de trabaihar sempre corn urn ano
de defasagem, na medida em que, ao longo de 1998, as contas de 1997
foram auditadas -, isso começou a funcionar: as contas dos municipios são
objeto de parecer, e as das Câmaras Municipais são objeto de julgamento.

No que diz respeito aos Executivos Municipais, são basicamente 22 o
aspectos analisados. Rapidamente, you referi-los a V. Exas.: tesouraria;
almoxarjfado; bens patrimoniais; livros e registros; controle da divida ativa;
posição dos encargos soclais; licitaçOes; contratos; documentaçâo de
despesa; auxilios, subvencaes, contribuicOes, concedicios e recebidos;
pessoal; aplicaçao no ensino; remuneraçao do Prefeito e do Vice-Prefeito;
análise das peças contábeis; operaçöes corn acöes; ordern cronoiOgica de
pagamentos; concessöes de servico pUblico; exame de precatOrias judiciais;
denüncias; juigamento de processos forrnalizados no exercicio; atendimentos
A lei orgânica e instruçaes expedidas pelo Tribunal; atendimento as
recomendacaes e as determinacaes feitas pelo Tribunal quando da análise
dos exercIcios anteriores.

Todos esses aspectos, obrigatoriarnente, fazem parte do roteiro de auditoria
a que o Tribunal obedece quando da fiscalizaçao das contas municipais.
Permitiria ressaitar alguns aspectos que, em especial, tern preocupado mais 0
Tribunal quando da análise das contas municipais. Em prirneiro lugar, 0
efetivo controle sobre a divida ativa municipal. Está sendo extremamente
comum, em setores da administraçao municipal em São Paulo, o Prefeito não
executar a divida ativa e conceder sucessivas ariistias tributárias em
detrimento da arrecadaçao municipal, o que representa uma indevida e
intolerável renüncia de receita, na medida em que a administraçao municipal
tern de dar o seu quinhão para contribuir para a arrecadaçao de recursos
pCiblicos e não ficar na dependencja das transferéncias municipais e federais.
0 Tribunal tern sido extremamente rigoroso em exigir dos Prefeitos que
cuidem da execuçâo da divida ativa.

Em segundo lugar está a questão dos encargos sociais. Também no Estado
de São Paulo começa a ficar comum a criação de fundos municipais de
previdencia. Então, o municiplo está devendo muito para o INSS, não tern
como pagar, cria urn fundo municipal de previdéncia, começa a recoiher dos
servidores e nâo recolhe a sua contrapartida. Amanhã ou depois, esse
servidor não tern nem a previdêncja do INSS, nem a do seu fundo, que fol
dilapidado na gestao da administracao municipal. Esse 6 urn aspecto que está

335

sendo muito erifatizado pelo Tribunal na sua fiscalizacãO.
Em terceiro lugar estã a obediência aos percentuaiS máximos de

comprometimento da foiha de pessoal, que chegava a 65%, dentro das
disposicoes constitucionaiS e corn o advento da Lei Camata, baixou a 60%,
corn três anos de possibilidadeS de adaptacãO. 0 Tribunal também está
fiscalizandO rigorosamente esse aspecto.

Em quarto lugar está a apiicacão de 25% das receitaS auferidas corn
impostos no erisino. Sistematicamente, temos emitido pareceres contrárioS a
aprovacão de contas municipaiS em que o Prefeito não aplica 25% da
arrecadacão de impostos em ensino. E uma questão que está sendo tratada
corn grande rigor pelo Tribunal, na medida em que essa obrigacãO
constitucioflal não pode ser objeto de recomendacaO nern de orientacãO para
que seja cumprida no ano seguinte. E uma obrigacãO conhecida, posta, e o
administrador tern de dimensionar os seus gastos de modo a não fugir da
obrigação de aplicar 25% no ensino.

Uma outra questão que foi enfatizada a partir do Piano Real fol o equilibrio
orçamentáriO. Era uma ficção a peça orcamentãria no conteXtO iriflacionáriO
em que vivIarnos. Não era possIvel o admiriistradOr dimensiOflar quanto ele
iria gastar nem quanto iria arrecadar, porque o processo inflacionáriO impedia
qualquer critério realistico, nessa fixacão. No entantO, de 1994 para Ca,
estamos yivendo urna outra realidade. A partir do exercIcio de 1995, temoS
cobrado urn equilIbrio na execucãO orcamentária, de modo a não permitir que
situaçães, corno constatamos, de dezenas de municipioS em São Paulo
estarem corn deficits na execucão orcameritãria que chegavam a ate 100%,
ou seja, a administraçãO municipal gastou o dobro daquilo que arrecadOu.
lsso não pode ser objeto de contemplacâO nem de tolerância por parte do
Tribunal, pois, se formos fazer isso em nossa administracãO doméstiCa,
quebraremOs. E o municIpio também. Temos a responsabilidade de impedir
que isso aconteca. 0 Tribunal tambéri tern enfatizado muito esse aspecto.

Por fim, uma questão nova que está sendo posta é a questão das
concessôes e das privatizacOes na area de servicos püblicos. Temos
acompanhado de perto esses processoS, ha urna atuação muito firme do
Tribunal quanto a isso, seja na area municipal, seja na estadual.

Já tivemos oportunidade de interromper aiguris procesSOS de conceSSão e
de privatizacão levados a cabo por Prefeituras ou pelo Governo do Estado, a
fim de que houvesse urn redimensioflamentO das exigênciaS, de modo que as
determinacãeS legais existentes a respeito fossem cumpridas.

Sr. Presidente, parece-me que rtão devo estender-me - e peco desculpaS
aos Deputados e aos integrarites da Mesa se ja o fiz -, mas são esseS Os
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aspectos que, em termos gerais, julguei mais relevantes. Espero que tenha
sido de valia para contribuir para o born andamento de nossos trabaihos
nesta tarde. Mais uma vez, agradeço a V. Exas. a atenção e a OpOrtunjdade
que concederam ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Palavras do Conselheiro João Bosco Murta Lages
Sr. Presidente, Deputado Cleuber Carneiro, na pessoa de quem saUdo

todos Os componentes da Mesa, Srs. Deputados, senhoras e senhores, o
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais aqui está, hoje, para debater,
neste forum, apos as brilhantes exposiçoes dos compariheiros de Santa
Catarina, da Bahia e de São Paulo, as condicOes em que se encontra para
cumprir sua missão COnstituciorial.

Realisticamente, tudo o que fol dito aqui representa também a maneira de
atuar do Tribunal de Contas de Minas Gerais, porque, corn pequenas
diferenças, a atuaçao dos Tribunals de todo o Brasil se assemelha muito.
Portanto, acho que seria desnecessárjo fazer uma digressao sobre a
competéncia e a atuação do Tribunal de Minas, corn essa consideracao de
que o que ja foi dito sobre como atuam Os Tribunals de Contas também Se
aplica a Minas Gerais.

0 que e preciso é afirmar a atual situaçao do Tribunal de Contas de Minas
Gerais, que Se encontra, em sua consideraçao, plenamerite capacitado a
prestar Os serviços que a sociedade lhe delegou por meio da Constituição e
das leis. 0 Tribunal passou, efetivamente, por uma fase histórica em que Os
atrasos que, pelo que foi lembrado aqui, seriam de ate io anos, estendiam-se
por ate 20 anos, em virtude da absoluta carência de meios materiais e de
pessoal adequado ao cumprimento de sua missão. Entretanto, de algum
tempo para Ca, o Tribunal Se vem preparando e tern recebido, do Governo do
Estado, os rneios necessárjos para sua instalação fisica e, do Poder
Legislativo, as condiçOes adequadas para a implantaçao de urn quadro de
pessoal corn a necessária competéncia. De algum tempo para cá, esse atraso
de 20 anos praticarnente acabou. De algum tempo para cà, o pessoal do
Tribunal se vem adequando, cada dia mais, ao cumprirnento de seus deveres.

Podemos registrar, corn grande orguiho, que o Tribunal de Contas de Minas
Gerais termina o ano de 1998 corn 750 de seus funcionários preparados em
nivel de pós-graduacao, por meio de corivénlo corn a Pontificia Uriiversidade
CatOlica, em administraçao de cursos e por meio de convenio corn a
Fundaçao Getülio Vargas, para preparaçâo, pela primeira vez no Brasil, de
pós-graduados em Contabilidade Piblica. Urna preocupaçao que sempre
tivemos foi a de nunca deixar de ter o pessoal adequado e em condicoes,
porque e muito fácil e comum as pessoas censurarem o administrador
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estadual ou municipal pela não- observância da lei. Mas, na realidade, a
sociedade, em matéria de contabilidade pUblica, por exernplo, rião oferece a
minima condicão para que os administradoreS sejam adequadamente
assistidos e assessoradoS. Nas nossas faculdades de Contabilidade, a
disciplina Contabilidade Piblica é mal dads e em apenas urn sernestre. Pela
primeira vez, teremos, por meio desse convêr'io corn a FundaçãO Getcilio
Vargas, a formação de 40 contadores especializados e pos-graduados em
Contabilidade Póblica. PretendemOs que o que aprenderam seja transmitido
as assessorias municipaiS. 0 representarite da Associacão Mineira dos
MunicipioS, Wilson Souto, lembrou que ja vem recebendo, por parte do
Tribunal, por melo de diversos cursos, essa assistência.

A parte de informática, que engatinhou por muito tempo, mereceu,
finalmente, no mês de agosto deste ano, por parte da Assembléia, a
aprovacão de sus estrutura, corn a criacão de uma diretoria de informátiCa e
de trés diretorias adjuntas. Podemos afirmar, também, que estamos bastante
avancados na parte de informática. DeveremoS implantar proximamente,
talvez em janeiro do prOximo ano, a tramitação Otica de processoS, que val
otimizar e facilitar enormemente os trabalhos.

As prestacOes de contas municipais constituism urn tramboiho a atravancar
os corredores do Tribunal corn milhares e milhares de processoS e
documentoS. Hoje mais de 90% delas são enviadas so Tribunal em urn
pequeno disquete. Mais de 90% das Prefeituras Ja se adaptaram e prestam
contas por meio de disquetes.

0 Tribunal vem realizando - e isso foi enfatizado - a auditoria dos
municipios, tendo, nos ültimos trés anos, realizado mais de 2 mil auditorias.
Acreditamos que o camiriho esteja certo e aplainado. A situação de hoje não
é a de ontem, quando fattavam os meios. Agora eles existem. No dia 15 de
novembro fizernos realizar urn concurso para o preenchimento de cerca de
140 vagas na area técnica. Esse concurso encontra-se ainda em fase de
apuração. Acreditamos que esse pessoal será suficiente para,
defmnitivamente, colocar o Tribunal em condicOes de total funcionamefltO.
Discutiu-se muito a respeito da proposta de criação das inspetorias regionaiS.

Elas necessitam ser criadas. As inspetorias regionais existem, conforme a
Lei Complementar n° 33, votada por esta Casa, que as criou em cada uma
das macrorregiães do Estado, desde 1994. 0 parágrafo üriico do art. 5 0 da lei
diz que 'Será instalada uma inspetoria regional do Tribunal em cada uma das
macrorregiães do Estado, destinadas a auxiliar no desempenho de suas
funcaes de fiscalização contábil, firianceira, orçamentãria e operacional das
administracães municipal e estaduat." Houve urn projeto de lei, enviado pelo



ira reduzir Os gastos do Estado. 	 340

Vou resumir ao máximo, porque acho que 0 mais importante será tentar
esciarecer algumas düvidas que poderão surgir. 0 Deputado Marco Regis,
por exemplo, me perguntou, hoje pela manhã, Se o Tribunal de Contas esth
corn deficiência de pessoal. Posso afirmar que nâo. Completanclo seus
quadros corn a nomeação dos concursados do tltimo dia 15 de novembro, o
Tribunal ficará completo e em condicOes de cumprir sua missão.

0 motivo do atraso levantado também pelo Deputado Marco Regis está, de
alguma forma, explicado e justificado. Diante da sugestão de uma câmara
especial para Os municIpios, quero dizer que, desde o advento da
Constituicao estadual, ela foi criada e implantada a partir da lei orgânica do
Tribunal de Contas.

Corn a missão de trazer aqui a posiçâo oficial do Colegiado do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, quero declarar que o Supremo Tribunal,
através do voto do Ministro Luis Otávjo Galotti, entendeu ser possivel a
criaçao de urn Tribunal de Contas Estadual para os municIpios. Houve ate a
criação de urn Tribunal de Contas no Rio de Janeiro, mas a própria
Assembléja o tornou sem efeito. 0 Prof. Raul Machado Horta, a corivite da
Assembléia, esteve aqui fazendo uma palestra e também advogou esse
entendimento Entretanto, as propostas que conheço e que estâo tramitando
nesta Casa, de criaçâo desse conselho, urn apéndice, depender,cja ou o que
quer que seja do atual Tribunal de Contas, estâo cercadas de absoluta
ilegalidade e inconstitucionalidade

São várias as matérias inseridas na proposta, que estâo carregadas de
ilegalidade. A proposta seguinte seria urna emenda da criação das inspetorias
regionais, urna proposta de emenda a lei complementar. Aquela que Ii, que
me foi entregue, talvez ainda não teriha sido oficialjzada pela Assembléla,
parece-me que também está carregada de ilegalidade.

E, para finalizar, corn a obrigacâo de transmitir 0 pensamento do colegiado,
quero afirmar aos senhores que o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais considera a criaçâo de qualquer estrutura no momento atual, qualquer
inovacao que crie onus, como absolutamente inconvenjente. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Sebastião Helvéclo
Sr. Presidente, Deputado Cleuber Carrieiro, em riome de quern quero

saudar a todos os componentes dessa Mesa, Srs. Deputados, senhoras e
senhores, creio que a Assenibleia de Minas, ao realizar este fOrum técnico
para a apreciação de perspectivas e experiêncjas dos Tribunals de Contas do
nosso Pals, traz, neste momento, para o riosso Estado, urn instarite
importante de reflexão sobre a administraçao p(iblica.
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Nós, que aprendemos, ao lorigo da vida publics, a admirar cada vez mais o
municipaliSmo, que ao longo da sua história tern mostrado instantes de
importância destacada na nossa sociedade e, em outros momentos, uma
verdadeira constricãO da sua forca, encontramoS aqui, neste fOrum de debate,
urn momentO para reflexão, e a sociedade, nesses tempos de mudanca, o faz
corn muita rapidez, sobre o tipo de controle que desejamoS para a
administracão publics. Tivemos aqui participacOeS importanteS de Estados
brasileiros, nos quais convivem a figura do Tribunal de Contas do Estado e os
Tribunals de Contas Municipais. E a grande questão que se nos apresenta
neste instante foi aqui relevada pelos oradores que nos antecederam. Em
primeiro lugar, é ponto fundamental que a administracãO püblica hodierna
exige uma presenca constante desse controle na administracão. Em urn
Estado como Minas Gerais, em que temos várias centerias de municIpios e
inümeroS orgãos da adrninistracâo estadual, exige-se, nesse orcamerrto que
estamos hoje a apresentar, de cerca de R$13.000.000.000,00, urn controle
para que tenharnos a maior austeridade na aplicacäo dessa verba püblica.

Entendemos ser prioritáriO nessa administracãO o aspecto pedagôgicO que
o Tribunal de Contas, quer no nlvel estadual, quer no nivel da observacão das
rnunicipalidades, tern no sentido de buscar, não so a eficiència, a eficãcia,
mas, também, entender a prioridade das aplicacOeS desses recursOS
püblicos.

Na palestra do nobre ex-Presidente do Tribunal de São Paulo, pudemos
constatar fatos importantes e que, por certo, estarâo a ocorrer em muitos dos
853 municIpioS mineiros, pertinentes principalmente a questãO da seguridade
do funcionáriO municipal, questOes relativas a licitaçOes e contratos nesse
ângulo municipal, e dal a preocupacãO desta Casa em instrumentaliZar nosso
Estado corn o que pode acontecer, o que pode ocorrer de maior eficiência
para a gestão da coisa publica. Ouvimos o nosso Presidente, Conselheiro
João Bosco Murta Lages, falar da eiciência do nosso Tribunal de Contas de
Minas Gerais. E nOs, mineiros, temos realmente urn orgulho muito grande
daquela Corte, dos seus funcionáriOS, mais ainda nesse instante, em que

: acreditamos nessa busca da qualificacão profissional. Ao mesmo tempo, é a
que percebemOs também aqui, nests augusta Assembléia rnineira, onde
dispomos de urn corpo técriico da melhor qualidade, que tern propiciado sos

. Srs. Deputados exercer sua função corn a caracteristiCa de identidade corn o
povo. E 0 que a sociedade de Minas espera de todos nôs. Portanto, eritendo,

' de uma maneira bastante clara, que a questão da qualificacão profissional,
: juritamente corn a eficiência dessa apreciacão das contas, e uma

Estado, sob absoluto controle. Entretanto,que encontramos, em nosso 
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quando analisamos a proposta de emenda a Constituiçao, do nobre Deputado
Ermano Batista, o que Se nos apresenta de novo e cuja apreciação nos
entusiasma e exatamente a perspectiva de ampliarmos o sistema de controle
externo. Podernos perceber hoje, de modo bastante claro, que a sociedade
brasileira busca urna transformacao muito rápida, e, a cada dia, para alegria
de todos nOs, o conceito e o exercicjo da cidadania Se torna mais intenso. A
participaçao popular, a participaçao dos vários segmentos da sociedade no
controle da coisa püblica é urn dado que nos incentiva a todos na busca
dessa eflciêncja administrativa.

Verificamos a participaçao dos 853 municipios de Minas Gerais, no
orcamento e no próprio produto interno bruto do nosso Estado. E sabemos
que esse aspecto preventivo na utilizaçâo dessas verbas pUblicas em todo a
nosso Estado pode ser contemplado e aprimorado corn a presença de urn
Conseiho de Contas especifico para analisar as contas municipais, permitindo
que se tenha em nosso Estado a dualidade desse trabaiho, como já foi aqul
demonstrado para todos nOs exemplos de outros Estados, que já tern urna
experiência de muitos anos nesse trabaiho. Minas, que sempre teve esse
sentirnento de ser urn Estado sintese do pensamento brasileiro, não pode se
furtar a refletir e a verificar a convenjénoja da introduçao dessa riovidade na
gestäo e no controle da coisa pUblica, que será a implantaçâo de urn
Conseiho de Contas municipais. Lord Kelvin nos ensina através de urn
pensarnento que se aplica muito bern a essas questOes da contabilidade,
ainda mais quando temos notIcia de que mais de 40 Contadores do nosso
Tribunal de Contas buscam a sua formaçao em nivel de pós-graduaçâo.

Lord Kelvin nos ensina: "Se podeis medir aquilo de que falais e expressá-lo
por nümeros, sabeis alguma coisa do assunto, Se nâo vossos conhecimentos
são pobres e bern pouco satisfatOrjos". Realmente, entendo que corpos
tecnicos tao bons quanto o de que dispomos no riosso Tribunal de Contas e
nesta Assembleia Legislativa facilitam muito o trabaiho dos 7 Conselheiros Ia
e o dos 77 Deputados aqui. Tenho a convicçao de que é exatamente essa
busca de eficiência que pode permitir, por meio de apreciação no gargalo do
julgamento, a implantaçao desse Conseiho de Contas Municipais, corn a
presença de 7 outros Conseiheiros, para, na condição de Juizes, terern a
oportunidade de fazer essa análise e trazer para nosso Estado dados
importantes para a apreciaçâo desse orçamento.

Devo confessar aos senhores que fiquei entusiasrnado corn o depoimento
que o Dr. Ademar Bento fez hoje, pela manhã, relatando urna experiência de
tantos anos no território irmão da nossa querida Bahia. Acho que essa é a
posição de Minas Gerais. A Assembléja de Minas sempre teve coragem para
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poder e sensibilidade para inovar, portanto acho que esse forum técnico vai
trazer subsidios importantes para a sociedade mineira. E tenho a certeza de
que os Deputados, que representam o povo, adotarão a soluçâo mais
adequada para nosso Estado. Muito obrigado.

Palavras do Deputado João Leite
Sr. Presidente, Deputado Cleuber Carneiro; ao cumprimentá-lo, quero

cumprimentar todas as autoridades; Deputados, Deputadas, senhoras e
senhores; desde o primeiro momerito, coloquel-me contrário a criação do
Tribunal de Contas dos Municipios, baseado, especialmente, no momento
que não apenas o Estado de Minas Gerais vive, mas o Pals. Recuperaria
uma parte da fala do nosso Presidente, feita pela manhã, no seu discurso de
abertura desse forum técnico: "0 conjurito de medidas de ajuste fiscal
anunciado recentemente pelo Governo Federal e as reformas em andamento
no Congresso apontam para tempos de moderação, de contencão de
expectativas, de sacrifIcios, especialmente de análise criteriosa na destinacão
e no uso dos recursos püblicos". Eu me identifico totalmente corn essa fala. E
fol apoiado nesse momento especial que o Estado de Minas Gerais vive,
nesse momento de dificuldades, de aperto financeiro, que me posicionei
contra. Como criar, neste Estado, corn as dificuldades de caixa que ele vive,
uma estrutura desse tamanho, rieste momento? Temos de reconhecer que
ternos urn Estado muito grande, corn 853 rnunicipios, mas, ao mesmo tempo,
mais de 500 desses municIpios tern menos de 5 mil habitantes.

Estou convertcido de que a estrutura de que dispOe o Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, e claro que corn adequação, corn estudo, corn a
contribuição da Assembléia Legislativa e corn os proprios técnicos do Tribunal
de Contas do Estado, é perfeitarnente possivel adequar a estrutura já
existente para os desafios que estão al. Quero concordar, tarnbérn, que deve
ser dado, ao mesmo tempo que deve haver rigor no controle das contas, a
direito arnplo de defesa aqueles que estão sendo analisados pelo Tribunal de
Contas. Se existe demora em alguns processos, esperamOS que essa seja,
justarnente, pela oportunidade de defesa desses municipios ou gestores
analisados. Podemos dizer que, se ternos dificuldade em Minas Gerais e se
ha algumas limitaçOes do Tribunal de Contas do Estado, estou convencido de
que a proposta em análise e motivadora desse fOrum näo acrescenta
nenhurna novidade as dificuldades que, porventura, estejarnos enfrentando.
Ao contrário, essa proposta traz urn inchaço a este Estado, que já vive em
dificuldade corn o seu orçamento.

Queria, apenas, pinçar algumas coisas da proposta de emenda. 0 art. 5 0, §
1°, diz que as recursos orçamentários necessarios para a instalação do



344
Tribunal e seu funcionamento no exerccio de 1998 serão providos mediante
abertura de crédito extraordjnárjo. E dificil pensar em crédito extraordjnárjo no
momento que o Estado de Minas Gerais vive. Estamos no vermelho, essa é a
verdade. Qual pal de familia vai contrair mais dividas do que o Estado de
Minas Gerais tern?
o § 20 diz que o Conseiho Estadual de Contas dos Muriicipios

compartifhará instalaçaes fisicas corn o Tribunal de Contas do Estado pelo
periodo mInimo de 10 anos, quer dizer, num perlodo mIrtimo de 10 anos,
funcionarra o Tribunal de Contas do Municlpio na estrutura que já existe, na
Avenida Raja Gabaglia. Não vejo condiçOes para que isso aconteça. E
inoportuna a proposta.

o § 30 diz que, ate que sejarn criados em lei e providos rnediante
pOblico os cargos necessários para o funcionamento do Conselho Estadual
de Contas do Municiplo, serão nele lotados os cargos de provimento efetivo
existentes na estrutura da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais e subordinados a Diretoria Financeira e Orçamentaria para o
Municipio, além de outros, definidos pela comissäo especial de que trata 0parágrafo anterior.

Considero essa proposta impossivel. 0 problema, em Minas Gerais, está na
falta de técriicos para apuraçao e análise. Para se ter uma idéia, esses são
dados a que tivemos oportunidade de ter acesso, são 10 funcionários para
análise de todas as questôes ligadas ao funciortalismo no Estado e apenas 15
técnicos para análise dos recursos. Mas são 250 técnicos para a extensão
municipal e apenas 15 para análise dos recursos. Por isso o acümulo dos
processos. 0 gargalo está no corpo técnico. Apesar de reconhecermos, e
disse muito bern o nobre Deputado Sebastião Helvécio, apesar de bern
treinado, e insuficiente para o ntmero de processos. Pretende a proposta de
emenda a Constituição colocar mais esse peso para os técnicos do Tribunal
de Contas. Eles vâo compor, agora, urn novo Tribunal, que está sendo
proposto. Temos claramente colocado o desaflo para o administrador pOblico,
que é de maximizaçao, é de fazer a coisa acontecer.

Fiquei muito feliz de ouvir, nesta manhã, o que está sendo feito em Santa
Catarina, corn todas as diferenças que temos a considerar. Sabemos que
essa é a pretensâo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: tornar,
corn a estrutura ja existente, ágil o Tribunal, corn os recursos tecnolOgrcos
colocados para o administrador conseguir realizar o seu trabalho. Cada dia
mais, considero que, além de esse administrador fazer a coisa acontecer corn
o que tern na mao, é cada dia ter uma gestao mais transparente.

Espero que o Tribunal, urn dia, dê oportunidade para qualquer urn de Minas
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Gerais que tenha acesso ao recurso tecnológico da Internet, do computador,
de sua casa ter acesso aos nümeros do Tribunal de Contas do Estado, e nao
apertas do orçamento do Estado, da Assernbléia Legislativa e das câmaras.
Em Ultima análise, 5O os recursos, os impostos e tributos do cidadão de
Minas Gerais que estão empregados. Ele tern direito a essa informação em
sua casa. Esse e o desaflo que está sendo colocado: fazer a coisa acontecer
corn o que ternos. Para isso, e fundamental que se fortaleca o Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, darido-lhe a oporturiidade de ter
condiçães e técnicos.

Recentemente, tivemos urn concurso e temos a expectativa de que o
Tribunal de Contas tenha Os técnicos para que possamos acabar corn essa
morosidade existente. Não digo morosidade em termos de análise dos
processos, mas relativamente a oporturtidade de que aquele que esteja sendo
analisado possa se defender, digo pela falta de pessoal técnico. Nesse
aspecto, acho que a Assembléia Legislativa tern que dar condiçães para que
esse Tribunal funcione.

Gostaria de dizer, ainda, que essa é a verdade de todo o Pals. 0 Tribunal
de Contas da União funciona corn 11 Conselheiros. Os Triburiais de Contas
de todos os Estados funcionarn corn 7 Conselheiros. Os Deputados sabern
que isso é possIvel. Na Assembléia Legislativa, temos urn exernplo disso, e
agora you ussr uma linguagem do futebol. E so rnandar a bola para dentro do
gol, porque os técnicos da Assembléia deixam tudo mastigado para a gente.
Fica muito fácil para nós. Trata-se do trabalho deles, e sabemos que também
isso ocorre corn o trabaiho do corpo técnico do Tribunal de Contas. E so o
Conselheiro fazer o go], porque a matéria ja veio analisada e está prontinha.
0 Conselheiro tern a responsabilidade de julgar, mas o processo foi
preparado para que ele fizesse isso.

Sr. Presidente, já you concluir o meu pensarnento. Hoje, pela manhã,
acompanhei atentarnente o exemplo de 28 anos do Tribunal de Contas do
Estado da Bahia, e vimos como se dá o seu funcionamento. Por outro lado,
temos o exemplo do Tribunal de Contas dos MunicIpios de Goiás, que se
tornou urn peso pars esse Estado, gastarido muito, a ponto de o Governo do
Estado o extinguir no ano de 1997. No outro dia, por urn decreto legislativo, a
Assembléla Legislativa retornou corn o Tribunal de Contas do Estado de
Goiás.

Agora, em Goiás, foi impetrada urns acão popular visando a extinção do
Tribunal de Contas dos MunicIpios. Caso ela seja julgada procedente, os
Conseiheiros terão que restituir os salários recebidos e serão invalidados os
atos do Tribunal. Então, temos o outro lado, também. Temos urna experiência
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vitoriosa de 28 anos exposta pelo Presidente do Tribunal da Bahia, mas, ao
mesmo tempo, temos uma experiencla recente do Tribunal de Golás, que não
deu certo. Muito obrigado.

Esciarecimentos sobre os debates
O Sr. Presidente (Deputado Ajalmar Silva) - Neste momento, daremos inlcio

a fase de debates. A Presidencia informa ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos expositores. As questôes poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar o
debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, estando dispensada a formalidade
das saudacaes pessoajs. Os interlocutores especiais, assim definidos pela
comjssão coordenadora do evento, disporào de 5 minutos, e os demais
participantes disporao de 3 minutos para a sua intervençao.

Debates
o Sr. Presidente - Vamos passar a palavra, então, aos interlocutores

especlais, que disporao de 10 minutos. Inicialmente o Conseiheiro Flávio
Regis Xavier de Moura e Castro, da Associaçao dos Tribunals de Contas do
Brash, corn a palavra.

O Sr. Flávio Regis Xavier de Moura e Castro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados meus amigos de Santa Catarina, da Bahia, de Goiás, de São
Paulo. Quero, inicialmente, informar a esta Casa que não sou e nunca fui
contra a criação de urn Conseiho de Contas Municipal. Pelo contrário, acho
que, quanto mais fiscalizado é o ente, meihor será para o povo, porque
acredito ser a fiscalizaOoo instrumento mais legItimo do regime democrático.

No entanto, quero aqui dizer que, no Brasil todo, so existem seis tribunals
dos municIpios, salvo engano, a saber: do Pará, do Ceará, da Bahia, de
Goiás, do Municipio de São Paulo edo Municlpio do Rio de Janeiro. Vejam Os
senhores que a proporçào de Cortes municipals e bern pequena. Já existiram
outras, como a do Amazonas e a do Espirito Santo, que foram fechadas.

Mas isso não vem ao caso. A questào maior que se faz é a seguinte: 0
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é capaz de enfrentar a tarefa?
Posso dizer, corn o major sossego, que e e que a está enfrentando muito
bern. Primeiro, porque tern 600 técnicos corn pós-graduaçao em contas.
Criou-se no Tribunal de Contas, ha cinco anos, uma escola de contas que
ministra urn curso de 360 horas, em convênjo corn a Universidade Católica, e
que, ao seu final, outorga ao aluno urn titulo de pOs-graduaçao
profissionalizante, que Ihe permite, ate mesmo, dar aulas em qualquer pals.

Usando disso, como Presidente da ATRICON, fiz urn convénjo corn o FAT,
do Minjstério do Trabaiho, e, hoje, estarnos atendejido a 16 tribunais do
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Brasil. No ano que vern, iremos atender aos outros que necessitarem, corn o
riossO pessoal. Alias, a nosso pessoal já está dando aulas ou trocando
conhecirnento corn 16 tribunais do Brasil.

SO temos recebido elogios. Vejarn os senhoreS que estamos muito bern-
preparadoS. InvestirnOS macicarneflte em capacitacão e iriformatizacãO. A
partir de janeiro prôximO, teremOS a leitura Otica. Isso significa que o
processo, no Tribunal de Contas, vai correr dentro do computadOr, e sem
precisar de papel. Isso é pioneiro na America Latina. Nao ha outro pals que
detenha esse "know how". Assirn, os senhoreS podem ver que o Tribunal de
Contas do Estado está na vanguarda. Fomos ao Tribunal de Contas de Santa
Catarina ter aulas sobre informática, e o discipulo passou a frente do
professor.

Esse e o Tribunal de Contas de Minas. Então, digo que ele está capacitado
para atender aos 853 municIpios: em primeiro lugar, porque, quando Os

Prefeitos vão tomar posse, são convocados pelo Tribunal de Contas e 0

Tribunal Ihes mostra como podem usar o Orgão. 0 Tribunal responde a
consultas por escrito - temos urn departameritO especializado para atender
aos Prefeitos e aos Vereadores. lnCimeroS chamados dessa natureza ocorrem
por dia no Tribunal de Contas. Ministramos esse ensino aos municiPioS, aos
Prefeitos e aos Vereadores. Alias, a Tribunal ainda tern outras coisas: temos
urna escola de linguas, que hoje está corn 360 alunos, onde se lecionam
alemão, frances, italiano, espanhol e inglês. Somos filiados da OrganiZacão
Latino-Americana e, no Ultimo congresso da Venezuela, o trabalho de dois
servidores do Tribunal de Coritas de Minas recebeu mençãO honrosa, o que
muito nos dignificou. E urn trabaiho sobre auditoria de gestão, auditoria essa
que a Bahia também faz e corn muita galhardia. E já estamos fazendo ha
bastante tempo.

Vejam os senhores que não ficamos parados. 0 Tribunal hoje é urn Tribunal
vivo, que persegue os seus objtivos e é instrumento realmente da
democracia. Ele está apto a atender a todo o Estado de Minas Gerais e a
seus municipioS.

Para finalizar, porque tudo que tinha que ser dito foi dito, eu lembraria
Guerra Junqueira, que dizia: "Vaidade e orguiho de imbecis, e orgulho é
vaidade de génios". Tirando a minha genialidade, sinto-me vaidosarnente
orgulhoso de pertencer àquela Casa. Muito obrigado aos senhores.

0 Sr. Presidente - Passamos a palavra ao Conseiheiro Wander Ara ntes de
Paiva, Presidente da Associacão dos Tribunais de Contas dos MunicIpiOs do
Brasil, que disporá de 10 minutoS.

0 Sr. Wander Arantes de Paiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs.
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honroso a nossa associaçao.

Quero dizer, inicialmente, que, antes de tudo, somos municipalistas e por
isso defendernos corn ardor, sim, a existêncja do complemento do sistema
que a Constituiçao de 1988 inserlu. lnseriu urn sistema de controle externo
Para fortalecer o Legislativo, em trés niveis municipal, estadual e federal.

Estabeleceu-se a firmeza do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais de
Contas dos Estados e inseriu os Tribunais de Contas dos Municipios como
sustentáculo da pirámide, já que o municiplo e o sustentáculo da Naçao, visto
que nâo se faz nada, a não ser no municIpio.

0 Estado nâo tern territOrio que não seja congregado por municipio. Então,
urn Orgão especializado em contas municipais nao dilapida patrirnOnio de
ninguém; pelo contrário, esse órgão faz corn que a especializaçao leve
conhecimentos e melhor forma de gestao. Onde existem os Tribunals de
Contas dos Municipios isso está provado, e eu os convido a visitar esses
Estados. Não quero dizer corn isso que os Tribunais de Contas dos Estados
nâo estejam fazendo urn grande trabaiho. Estao, sim, mas ocorre que,
conforme disse o Conselheiro Ademar, esta rnanhâ, Se o Tribunal de Contas
de Minas Gerais está fazendo urn belo trabatho, fará rnuito meihor se se
dedicarern Os sete Conse!hejros do seu corpo técnico apenas as questoes
estadi.jajs. Mais tempo terá, porque o tempo de urn dia nao pode ser
prorrogado.

Corn referéncia a nossa posição, os Tribunals de Contas tern sido como OS
municipios, que estão sendo injustiçados, e aqul acabamos de ouvir uma
injustiça perpetuada pelo ilustre Deputado Joào Leite. Sou de Goiás,
Consetheiro aposentado e Presidente da Associaçao e nâo tenho esse
conhecjmento

Quero defender os meus ex-colegas Deputados de Goiás, porque flãO
possIvel ouvir tat afirmaçao, sem uma cOntrapartida. 0 que houve em Goiás
foi o seguinte: o Governador mandou uma mensagem incorporando os dois
Tribunals, aproveitando, ate mesmo, os cargos em comissäo do Tribunal de
Contas dos Municipios. Isso prova que não houve esse peso que 0 Deputado
afirmou, porque se incorporou tudo; nâo foi uma questao de despesa.

Por outro lado, a Assembléja Legislatjva, dais meses depots, como já disse
pela manhã, revigorou o Tribunal, que está em pleno funcionarnento, mas não
o fez irresponsavelmente, por decreto legislativo. Seria urn absurdo, urn
escândajo naciorial, Se assirn fosse; eta o fez por rneio de emenda a
Constituicao que e o meio apropriado de se fazer isso - de se inserir algo na
Constituiçao. A acao popular foi feita por urn dentista, por algumas
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encornendas - näo quero entrar no assunto, mas ele é dentista do TCE. Ela
está em tramitacão, e, pelo que Ii e pelo que está sendo discutido em meu
Estado, não ha nada dessa coisa de se determinar que 0 Conselheiro devolva
recursos, como se ele deles se tivesse apropriado. Ele usou sua condiçao de
dar entrada a uma ação popular, coisa que os pertencentes a deterrninadaS
faccöes fazem regularmente. A açâO está na Justica, e o Tribunal está
funcionando. Mas não ha nada disso que fol dito pelo ilustre Deputado, que
deve ter sido mat informado.

Mas eu the agradeço e digo que defendernos o municipalismo, porque tudo
O que se faz no Pals é Para elevar o Estado e a União, deixando-se a conta
Para ser paga pelo municiplo. Urn exemplo disso é o FUNDEP. 0 Sr. Ministro
foi a televisão e disse que professor nenhum receberá menos do que "x",
fazendo, então, urna grande apariçâo "rnarqueteira" Para o Pals inteiro, mas
retirou dos municipios o dinheiro Para o pagamento do ordenado que ele
havia em cadela nacional.

Então, se estamos defendendo a criaçâo dos Tribunals de Contas dos
MunicIpios, não e Para onerar Os cofres püblicos, porque o Tribunal de
Contas gera receitas. Se não, vejamos: de 1996 e 1997, no Tribunal de
Contas de Goiás, corn os contratos de obras que foram Para regiStro, 0

parecer da auditoria técnica de engenharia e a ação dos Conselheiros, Os

cofres municipais deixaram de pagar a mats R$272.000.000,00, o que provo
corn documentos, se necessário for. Dal, gerou-se urna receita que paga as
despesas do Tribunal de Contas dos Municipios por muitos anos. 0 cornbate
A sonegaçao fiscal, mediante convênio corn a Secretaria da Fazenda, é feito
por melo do controle a que me referi de manhà, que e Unico em todo o Brash -
0 controle orçamentário feito por cornputacãO. Trezentos e cinquenta
servidores trabaiham no TCM de Goiás; 387 entidades SãO fiscalizadas, e
mats da metade da foiha de pagamento - 54% - val Para o pagamento dos
aposentados, porque, quando da criacão do Tribunal, não se abriram vagas;
recrutou-se e treinou-se pessoal que estava sobrando em outros lugares, e,
ha 21 anos, o Tribunal vem prestando bons serviços, segundo OS

municipalistas do rneu Estado propagam por este Brash, em inUmeros
seminários.

0 Instituto Brasileiro de AdministracãO Municipal - IBAM - reconheceu o
trabalho, através de urn dos malores municipalistas deste Pals, Dr. Diogo de
Melo, consultor internacional do IBAM. Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
aqui compareço corn muita honra Para dar este depoimento e, gracaS a Deus,
informar o Deputado João Leite sobre as coisas de Goiás. Agradeco e confio
que, se considerarem oportuno, os Srs. Conseiheiros do TCE de Minas
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Gerais hão de aplaudir e ajudar o futuro TCM de Minas Gerais, assim como
os Srs. Deputados, que tern a mao a condição para criá-lo ou não. Quero
dizer que tive a honra de ajudar a criar o TCM de Goiás, para onde fui alguns
anos depois. Corn 16 anos de trabalho, afirmo, sem querer desmerecer o
trabaiho de ninguem, e ate elogiando sua conduçao em nivel técnico, que
desejo que a Assembléja reflita, analise e veja que dar mais tempo aos
membros do ICE de Minas Gerais e condiçôes de especialidade a uma corte
especifica e valorizar o municipalismo. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Passo a palavra a Sra. Arlete Nogueira, Presidente da
União dos Vereadores do Estado de Minas Gerais, que disporá de 5 minutos.

A Sra. Arlete Nogueira - Inicialmente, gostaria de cumprimentar a Mesa que
preside os trabaihos, dando os parabéns a Assembléja Legislativa por esta
iniciativa Quero também dar os parabéns ao Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais por estar aqui presente e por estar aberto a essa busca de
subsIdjos para a melhoria de seu trabaiho e por levar a todo o Estado de
Minas Gerais a cobertura do trabalho realizado au.

Sou Presidente da Uniao dos Vereadores do Estado de Minas Gerais e por
isso integro o Conselho Consultivo da Uniao de Vereadores do Brasil. Existe
urn problerna corn relaçâo aos Tribunals de Contas, que não é exclusivo de
Minas Gerais. Ele existe em todos os Tribunals de Contas do Pals. Não vi
nenhurn Vereador tecer maiores elogios nem comentárjos a esses Tribunais,
nem Os dos Estados nern os dos municIpios. Ficam sempre algumas
interrogaçaes contra a morosidade, contra as dificuldades de informação,
contra a distância entre o Legislativo e o Tribunal de Contas, contra a
extrapolaçao de funçOes e, principalmente, contra o tratamento desigual que
é dado quando o Tribunal apresenta o parecer conclusivo das Câmaras
Municipais, alegando que esse julgamento é politico. Mas todo julgamento,
seja do Executivo seja do Legislativo, é urn julgamento politico. Sabemos que
sim. Ele tern a sua instância técnica dada pelo Tribunal, mas ha muito de
ernoção no momento de julgar.

Entâo, gostarIamos de deixar aqul essas interrogaçaes e questionamentos
dos Vereadores de Minas Gerais e, por extensão, dos Vereadores do Brash.
Acreditanios que existe necessidade de uma reformulaçao. Queremos dizer -
sou Vereadora em terceiro mandato - que o Tribunal vem diminuindo a sua
morosidade, mas hoje ainda encontramos muito atraso na prestaçao das
contas municipais.

A União dos Vereadores, em uma reunião recente de sua diretoria,
manifestou-se contra a criação do Conselho Municipal de Contas.
Acreditamos, como já foi dito por varias pessoas que me antecederam, pelo
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Deputado João Leite, que faz parte da Mesa, e pelos Deputados que me
antecederam, que o momento nâo inspira o aumento de nenhuma conta. Nós,
que fazemos uma critica veemente a outros colegas, quando extrapolam rias
contas municipaiS, não iriamos nos calar, quando se propoe a criaçâo do
Conseiho Municipal de Contas, que, pela experiência passada por outros
colegas de outros Estados, não resolve o problema. Acreditamos que o nosso
Tribunal de Contas está no caminho de urn processo e que, em breve, 0

teremos ajustado, podendo atender, corn mais presteza, as Câmaras
Municipais. Gostariamos de deixar aqui urn pedido ao Presidente do Tribunal
de Contas de nosso Estado de que haja major proximidade corn os
Legislativos municipais e corn a entidade representativa, que é a União de
Vereadores do Estado. Nâo gostarlarnos de expor esse distanciamento como
culpa do Tribunal de Contas. Reconhecemos, de certa forma, uma omissão,
ao tentarmos nos aproximar do Tribunal. Gostariamos de ter urn canal mais
aberto, porque acreditamos que a sua funcäo é importantissima para que nós,
legisladores municipais, possamos desenvolver bern as nossas funcöes.
Deixo aqui urn parecer da União dos Vereadores, da diretoria e de seus
Conselhos. Neste momento, somos contrários a criacão do Tribunal,
acreditando que ela não faz sentido, uma vez que a estrutura que ternos ai é
grande e pode ser otimizada corn a informatização, para que possarnos ter
urn servico cada vez meihor. (- Palmas.)

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lirna Neto, que disporá
de 5 minutos.

0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Ajairnar Silva,
gostaria de encaminhar duas perguntas apenas. A prirneira é ao Presidente
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Dr. Joao Bosco Murta
Lages. A segunda pergunta e ao Conseiheiro José Alfredo, do Tribunal de
Contas do Conselho Municipal da Bahia.

Sabemos, senhores, que a justiça é tao importante quanto a saUde, quanto
o pão e quanto a água. Já disse urn dia o Verbo eterno: 'Nern so de pão
viverá o hornem, e bem-aventurados aqueles que tern forne e sede de justiça,
porque seräo saciados". Ele mesmo, pelo seu espIrito, nos diz que o reirio de
Deus, a qual pedimos, todos os dias, quando oramos o Pai Nosso: "Venha a
nôs o vosso reino", é justiça (Romanos, Capltulo 14). 0 reino de Deus e
justica, paz e alegria. A nossa Naçâo padece de forne e sede de justica. As
causas se arrastarn por anos a fib flOS Tribunais. Muitos julgarn que a Tribunal
de Contas näo tenha a importância do Tribunal de Justiça, mas talvez seja
igual ou melhor, porque ele julga Os paradigmas de nosso povo, ou seja, julga
os politicos. 0 politico, no vocábulo grego, "politikéia", que significa carirnbo,
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ou seja, a nacão fica igual, carimbando o povo. 0 comportarnento e o caráter
do povo são expressos no politico.

E diz também que havera major juizo, pelo reto Juiz, conforme disse
Tirnóteo, aos Juizes. Jarnais gostaria de ser Juiz, pois 0 juIzo será severo por
parte Daquele que nos deu essa capacidade de julgar. A pergunta primeira
será Para o nosso prezado Presjdente do Tribunal de Contas do Estado, e ela
poderia dirigir-se ao nosso Conseiheiro e convidado, que muito nos horira, Dr.
José Alfredo. 0 Tribunal de Contas do Estado sofre influência no julgamento
das causas de politicos influentes, do Poder Legislativo ou do Poder
Executivo? Já ouvimos o testemunho de pessoas em nosso gabinete; houve
mesmo urn individuo que testernunhou diante de pessoas importantes, corno
alguns colegas e urn jornalista muito amigo, José Cléris. EIe fol Auditor do
Tribunal de Contas e apresentou uma falcatrua cometida por urn Prefeito,
tendo, depois, de arquiva-la por influência de urn Deputado Federal. 0
Tribunal de Contas, realmente, tern-se equipado e feito uma auto-reflexão
para atender as necessidacjes básicas do povo de Minas Gerais, que não
agüenta mais. Quaritos maus politicos são julgados e, anos depois, são
condenados a não exercer mais cargo pUblico, sendo que já não exercem
nenhum mandato, depois de terem exercido ate urn mandato!

Quero clirigir também uma pergunta ao amigo que muito nos honra, Dr. José
Alfredo: E fato que os Tribunals de Coritas dos Municipios do Estado da Bahia
agilizam mais as causas e as pendéncias, mas que a justiça ainda é clamada
pelo povo balano, uma vez que ha uma influêricia muito grande de politicos,
especialmente do Sertador Antonio Carlos Magalhaes?

Recebernos urn telefonema cia Bahia dizendo do clamor do povo da Bahia,
porque, nas causas de politicos influentes, mesmo que não queiram, Os
Conseiheiros sofrem pressão, devido ao poder e a forca daqueles que Os
colocaram all. São essas as minhas perguntas, e peço dos senhores
misericôrdja ao responde-las porque este Deputado as faz de coracao e
transfere algo que está no coração do povo mineiro e brasileiro.

o Sr. Presidente - Passo a palavra, inicialmente, Para responder a
pergunta, ao Conselhejro João Bosco.

o Sr. João Bosco Murta Lages - Nobre Deputado, agora quem tern sede de
justiça sou eu. V. Exa. lança urna denCjncia anônima, contra urn possivel
Prefeito, feita por urn possivel Deputado. Não cita name de niriguem.
Eritretanto, gostaria que V. Exa. dissesse as names.

o Deputado Raul Lima Neto - Esteve em nosso gabinete urn ex-Auditor do
Tribunal de Contas, o Sr. Jadir Elon Filho.

o Sr. João Bosco Murta Lages - Ele nunca foi Auditor do Tribunal de
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Contas.
o Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. tern certeza absoluta? Ele já saiu ha

muito tempo do Tribunal de Contas.
o Sr. João Bosco Murta Lages - Ele nunca fol Auditor do Tribunal de

Contas.
o Deputado Raul Lima Neto - Ele apresentou uma denüncia diante de

testemunhas idOneas. Mas, não me baseando apenas no que essa pessoa
disse, faco uma pergunta a V. Exa.: 0 Tribunal de Contas realmente não
sofre nenhuma influência no juizo de suas causas de politicos dos Poderes
Legislativo e Executivo?

0 Sr. Joäo Bosco Murta Lages - No dia em que assumi o meu cargo de
Conseiheiro de Tribunal de Contas, eu o ftz corn o propOsito de ser Juiz, e o
Juiz, tendo esse propósito, despe-se de qualquer vaidade, veleidade e
paixão.

Costumo dizer, citando a nosso Chico Buarque de Hollanda, que aquilo que
assino, assino trazendo as mãos distantes do meu peito, porque a distância
tern a intencão e a gesto. Todos os Conselheiros do Tribunal de Contas que
conheço, corn os quais convivi, tern esse mesmo espIrito.

0 Deputado Raul Lima Neto - Exceléncia, quero apenas dizer que tenho o
malor respeito e admiração par todos os Coriselheiros do Tribunal de Coritas
do Estado de Minas Gerais. Essa pergunta foi feita pelo fato de que ha no
coração do povo do Estado de Minas Gerais uma düvida de que, talvez ate
pela maneira como é formado o Tribunal de Contas, as causas que all
tramitam, as vezes, são arquivadas. Ternos causas de 10 ou 15 anos que
ainda não foram julgadas. Poderia citar a cidade onde se passou o fato, mas
o esqueci, embora tenha coma buscá-lo. Entretanto, fico corn a palavra de V.
Exa. e acredito plenamente que, quando tomamos consciência do ministério
que temos e o levamos a sério, Deus nos abençoará. Havendo justica, sern
düvida, a nacão prospera, porque a'justica exalta as naçOes, assim corno a
corrupção é a vergonha dos povos.

0 Sr. Presiderite - Deputado, o senhor fez a outra pergunta ao Dr. José
Alfredo. Gostaria que a Dr. Ademar, Presiderite do Tribunal de Coritas do
Estado da Bahia, respondesse em norne do Dr. José Alfredo, que não se
encontra, agora, nesta Mesa.

0 Sr. Adernar Bento Games - A pergurita do eminente Deputado é se o
Tribunal agilizou mais as causas, as denüncias, por influência do poder
politico, por irifluência de politicos?

0 Deputado Raul Lima Neto - Não. São duas perguntas. Primeira: Houve
real agilizacao nas causas na Bahia? Segunda: Ha uma infiuência muito
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corn que ojuizo não fique livre, por parte dos Conselheiros?
0 Sr. Ademar Bento Games - 0 Conselheiro José Alfredo - que est

chegando e pode responder - demonstrou que o Tribunal, Para atingir umameta de qualidade em razâo do volume e do mérito de decisOes e pare-prévios, programou 	 nos Csltirnos anos, para cumprir a ConstesFederal 	 ltu içemitindo os pareceres prévios nos prazos Constitucionais, reIatjv atodos os municipios do Estado. Foram pareceres prévios que opinararn
aprovacao e desaprovacao d	 pela

e contas. Desses pareceres prévios foramfundarnentadas denQncias ao Ministérlo Pübjjco do meu Estado. Ha cento e
sessenta e tantas dentsncjas sobre Prefejtos ou autorjdades municipals, das
mais variadas coloraçoes partidárias, que ficaram no Tribunal de 

Justiça,avolurnadas para decisão judicial. 0 Tribunal de Justiça, por pressâo da
sociedade, criou urna Câmara Especial para decid,r sobre as acaes.

Quanto ao meu Tribunal, da mesma forma, não se decide sobre o méritofavorável ou desfavoravei das questoes par influéncja. Não Se praticainjustiça. Não Se imputa responsabjildade a quem não tern, nem aresponsabjjpdade por improbidade adminjstrativa a quem a pratica. Se alguémfizer isso comete crime, catalogado no capitulo dos crimes contra aadministracao pQblica do Código Penal, art. 40. E prevaricacao Está sujeito,
naturalmente, a uma denncia, está sujeito a processo criminal, está sujeito a
condenaçao Então, o que sucede na vida dos tribunals e que quando ha urna
increpacao de improbidade e irregularidade, as interessados vão ao Tribunalprocurar o seu direjto de defesa ou estabelecer a contrad,torjo. Ha que seassegurar o ContradjtOrjo a qualquer parte que esteja no processo, onde hajauma indicaçao de ilegalidade ou irregularidade. Entâo, a Tribunal recepciona,
atende, orienta. As vezes vai urn Deputado se é Prefeito que recebeurecursos estaduais acom panhando o seu correligionárjo 0 Deputado é bernrecebido e orientado a contratar urn advogado para elaborar a defesa, corn Os
documentos que permitam a autoridade municipal, a parte que presta contas,
confror,tar as registros das inspecoes e auditorias do Tribunal. E urn processono qual ha urn registro por escrito, opinativo, dos técnicos das partes contáb,l,
econôrnica e juridica do Tribunal, em confronto corn Os elementos de defesa,apresentado pelos interessados 0 Tribunal decide corn base nessascircunstâncjas As vezes não ha improbidade, o que ha são irregularjdades.Par exemplo, deixou de fazer a Jicitaçao, mas em razão de circunstãncia deemergencia.

No meu Estado houve urn caso que urn ilustre jurista chamou de estado denecessidade administrativa ou desvio de firtalidade Desvjo de finalidade da
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aplicacão de dotacão orçamentária é crime. 0 Prefeito desviou a firialidade,
não aplicou naquilo que fol determinado na aprovacão do orçamento pela
Camara Municipal. Mas ele não colocou o dinheiro no bolso, deixou de aplicar
em educacão e aplicou na saüde, porque houve uma crise na saüde. 0
Promotor da comarca denunciou-o perante o Juiz da comarca, que aceitou a
defesa apresentada pelo advogado do Prefeito, de que não houve violacão a
lei penal. 0 desvio de finalidade aI foi em razão de urn estado de dificuldade
administrativa para enfrentar a necessidade da prestaçâo do servico pUblico
na area da saüde. Então existem casos e casos.

Mas nos casos de improbidade administrativa, de irregularidade, de
desperdiclo, falta de economicidade, de desrespeito a lei de licitacão, as
tribunals são sempre rigorosos. 0 Tribunal glosa os casos em que nâo se
fazem licitacOes para obras acompanhadas. Nenhuma influéncia polItica
poderá impedir isso. No meu Estado as politicos pedem a apuracão, porque a
povo está vigiando a aplicacão de recursos, está tendo notIcias, porque a
Oposicao cornenta que o dinheiro não foi aplicado. Naturalmente, ninguém
quer assumir a resporisabilidade de que o diriheiro não foi aplicado e de que
está patrocinando a não-aplicação. No meu caso não ha isso. Quero dizer-
Ihes que o Senador Antonio Carlos Magalhaes não pede ao Tribunal, rião faz
cartão para o Tribunal, e nunca recebi cartão ou recomendação par apuraçao
alguma, nem para refazer ou incrementar apuração. Não existe isso, isso é
folclore.

0 Sr. Presidente - Comunicamos as pessoas presentes que temos apenas
mais urn participante para formular as suas questoes, e, caso alguem queira
faze-las par escrito, também serão recebidas. Caso queiram usar 0

microfone, basta fazer a comunicação prévia. Passamos a palavra ao Prefeito
Antonio José Gundim, Presidente da Federacao das AssociacOes
Microrregionais do Estado de Minas Gerais - FEMAM.

0 Prefeito AntOnio José Gundim - Exmo. Sr. Deputado Ajalmar Silva,
coordenador deste forum; Sr. João Bosco, Presidente do Tribunal de Contas,
em name de quem cumprimento todos os Presidentes e Conseiheiros
presentes; a mirtha interferência neste forum dá-se, primeiramente, para
elogiar a Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pelo trabaiho que
vem fazendo e pela melhoria que apresentou. Ha 30 anos, trabalho como
assessor e como Prefeito, e sabemos que a Tribunal de Contas sempre fez
urn born trabaiho. Atualmente, tern feito urn excelente trabaiho, corn malor
rapidez. Isso e muito born, porque a Câmara de Vereadores tern condicOes de
julgar a prestacão de contas, e a Prefeito, de fazer sua defesa, se for o caso.
Eu, que sou Presidente da FEMAM, acho isso importante.
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356Gostaria, também, de fazer-Ihe urn pedido relatjvo a possibjljdade de haver
cursos nas microrregloes para orientaçao dos Prefeitos, funcionárjos e da
prOria Câmara de Vereadores relativamente a seu comportamento diante da
lei. Sabemos que Minas Gerais é o Estado que mais tern municipios, e, em
sua malorla, são pequenos. Como a assessorla técnica e juridica e mujcara, é born que cada rnurlicipio oriente os seus funcionários para fazer 

essetrabaho. tJma orientaçao mais próxima, através de cursos nas microrregloes,
iria ajudar muito os municipios.

Sr. Presidente muitas vezes, a auditoria do Tribunal de Contas chega aos
municIpjos sem que ninguem esteja esperando, o que parece ser born para
pegar de surpresa os Prefeitos e funcionários, mas, muitas vezes, 0funcionárjo o responsávej pelas informacoes a serem pretadas ao Tribunal
encontra-se em férias, fora da localidade. Por que não comunicar a prefeitura
que ira ser feita a auditoria? Creio que nisso não ha nada de mais, nada de
errado. 0 municIplo deve estar sempre preparado para receber a auditoria,
mas por que não dizer que eta ira ser feita? As prefeituras e as cãmaras
poderjam ser Comunicadas corn antecedencia Quero colocar essa proposta
para que seja analisada.

Não conheço a estrutura dos Tribunals de Contas do Estado e dos
MunicIpios de Goiás; em Minas Gerais, sabemos que nosso Tribunal
encontra-se muito bern preparado para sozinho executar ambas as funçoes.
Hoje, é muito s6rio o aurnento de despesas. 0 mundo todo encontra-se quase
igual ao Japão, considerado quebrado. 0 Brasil, sabemos, não se encontra
em boa situação, assim como Minas Gerais. Creio que nao é hora de se criar
o Tribunal de Contas dos Municipios de Minas Gerais. 0 Tribunal de Contas
existente tern feito urn born trabaiho. Concordo corn o Deputado João Leite e
outros: näo e oportuna a criação desse novo Tribunal agora. Talvez daqui a
alguns anos. Convido a Assembjeia Legislativa a estudar o assunto, POiS 0
dinheiro que seria gasto corn a montagem desse Tribunal podéria ser
aplicado na saüde ou em outro setor prioritárjo. Não e hora de se criar esse
Tribunal. E isso o que penso, e peço desculpas, Sr. Presidente do Tribunal de
Contas de Goiás, porque estou falancjo corn referencia a Minas Gerais. Goiás
e outra história, a Bahia e outra histOrja; em Minas Gerais, acho que 0
Tribunal de Contas está muito bern aparelhado, corn uma estrutura rnuito boa,
e tenho certeza de que esté fazendo urn born trabaiho. Por isso, acredito que
deve ficar da forma como está. Não sei o que pensam os outros Deputados
quanto a isso, mas acho inoportuna a criação de urn Tribunal de Contas dos
MunicIpios em Minas Gerais, por causa do momento que o Estado vive.
Sabemos que temos de reduzir despesas. 0 Presidente da Repüblica esta
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exortando as prefeituras a enxugar a máquifla, a dispensar o máximo de
empregados possivel; então, por que criar mais empregos?

E volto a insistir, Sr. Presidente, que a fiscalizacão que recebemos em
nossa região tern sido boa, porque os seus auditores, os seus fiscais, tern
orientado Os funcionárioS municipaiS. Muitas vezes, urn documento sal errado
porque o funcionário não sabe faze-b, näo tern orientacão, e, as vezes, a
Prefeitura não tern condição de pagar urn born técnico para faze-lo isso. Em
muitos e muitos casos, isso acontece não por vontade de fazer errado, não.
Então, gostaria que V. Exa. avaliasse isso. 0 senhor me disse hoje que teria
40 contadores fazendo curso superior; talvez eles pudessem fazer cursos nas
microrregiôeS. Muito obrigado. (- Palmas.)

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Dr. João Bosco Murta Lages.
o Sr. Joao Bosco Murta Lages - Sr. Presidente, quero informá-lo de que

Tribunal de Contas tern feito alguns cursos, não tantos quanto desejava, para
o pessoal das prefeituras do interior, mas, para o próximo ano, já existe urn
cronograma, e esses cursos vao acontecer. Não poderia ter sido feito antes,
porque estávamos reciclando todo o nosso pessoal, justamente para que se
tornassem agentes multiplicadoreS, para atenderem a parte pedagógica. 0
princIpio do Tribunal é ensinar como prestar contas. 0 parecer prévio e urna
forma de ensinar isto; corn relação a esse aspecto, V. Exa. pode ficar
sossegado, porque bastantes cursos serão dados no ano que vem, para
atender a todas as mbcrorregiöes e regiOes do Estado. E o que tenho a dizer
ao Sr. Prefeito.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Em primeiro lugar, quero dizer que

acornpanhei este forum durante o perlodo da manhã e de tarde, e Os

diferentes Tribunals, quer Unicos, corno em São Paulo e Santa Catarina, quer
divididos, como na Bahia, trouxeram exempbos lmportanteS para nôs. Nos
dois modos de funcionamento, e)stem muitos bons exempbos, 0 que não
coloca para nOs a condição de termos de dividir ou de criar urn novo Tribunal.
Acho que o que ternos de fazer e aumentar as nossas perspectivaS e
aproveitar as boas experiências de todos os Tribunals. E que essa integracaO,
esse debate possa acontecer permanentemente, entre Os diferentes
Tribunals, na construção de urn Pals rnais solidário e mais forte, que tenha
melhor controle do seu patrimOniO, dos seus gastoS.

Quero parabenizar todos que tiveram iniciativa de promover e realizar este
forum tecnico de debates sobre o Tribunal de Coritas. Urna questão que se
coloca para Minas Gerais e se o Tribunal de Contas, corn toda a tecnologia
que tern, corn o seu avanco, ja chegou ao auge de seu funcionarnento. Ele
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os responder: ele pode mais. Pode servir
meihor, atendendo, fazendo urn melhor controle das contas do Estado e dos
municipios.

Ha uma pergunta que nâo está respondida: Se dividirmos, se criarmos urn
Conseiho de Contas do MunicIpio, vamos maximizar a utiiizaçao dos recursos
no sentido do controle de contas do Estado? Isso nao está claro para mim,
apesar de bons exemplos de Tribunals que se dividirarn. Acho que, tambern,
pode existir urn born exemplo de urn Tribunal nâo dividido e utilizando, da
meihor maneira possivel, recursos pCiblicos para servir ao controle de contas
do Estado e dos muriicipios. E preciso que nos debrucemos sobre essa
questão neste momerito e estabeleçamos o que pode fazer o Tribunal de
Contas do Estado, ate onde ele pode avançar e Se, nesse limite, do ponto de
vista da projeçâo, do planejamento, das possibilidades, ainda assim, caberia
urn Tribunal de Contas dos Municipios. Acho que essa questâo não está
resporidida; por isso mesmo, este forum técnico reforça a minha posiçâo de
que, no minimo, não devemos votar essa emenda que está sendo proposta.
Não existe amadurecimento nem estudos suficientes

Para completar, gostaria de trazer algurnas reflexôes que nâo são so dos
Tribunais. A questão do controle do Estado exige urna atuaçao mais efetiva,
mais eficaz da Assembléla Legislativa, das câmaras Municipais, da própria
sociedade organizada. E ai cabe ao Estado cumprir uma determinaçâo
constitucional que, infelizmente, não fol cumprida, nem perante a Assembléja
Legislativa. Ha urn principlo constitijcjonal tanto da Constituiçao Federal
quanto da Constituiçao do Estado, que diz que a administraçao ptiblica deve-
se pautar, entre outras coisas, pela transparericia. Estamos produrando
insistentemente fazer corn que os gastos do Governo sejam transparentes,
sejam anuncjados em tempo real para nOs e para a sociedade. E hoje, corn a
tecnologia desenvolvicla, corn o conhecjrnento que temos, é absolutamente
possive!, em tempo real, emitirern-se as informacoes dos gastos nas
diferentes obras. Se isso estivesse acontecendo, seguramente flãO
estariamos vendo esse Pals, este Estado e Os muitos municipios sagrarem
como sangram, corn tanta violência, perdendo recurso por desperdicios, pot- -
obras inacabadas, por obras superdimensionadas , por obras mal-feitas.

Então, para encerrar, quero dizer que fico muito satisfeito em ver a
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais promover urn fOrum corn
essa dimensão, corn essa seriedade e corn pessoas que vém aqui dat- uma
contribuiçao tao significativa a nos parlamentares. Mas que isso sit-va para
que nossa reflexao seja mais profunda, para que possamos atuar numa
dirnensao malor, e não para permitir que seja votada urna emenda a
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Constituicão, que acho ainda extemporâriea. (-Palmas.)

o Sr. Presidente - Alguem mais deseja fazer uso da palavra? (- Pausa.)
Nâo havendo quern queira fazer uso da palavra, vamos voltar a palavra aos
expositores. Varnos dar a eles 2 minutos para Os que quiserem se pronunciar
para depois encerrarmos essa sessão. Corn a palavra, a Deputado João
Leite.

o Deputado João Leite - Sr. Presidente, devo urn pedido de desculpas ao
Presidente da Associacão dos Tribunals, ja que ele colocou bern que a minha
informacão não é de todo correta, porque não é pot- urn decreto legislativo,
mas por urn instrurnento legal, que e urna proposta de emenda a Constituição,
que foi recriado o TCM de Goiás. Mas, por outro lado, queria dizer ao
Conseiheiro que e clara que não está em estudo a situação do Tribunal de
Contas do MunicIpio de Goiás, mas ele colocou as ganhos desse Tribunal.
Corn todos esses ganhos, ainda assirn o Governador Maguito Vilela enviou
urna mertsagem de incorporacão, e essa é outra correcao que deve ser feita,
pedindo novamente desculpas ao Presidente, porque não foi extincao, foi
incorporaçao do Tribunal.

Porque ele pediu essa incorporacao já que era o Orgao que dava tanto
lucro? Houve a acao popular; ele mesrno disse que existe. Então, pedindo
desculpas gostaria que o Conseiheiro me respondesse essa questao.

o Sr. Wander Arantes de Paiva - Ilustre Deputado João Leite, 0 ex-
Governador Maguito Vilela fez a fusão de vários Orgãos no Estado. Era a
filosofia dele, e não se sabe pot-qué? Ele fundlu a ENGOPA corn a EMATER,
ou seja, urna empresa de extensão rural foi fundida a urna outra de pesquisa
que tinha 35 anos de avanco. Onde existe feijão ENGOPA, dos tipos urn,
dois, trés, quatro, cinco, seis corn pesquisa realizada corn arroz, sementes de
algodão, etc. Ele entendeu que deveria fundir e fundiu. Encerrou a pesquisa
no Estado, em nivel de agropecuária Então, entendeu de fundir as Tribunais
aproveitando todos os Conselheiros. A Constituicão Federal é clara em seu
art. 75, ac, deterrninar que os Tribunals de Contas dos Estados são
compostos por sete conselheiros. Naquele mornento, a Assembléla acatou,
rnas percebendo a erro dois meses depois, corrigiu. Agora, pot- que isso
aconteceu, nâo sei. Ele incorporou a ENOP ao FRISA. Tentou corn o TCM e a
TCE. Essa fol a filosofia usada por ele no Governo. No meu entendimento, a
Assembléia corrigiu a tempo.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Dr. José Alfredo Rocha.
• Sr. José Alfredo Rocha - Quero endossar totalmente as cotocacoes que a

Conselheiro Ademar fez. Como disse pela rnanhä, V. Exa., além de ser urn
profissiorial da melhor estirpe, conhece a administração do Tribunal de
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Contas dos Municipios par acompanhar, como interessado como cidadão e
meu amigo pessoal. Mas no particular, corn relaçao as pressoes, eu diria que,
quando uma autoridade assume o exercIclo de determinado cargo, deve estar
preparada para a pressão. E normal. A sociedade, por seus diversos
segmentos, quer exercer influência. 0 que não se admite é a pressâo
ilegFtima, aquela que eu definiria como inadequada, sem ser embasada nos
fatos processuaja.

Não me sinto de forma alguma pressionado por nenhum dos Deputados
Federals da Bahia, por nenhum dos Deputados Estaduais da Bahia e por
nenhum dos Senadores da Bahia. Endosso ainda a revelação do Conseiheiro
Ademar no seritido de que para mim também houve abordagem em algum
momento, foi abordagem genérica. Presidente, a senhor está precisando agir
corn urn pouco corn mais de rigor. Tenho conhecimento tie que alguns
Prefeitos estâo agindo soltos, mas sempre corn o sentido de preservar a
moralidade püblica. Pessoalrnente, em relaçao a urn processo ou outro a mim
ele nunca abordou pessoalmente, por telefone, por intermédio de terceiros ou
de alguma forma.

Perguntel ao Deputado ao meu lado qual a representaçao partidária do
Ciltimo Deputado a expor. Ele me informou. Pessoalmente, maritenho corn os
Deputados do PT da Bahia a meihor relacionamento. Na semana passada, ful
procurado por muitos parlamentares, Vereadores de Salvador, Deputados as
Assembléja Legislativa e urn Deputado Federal, e não me senti pressionado.
Muito pelo contrário. Tive que agradecer a visita deles, porque me permitiu
revelar Os fatos processuals que justificaram a decisão. Essa transparéncia a
que me referi de manhã é da obrigação da autoridade püblica. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Vamos passar a palavra ao Dr. Renato Martins Costa,
para suas consideracOes finals.

o Sr. Renato Martins Costa - Quero agradecer, mais uma vez, Sr.
Presidente, a V. Exa. e aos integrantes da Mesa, aos eminerites Deputados e
participantes, e fazer um registro final. Obviamente, a decisão de se criar ou
não o Tribunal de Contas dos Municipios de Minas Gerais pertence a este
nobre Poder Legislativo e as instãncias politico-administrativas competentes
do Estado de Minas. Mas urn registro, necessariamente, ha de ser feito.

Não Se pode partir da premissa de que existe uma incompatibilidade -
porque nao existe - entre a fiscalizaçao da administraçao püblica estadual e a
da administraçao püblica municipal. São questães comuns e absolutamente
complementares: Os principios cOnstitucionajs são Os mesmos; as regras
gerais, nas areas de finança püblica e licitaçao, são as mesmas, porque as
leis são nacionais, e ha tarnbém a aplicabilidade geral. Então, criar-se ou nâo
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essa nova estrutura de fiscalizacão é alga que está em outro contexto. Agora,
declarar as situaçöes de fiscalizacão e controle externo, nas esferas dos
Poderes estadual e municipais, coma incompativeis ou não sujeitas a urn
processo ünico de conduçâo não me parece ser a situação que reflita a
realidade.

Essa é a consideracão final que gostaria de deixar a V. Exas., mais uma
vez agradecendo pela honra do convite.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao Plenário que as atas das
reuniOes deste forum serão publicadas no "Diário do Legislativo" do dia
11/12198.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocacão, a Presidéncia

agradece a presença dos ilustres expositores, das demais autoridades e
participantes, bern como do publico em geral, e encerra a reunião,
convocando as Deputados para a reuniäo de debates de arnarihã, dia 4, as 9
horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 313a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 10/12/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votacão de ProposiçOes: Requerirnento do Deputado
Cleuber Carneiro; aprovacão - Palavras do Sr. Presidente - lnexistência de
"quorum" qualificado para votação das propostas de emenda a ConstituicãO;
questao de ordem; chamada para verificação de "quorum"; existéncia de
nUmero regimental para votação de projetos - Votação, em 2 0 turrio, do
Projeto de Resolução n° 1.859/98; aprovacão; verificação de votação;
inexistência de "quorum" para votação; anulacão da votaçâo; questão de
ordem; suspensão e reabertura da reunião; renovacão da votação,
aprovacão; verificação de votacao;inexistêflcia de nUmero regimental para
votação; anulacão da votação; questOes de ordem; renovacão da votação;
aprovação; verfficação de votação; inexistência de nümero regimental para
votação; ariulacão da votacao; chamada para recomposição de "quorum";
existência de "quorum" para discussão - Prosseguimento da discussão, em 10

turno, do Projeto de Lei n o 1.259/97; discurso do Deputado Raul Lima Neto;
existência de nümero regimental para votacão - Renovação da votacão, em
21 turno, do Projeto de Resoluçâo no 1.859/98; aprovaçâo; verificação de
votacão; ratificação da aprovacão; questão de ordem - Votação, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 1.332197; questão de ordem; suspensão e reabertura da
reunião; votação do projeto; aprovacão na forma do vencido em 1 0 turno -



362Votaçao, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1.423/97; aprovaçao na forma do
vencido em 10 turno - Votaçao, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1 .465/97;aprovaçao na forma do vencido em 10 turno - Votação, em 20 turno, do
Projeto de Lei no 1.485/97; aprovaçao na forma do vencido em 10 tumo -Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.597/98; aprovaço - Questão de
ordem - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento

Comparecimento
- Compareceni os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende

- Ivo José - Marcelo Gonçaives - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leao -
Agostinho Patrós - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - Ambrósjo Pinto - Anderson
Adauto - Antonio Andrade - Antonio JUlio - AntOnio Roberto - Arnaldo Penna -
Bene Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Ermano
Batista - Geraldo Nascirnento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Isabel do Nascimento - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - José Miiitâo
- Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helénio - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmoio Aloise - Ronaido
Vasconceflos - Sebastiâo Costa - Sebastiao Helvécjo - TarcIsio Henriques -
Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20hl3min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçào de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos OSnossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leiturada ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- 0 Deputado Ivo José, 20-Secretario procede a leitura da ata da reuniao
anterior, que é aprovada sem restricoes.

2a Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presiderjte (Deputado Romeu Queiroz) - Nos termos do edital de

convocaçao, a Presidêncja vai passar a 2a Parte da reunião, corn a discussâo
e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votaçao de Proposicoes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Cleuber

Carneiro, em que solicita a inversâo da pauta da reuniâo, de modo a serem
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apreciados primeiramente, riesta ordem, os seguintes projetos: Projeto de
ResoiucãO no 1.859198 e Projetos de Lei n°s 1.332, 1.423, 1.465 e 1.485/97 e
1.597/98. Em votaçào, 0 requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reuniâo o

Projeto de Lei no 1.940/98, em razão da apresentacäo de trés emendas a ele
na reunião ordinária realizada hoje A tarde, razão pela qual o devolveu a
Comissâo de Administracão PUblica. A Presidência verifica, de piano, a
inexisténcia de "quorum" para a votaçao das propostas de emenda a
Constituicao e passa a votaçao das matérias seguintes.

Questäo de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar que

não ha 39 Deputados em Plenário para votacao de qualquer matéria. Solicito
que seja feita a recomposicäo do "quorum" para a votacão da matéria. Se não
verificada, poderemos passar para a discussäo da matéria.

o Sr. Presidente - A Presidéncia verificou a existência, na lista de
comparecimento, de 46 Deputados. No entanto, em atencao a solicitação feita
pelo Deputado Gilmar Machado, vai determinar a veriflcação do "quorum".
Corn a palavra, o Sr. Secretário para proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 43 Deputados. Não ha nUmero

regimental para a apreciação das propostas de emenda a Coristituiçâo, mas 0

ha para a apreciacao das demais matérias constantes na pauta.
Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Resolução n o 1.859/98, da Comissão

de Poiltica Agropecuária, que aprova, em conformidade corn o disposto no
art. 62, XXXIV, da Constituicáo do Estado, as alienaçOes das terras devolutas
que especifica. A Comissão de Politica Agropecuária opina pela aprovação do
projeto. Em votaçao, o projeto. Os Deputados que o aprovarn permanecam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Anderson Adauto - Pero verificacão, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que ocupem seus

lugares. A Presidência vai proceder a verificacão de votacâo pelo processo
eletrOnico e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se a verfficacao de votacâo por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 34 Deputados. Portanto, näo ha

"quorum" para votacao, razâo por que a Presidéncia a torna sem efeito.
Questão de Ordem

0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a
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suspensão dos trabaihos por 3 miriutos, para que possamos agilizar Osentendimentos necessários ao processo de votação.

o Sr. Presidente - E regimental.
Suspensao da Reuniâo

o Sr. Presidente - A Presidéncia atende o Deputado Gilmar Machado e
suspende a reunião por 3 minutos. Estão suspensos os trabaihos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos Os trabaihos.
Renovaçao da votaçào, em 20 turno, do Projeto de Resoluçao n° 1.859/98,

da Comissão de Politico Agropecurja e Agroindustrial, que aprova, em
conform idade corn o disposto no art. 62, inciso )(XXIV, da Constituiçao do
Estado, as alienaçaes dos terras devolutas que especifica. Em votaçao, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Anderson Adauto - Peco verificaçao, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verfficação de

votaçäo e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se a verificacao de votaçao por meio do paine! eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Não houve "quorum"

para a votaçao, razão por que a Presidêncja a torna sem efeito.
QuestOes de Ordem

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, experimentel dois teclados e,
realmente, 0 meu "sirn" não apareceu no paine!.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, também nào consegui votar.
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, o Deputado lvo José votou.
O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo a solicitaçâo dos Deputados

Paulo Piau, Mauro Lobo e Raul Lima Neto, renovará a votação do Projeto de
Resoluçao n° 1.859/98. Em votaçao, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Anderson Adauto - Peco verificaçao, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a venficação de

votação e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares.
- Procede-se a verificaçao de votação por melo do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 38 Deputados, nImero insuficiente para a

votaçäo, motivo pelo qual a Presidêncja a torna sem efeito e, tendo em vista a
imporjâncja das matérias em pauta, deterniina ao Sr. Secretário que proceda
a chamada para a recomposiçao de "quorum", para que possamos dar
prosseguimento aos nossos trabaihos. Corn a palavra, a Sr. Secretário para
proceder a chamada dos Deputados.
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O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 34 Deputados. Não ha

"quorum" para a votação, mas o ha para a discussão das matérias em pauta.
Prosseguimento da discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.259197,

do Deputado José Militão, que acrescenta paragrafo ünico ao art. 24 da Lei n°
9.380, de 18/12/86. (Reducao da contribuicão mensal do segurado do
IPSEMG, caso este renuncie a alguns beneficios do lnstituto.) A Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de Administracão
publica opina pela rejeicão do projeto. A Comissão de Fiscalizacão Financeira
perdeu o prazo para emitir parecer. 0 projeto continua em discussão. Corn a
palavra, para discutir, o Deputado Raul Lima Neto, que dispôe de 56 minutos.

O Deputado Raul Limo Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, bern que a
Mesa procurou poupá-los de me ouvir por quase 1 hora. Mas percebemOs
que a vontade foi diferente, razão pela qual iremos prosseguir na discussão
do projeto de lei do Deputado José Militão, que dispöe em seu parágrafo
ünico. (- Lé:)

"A contribuição de que trata o inciso I passa a ser de 3,2%, do respectivo
estipêndio de contribuição, caso o segurado renuncie expressamente aos
benefIcios de que trata o inciso Ill do art. 18."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no justificação, o nobre Deputado José
Militão evoca o coos do saOde, evoca a caos da Previdéncia em nosso Pals,
especia!mente a Previdência estatal, para conceder ao funcionário püb!ico, a
opcão de não contribuir corn a pequena parcela, abrindo, assim, mao da
previdéncia que lhe e oferecida pelo orgão pób!ico.

E importante perceber que, no argumentacãO do Deputado José Militão, e!e,
por diversas vezes, cita a faléncia do sistema previdenciário, a fa!éncia do
sistema de saüde, a inoperância do IPSEMG, para, então, so!icitar dos pares
a aprovacão do projeto. Ele cita o IPSEMG, que jamais curnpriu
satisfatoriamente corn as atribuiçães acima re!acionadas. Ou seja, aquela que
determina as benefIcios estabelecidos e compulsoriamente impostos aos
beneficiários que são, em porte, custeados pe!o funcionalismo püblico civil
mediante contribuição de 8% do respectivo estipêndio de contribuição, e parte
de 4% como contribuiçáo da entidade empregadora. E 0 Instituto, coma é
püblico e notôrio, jamais cumpriu satisfatoriamente as atribuiçães acima
relacionadas. A assisténcia médica hoje é tao deficiente que levou esta
Assembléla Legislativa a criar comissão especial para conhecer a real
situação da prestacão de servicos no Capital e no interior. A argumentacão do
nobre companheiro é verossimil. 0 IPSEMG, corno é püblico e notôrio, jamais
curnpriu corn suas atribuiçães.
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366Srs. Deputados, isso e uma caracteristica do Brasil, e gostarlarnos que, noscoracaes dos senhores, houvesse uma reflexão atentando Para esse 

projetoe Para aquilo que o projeto nos chama atenco; que a previdéncia, tanto aestatal quanto as previdencias particulares do nosso Pals, as prevjdencjasque foram criadas Para atender ao funcionalismo piiblico e aquelas
particulares, tern uma peculiaridade, uma caracteristica natural, de nunca
cumprir satisfatoriarnente o que propâem. Assim é 0 INPS antigo, assirn são
os órgãos encarregados de dar assisténcia médica, de dar cobertura em
aposentadorias e pecUlios as viLvas e aos funcioriarios püblicos. E eu
pergunto por que? Srs. Deputados, é descontada uma parcela significativa do
salthrjo de cada funcionário, ou seja, 8%, aincia tendo uma cornplenientacao
de 4% da entidade empregadora chegando a 12%. Seri que esse dinheiro
não e sufIcierite Para formar urn fundo de pensão capaz de aposentarintegralmente o funcionário, capaz de dar assistêncja médica e dentária
integral e satjsfatória ao funcionário, que tern na sua foiha de pagamento,rel igiosamente, esse desconto mensal? 0 nobre Deputado alega, na sua
jUStificação, e corn razão, que nâo.

Deixamos assuntos como esse passarem despercebidos , pois nem sequerparamos Para refietjr, Para ouvir e, ai, incorremos nurn grave erro, porque
somos responsáveis pela mudança do Pals. A Previdéncia estth falida em
todas as areas, ate mesmo a Prevjdencia privada. Ora, senhores, alguem que
entende urn pouco de previdêncja e que forcado foi a estudar sobre esse
assunto durante algurn periodo de sua vida, estudando notas técnicas de
pecüljos e de fundos de pensao, qualquer- atuárjo de Previdencja deste Pals
ou quem habita debaixo do sol, sabe que a previdéncia não dá certo por
causa dos desvios, dos rombos, das incompetencjas de quem administra Osfundos de pensào, de aposentadoria e de assistencia médica.

0 INPS, durante certa época, assim como a Sul America Cia. de Seguros -
faco urn paralelo entre uma companhia particular, privada, brasileira, e uma
empresa instituida pelo Governo, como o INPS -, passou por situacôes de
fundo de reserva malores que paises da America Latina. 0 INPS chegou a ter
mais dinheiro do que a Argentina. As companhias de previdéncia privada no
Brasil, fiscalizadas por urn Orgão do Governo chamado Superintendéncia
Nacional de Seguros Privados - SUSEP - chegaram a possuir urn fundo de
reserva invejaveJ. Mas faiharam na hora de pagar ac, contribuinte, que,
durante anos a fib, contrjbuju Para a previdéncia privada ou Para a estatal,
tendo alguns contrjbuIdo Para o INPS, como 

Os Deputacios contribuemcompulsorlamente Para o IPLEMG. Por que não dá certo? Por causa dosdesvjos.
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Srs. Deputados, como já disse anteriormente, se alguem fizer urn depósito

mensal de R$130,00 Para urn fundo de pensão sério, ao final de 180 meses,
numa aplicacão pequena, numa aplicacão na indüstria, procurando lucros no
acima de 3%, mesmo tirando 30% Para a administracão do fundo de pensâo,
consegue urn patrimônio de R$701.000,00. Isso posso provar corn nota
técnica, e quem estiver corn qualquer tipo de rnáquina pode fazer Os cálculos
que encontrará tal resultado.

O INPS deveria ter dinheiro de sobra. Os fundos de pensão de nosso Pals,
as previdências e os institutos poderiam cumprir cabalmente sua funcâo, seu
dever social e previdenciário, se não fosse a corrupcão ou, no minima, a
incornpetência de quem faz isso. No entanto, o povo e os funcionários sao Os
que sempre sofrem.

Dal, urn projeto desses, que dã ao funcionário a opcao de abrir mao de urn
direito que nunca consegue ter. No entanto, ao abrir mao, institucionaliza-se,
na verdade, por esse projeto, a incompetência desses fundos, desses órgâos
previdenciários.

O mesmo Deputado José Militâo e tambérn autor de outro projeto em que
propoe a transferência Para a Secretaria de Estado do Fundo Beneficente da
Guarda Civil. Desta tribuna, ja digo aos Deputados e, em especial, ao
Deputado José Militão que sou favorével a seu projeto. Sou, porque viüvas
inocentes estão sem receber o que Ihes foi concedido por direito pelo trabalho
e pelo recolhimento de seus maridos durante anos a fib. Haja vista que a
Caixa Beneficente da Guarda Civil, criada em 1929 e extinta em 1970, corn 41
anos de existência, periodo em que descontava do salário de todos os
contribuintes da Guarda Civil e em que multas lam Para o Fundo da Caixa
Beneficente, tinha verbas que eram canalizadas também Para esta Caixa.
Todos Os empréstimos feitos tinham o lucro acrescido ao capital, ao montante
do Fundo da Caixa Beneficente.

Hoje, essa Caixa Beneficente, que deveria ter dinheiro sobrando, não
consegue sequer pagar a algumas viUvas ainda vivas. Para onde foi esse
dinheiro? Dizia urn dos Presidentes antigos da Caixa Beneficente que não
poderia responder a essa pergunta, que Ihe fiz, porque acha que a Caixa
existiu na epoca da ditadura de Getülio Vargas e da ditadura militar e que 0
dinheiro desapareceu. Quando o Governo precisou, lancou mao desse
dinheiro. Alias, e uma caracteristica de nossos governos lancarem mao
daquilo de que não podem. 0 nosso proprio Governo do Estado lancou mao
de dinheiro do IPSEMG - mais de R$1.000.000.000,00 foram desviados.

O PROGER, que propöe ou propunha, enganosamente, financiar pequenas
indüstrias pelo Banco do Nordeste corn dinheiro do PROER, näo foi realizado:
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368o Governo nâo pode langar mao daquee dinhejro, porque pertence ao Fundo
dos banquejros. Se V. Exas. prestarem atencao, parece que eles são donos
deste Pals que não beneficia a empresa; que joga sobre o povo impostos e
mais impostos, a ponto de esmagar toda iniciativa; que corre, como todos as
outros, para a globalizaçao, porque é inevitável. Mas não pode entrar nesse
processo, porque as nossas empresas nâo tern a menor condiçao de
competir, Os impostos são "draculianos" sangram o povo, vêrn do Dracula.
Por que as prevjdências do nosso Pals não dão certo? Por que urn projeto
como este? Por causa da ma administraçao, da corrupçao, dos desvjos.

Srs. Deputados, onde está o montante do Fundo? Onde está a aplicaçao do
dinheiro do funcionalismo que é descontado todos os rneses, para que se
tenha, no final da vida, aposentadoria e assisténcia médica?

Sr. Presidente, concordo plenamente corn V. Exa. e corn os Deputados,
mas deixo claro que estou cedendo a palavra.

Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao orador que, no mornento, já
ternos "quorum" para votacão da matéria constante na pauta e, amparada no
art. 249 do Regimento Interno, § 5 0, pede a sua Iicença para dar continuidade
aos trabaihos dentro da normalidade Serao reservados a V. Exa. os 38
minutos que ainda Ihe restam para a discussão do projeto, em momento
Oportuno.

O Deputado Raul Lima Neto - Corn todo o prazer.
O Sr. Presidente -Renovação da votacão, em 20 turno, do Projeto de

Resoluçao n° 1.859/98, da Comissão de Poiltica Agropecuaria, que aprova,
em conformjdade corn o disposto no art. 62, XX)(IV, da Constituição do
Estado, as alienacoes das terras devolutas que especifica. A Comissão de
Politica Agropecijaria opina pela aprovaçao do projeto. Em votação, 0 projeto.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado Anderson Adauto - Peco verificaçao de votaçao, Sr.Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai proceder a
verificaçao para tanto, solicita aos Deputados que ocupem Os seus lugares.

- Procede-se a verificaçao de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votararn "sim" 37 Deputados; votararn "não" 2

Deputados • corn o Presidente, 40 Deputados. Está ratificada a aprovação do
Projeto de Resoiuçao n° 1.859/98, em 2° turno. A Comissão de Redaçao.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silvejra Junior - Sr. Presidente, so queria dizer que

o meu voto não foi computado. 0 painel não mostra o meu voto.

369
o Sr. Presidente - Votacão, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 1.332/97, do

Deputado Marcos Helênio, que dispoe sobre a apreensao de veiculo
automotor oficial de servico e dá outras providências.

Questão de Ordem
o Deputado José Militão - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n° 1.290/97

antecedia o Projeto de Lei n o 1.332/97, e sua votacão não fol anunciada.
o Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado José Militão que,

conforme requerirnento do Deputado Cleuber Carneiro, foi feita a inversão da
pauta, e esse projeto será votado em outro momento.

Suspensão da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai suspender a reunião por 2 minutos,

para que as Lideranças possam esciarecer ao ilustre autor do projeto 0
entendimento feito. Estão suspensos os trabaihos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabaihos. Uma vez feitos as

entendimentos, a Presidéncia retoma a votacao dos projetos.
Votacao, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.332/97, do Deputado Marcos

Helênio, que dispOe sobre a apreensao de veiculo automotor oficial de servico
e dá outras providências. A Comissão de Administracão Püblica opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em votacão, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permanecam como se encoritram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei no 1.332/97
na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de Redacão.

Votaçao, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 1.423/97, da Deputada Maria
José Haueisen, que probe a exigência e a divulgacao de requisitos
discriminatOrios em editais e an(incios publicitários de chamamerito para
concursos e/ seleção de pessoal. A Comissão de Direitos Humanos opiria
pela aprovacão do projeto na formado vencido em 1 0 turno. Em votacão, o
projeto. Os Deputados que a aprovam permanecam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei no
1.423/97 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redacao.

Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.465/97, do Deputado
Wanderley Avila, que dispOe sobre medidas educativas de protecão a crianca
e ao adolescente contra a violência, o uso de drogas, doencas sexualmente
transmissIveis e dá outras providências. A Comissão de Saüde opina pela
aprovaçâo do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em votação, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permanecam corn se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.465/97
na forma do vencido em 1 0 turrio. A Comissão de Redação.
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370Votaçao, em 21 turno, do Projeto de Lei n o 1.485/97, do Deputado Geraldo

da Costa Pereira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel que
especifica ao Municipio de Divinopoljs. A Coniissâo de Fiscalizacao
Financeira opina pela aprovaçao do projeto na forma do vencido em 1 1 turno.Em votaçâo, o projeto. Os Deputados que o aprovam permanecam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 1 turno, oProjeto de Lei n o 1.485/97 na forma do vencido em 10 turno. A Corn issâo deRedaçao.

Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.597/98, da Deputado Maria
José Haueisen, que autorjza o Poder Executivo a celebrar Convénios corn a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A Comissão de Fiscalizaçao
Financeira opina pela aprovacao do projeto. Em votaçâo, o projeto. Os
Deputadosque o aprovarn permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissâo de Redaçao.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, logo apOs a votaçao desse

projeto, vários Deputados estão se ausentando do Plenàrjo. Como V. Exa.
pode verificar, ja näo ha "quorum" para a continuacão dos trabaihos. Peco 0encerrarnento, de piano, da reunião.

O Sr. Presidente - E regimental o pedido.
Palavras do Sr. Presidente

Antes de encerrar a reunião, a Presidencja declara encerrada a discussão
do Projeto de Lei no 1.808/98, nos termos do art. 244 do Regimerito Interno.
No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 22 emendas: a do
Deputado Mauri Torres recebeu o n o 1; as do Deputado Anderson Adautoreceberam os no

s 2 a 13; 2 as do Deputado Antonio Julio receberarn Os fl°S
14 e 15; as do Deputado Gilmar Machado receberam os n o

s 16 a 20; a doDeputado José Bonifácio recebeu o n o 21; e a do Deputado Ermano Batista
recebeu o no 22; a subemenda do Deputado Ajalmar Silva a Emenda n o 22recebeu o no 1. Nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, a
Presidéncia encarninha as emendas corn o projeto a Comissão de
Fiscalizaçao Financeira, para parecer.

Encerrarnento
0 Sr. Presjdente - Verificando, de piano, a inexisténcia de "quorum" para a

continuaçao dos trabaihos, a Presidéncia encerra a reunião e convoca Os
Deputados para a extraordinárja de amanha, dia 2, as 9 e as 20 horas, nos
termos do edital de convocaçao, e para a ordinária da mesma data, as 14
horas, corn a ordem do dia ja anunciada. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 314a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 2/12/98
Presidéncia dos DeputadOS Cleuber Carneiro e Francisco Ramaiho

SumáriO Comparecimento - Abertura - 
11 Parte: Ate - 21 Parte (Ordem do

Dia): Questão de ordem - SuspensäO e reabertura da reuniâo - Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votacâo de PropoSicOeS RequerimentO do
Deputado Dilzon Mello; aprovacão - Inexisténcia de "quorum" qualificado para
a votaçãO de propostas de emenda a Constituicão - Votaçâo, em 20 turno, do

Projeto de Lei no 1.461/97; aprovacâo - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei no 1.801/98; votacâo do projeto, salvo emendaS e subemenda aprovacãO;
questão de ordem; leitura da Emenda no 2 e da Subemenda no 1 a Emenda no
2; votação da Emenda no 1 e da Subemenda n o i a Emenda no 2; aprovacãO -

Votação, em 21' turno, do Projeto de Lei no 1.479/97; aprovacãO na forma do

vencido em 1 1 turno - Votaçâo, em 21 turno, do Projeto de Lei no 1.584/97;

leitura do SubstitutivO n o i; aprovacáo na forma do SubstitutivO n o 1 - Votacão,

em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.617198; questãO de ordem; leitura do
projeto; rejeiçâo - Votaçâo, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1.631/98;
aprovacão na forma do vencido em 1 0 turno - Votação, em 20 turno, do
Projeto de Lei no 1.707/98; aprovacão na forma do SubstitUtiVO no 1 - Questão
de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo GoncalveS - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão - AgostinhO
Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Jinior - Alvaro
AntOnio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio
Andrade - Antânio Genaro - AntOnio Jilio - Antonio Roberto - Arnaldo Penna -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimes Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio
- Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - Ivair Nogueira - Joáo Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Maria
Barros - José Militâo - LeonIdio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Regis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Tonirtho Zeitune - Wanderley Avila -
Wilson Fires - Wilson Tropia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - As 9hl5min, a lista de
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comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ja Parte
Ata

- 0 Deputado Dilzon Melo, 40-Secretário, nas funçôes de 20-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçoes.

21 Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçao, a Presidéncja vai

passar A 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votaçâo da matéria
Constante na pauta.

Questâo de Ordem
o Deputado Gilrnar Machado - Sr. Presidente, como tinhamos resolvido na

sessão de ontem, a Cornissao já está, hoje, examinando as matérias. Solicito
a V. Exa. que suspenda a reunião por 30 minutos, pars que possamos agilizar
Os entendimentos, inclusive nas comissöes.

Suspensao da Reuniâo
o Sr. Presidente - E regimental. Em atençâo ao pedido do Deputado Gilmar

Machado, a Presidéncia vai suspender a reunião por 30 minutos, para que as
Lideranças possam efetuar urn entendirnento. Estão suspensos nossos
trabaihos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Estão reabertos Ostrabaihos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Pienário que fez retirar da pauta desta reunião o

Projeto de Resoluçâo n° 1.859/98 e os Projetos de Lei n°s 1.332/97, 1.423/97,
1.465/97, 1.485/97 e 1.597/98, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinárja real izada ontem, a noite, bern como o Projeto de Lei n°
1.808/98, que, por ter recebido emendas em Plenário, na referida reuniâo, fol
devolvido a Comissão de Fiscalizaçao Financeira.

Discussão e Votaçao de ProposicOes
O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Dilzon Melo, em

que, na forma regimental, solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo
que as matérias em fase de votaçao sejam apreciadas na seguirite ordem:
Projetos de Lei n°s 1.461/97, 1.801/98, 1.479 e 1.584/97, 1.617, 1.631 e
1.707/98. Em votação, o requerimento. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidéncia
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verifica, de piano, que não ha "quorum" qualificado para a votacao das
propostas de emenda a Constituicao, mas que o ha para a apreciacão das
demais matérias em pauta.

Votacâo, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.461/97, do Deputado Arnaldo
Penna, que dispãe sobre a emissão de cédula de identidade para menores de
21 anos. A Cornissäo de Administraçâo PUblica opina pela aprovacão do
projeto. Em votaçao, o projeto. Os Deputados que o aprovam permanegam
como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redacão.

Votacäo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.801/98, do Deputado Bend
Guedes, que alters a Lei n° 10.561, de 21/12/91, que dispöe sabre a poiltica
forestal no Estado de Minas Gerais. A Comissäo de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissöes de Meio Ambiente e de
Fiscalizagâo Financeira opinaram por sua aprovacâo. Emendado em Plenário,
voltou o projeto a Comissão de Meio Ambiente, que opina pela aprovacão da
Emenda no i e apresenta a Subemenda no i a Emenda no 2. Em votação, o
projeto, salvo emendas e subemenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacão, a
Emenda n° i e a Subemenda n° i a Emenda n o 2, que receberam parecer
pela aprovacao.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito a leitura da Ernenda

no 2 e da Subemenda n° 1 a Emenda n o 2.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura da

emenda, solicitada pelo Deputado Gilmar Machado.
O Sr. Secretário (Deputado Marcelo Goncalves) - (- Lê:)
- A Emenda n° 2 e a Subernenda no 1 a Emenda n° 2, lidas pelo Sr.

Secretário, foram publicadas na edicão de 2/12/98.
o Sr. Presidente - Em votacao, a Ernenda n° 1 e a Subemenda n° i a

Ernenda n° 2, que receberam parecer pela aprovacâo. Os Deputados que as
aprovam permaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.801/98 corn as
Ernendas n°s 1 e 2, esta na forma da Subemenda n° 1. A Comissâo de
Fiscalizacao Financeira.

Votaçâo, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.479/97, do Deputado José
Bonifácio, que dispöe sobre a compra de mobillérlo pelos órgãos e petas
entidades da administracão páblica estadual. A Cornissâo de Administracâo
Püblica opina pela aprovacâo do projeto na forma do vencido em 1 0 turno.
Foram apresentadas ao projeto as Emendas n°s 1 e 2 que serão apreciadas
sem parecer. Em votacâo, o projeto. Os Deputados que o aprovam
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permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lee no 1.479/97 na forma do vencido em10 turno. A Comissäo de Redaçao.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.584/97, do Deputado Adejmo
Carneiro Leäo, que cria a campanha estadual de prevençao de acidente
dornéstico. A Comissão de Saüde opina peia aprovaçâo do projeto na forma
do vencido em 10 turno. No decorrer da discussâo, foi apresentado ao projeto
substitutive do Deputado Adelmo Carneiro Leâo, que recebeu o no 1. Nostermos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, a Presidéncja vai submeter
a matéria a votação, independenternente de parecer. Em votaçâo, o
Substitutivo no 1, sem parecer. A Presidêncja solicita ao Sr. Secretário que
proceda a leitura do substitutivo.

O Sr. Secretárjo - (- Lé:)
- 0 Substitutivo no 1, lido pelo Sr. Secretário, foi pubilcado na edicao de

21/11/98.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n o 1, sem parecer. Os

Deputados que o aprovam permaneçam como Se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei no 1.584/97na forma do Substitutivo no 1. A Comissao de Redaçao.

Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.617/98, do Deputado Jorge
Hannas, que torna obrigatorio o hasteamento da Bandeira Nacional e a
execução do Hino Nacional nas escolas pUblicas do Estado de Minas Gerais.
A Comissäo de Educaçao opina pela rejeiçâo do projeto.

Questâo de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Na verdade, o patriotismo no Brasil precisa

ser incentivado, mas gostaria que o projeto fosse lido, para que ficasse
esciarecida a frequência que e proposta para esses atos.

O Sr. Presidente - Atendendo a questão de ordem do Deputado Raul Lima
Neto, solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura do projeto. Corn a
paiavra, o Sr. Secretário.

O Sr. Secretárjo - (- Lé:)
- 0 Projeto de Lei n o 1.617/98, lido pelo Sr. Secretário, foi publicado na

ediçao de 5/3/98.
O Sr. Presidente - Em votaçao, o projeto. Os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se.
Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.631/98, do Deputado Antonio

J(ilio, que dispoe sobre a quitaçäo de crédito tributário corn precatórios e dá
outras providêricjas. A Comissão de Fiscalizacão Financeira opina pela
aprovaçäo do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em votaçao, o projeto.
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Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n o 1.631/98
na forma do vencido em 10 turno. A Comissáo de Redacao.

Votacâo, em 20 turno, do Projeto de Lei n o i .707/98, do Deputado LeonIdio
Bouças, que dispOe sobre expedicão de documento de transferência escolar
nas escolas pUblicas estaduais. A Comissão de Educacao opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em
votaçao, o Substitutivo no i. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como Se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado em 20
turno, o Projeto de Lei no 1.707/98 na forma do Substitutivo n o 1. A Comissâo
de Redaçao.

Questao de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, após a votacao de alguns

projetos, urn certo nümero de Deputados se ausentou. Assim sendo, solicito a
V. Exa. o encerramento da reunião por falta de nümero regimental para o
prosseguimento dos trabaihos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência declara encerrada a discussão do Projeto de Lei no 1.259/97,

nos termos do art. 250 da Resoiução no 5.065, de 1990. No decorrer da
discussão, fol apresentado ao projeto urn substitutivo, do Deputado Gilmar
Machado, que recebeu o no i. Nos termos do § 20 do art. 195 da Resoluçao
no 5.065, de 1990, a Presidéricia encaminha o projeto e 0 substitutivo a
Comissão de Administracão PQblica, para parecer.

- 0 substitutivo apresentado ao projeto é o seguinte:
SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJ ETO DE LEI N O 1.259/97

Art. 1° - 0 inciso 11 do art. 24 da Lei n o 9.380, de 1986, passa a vigorar corn
a seguinte redação:

"Art. 24 - ......................................
II - contribuicâo previdenciária mensal da entidade empregadora

equivalente a duas vezes o valor da contribuiçao e mensalidade de pecülio
devida pelo segurando a seu servico;".

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ReunlOes, 25 de novembro de 1998.
Gilmar Machado

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência verffica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuacâo dos trabaihos e encerra a reuniâo, convocando
Os Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia
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termos do edital de convocaçao. Levanta-se a reurlião.

TRAMITAçAQ DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.866/98

Comissão de Constituicao e Justiça
RelatOrjo

0 Deputado Ajalmar Silva, por meio do Projeto de Lei n° 1.866/98, pretende
seja declarada de utilidade püblica a Creche TB - Tia Beraldina, corn sede no
Municipio de Araxá.

Publjcado em 14/8/98, foi o projeto distribujdo a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacao
A Creche TB - Tia Beraidina possuiu personalidade juridica, esté em pleno

funcionamento ha mais de doEs anos, os membros de sua diretoria são de
conhecida idoneidade moral e nâo são remunerados pelas funçOes que
exercem.

Por preencher Os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98, a
referida entidade está habilitada ao ttulo de utilidade püblica, conforme
comprovam os documentos anexados ao processo.

Conclusâo
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constjtucionaljdade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.866198 na forma proposta.
Sala das Cornissaes, 10 de dezembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antonio Julio, relator - Tarcisio Henriques -

Bilac Pinto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEE N o 1.919/98

Comissao de Constituiçao e Justiça
Relatorjo

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pUblica a Igreja Assembleja de Deus, em
Maria Gorethe, corn sede em Belo Horizonte.

Publicado em 15/10/98, foi o projeto distribuido a esta Comissão para
exame prelirninar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundarnentacao
Segundo a Lei no 12.972, de 27/7/98, para que uma entidade seja declarada

de utilidade pCiblica, deve ser pessoa juridica, ter em sua diretoria pessoas
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idOneas não remuneradas pelo exercIcio de suas funcaes e estar em
funcionamento ha mais de doEs anos.

Observando a documentacão juntada aos autos, constatamos que a Igreja
Assembléia de Deus, em Maria Gorethe, preenche Os requisitos constantes
na referida lei, tornando-se, pois, habilitada ao titulo de utilidade püblica.

Diante do que foi dito, esciarecemos que estamos apresentando emenda
somente para retificar a denominaçao da entidade.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.919/98 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redacao:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pCiblica a Igreja Assembléia de Deus,

em Maria Gorethe, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.".
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio JUlio, relator - Tarcisio Henriques -

Bilac Pinto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.948/98

Comissão de Constituicao e Justica
Relatório

0 projeto de lei em epIgrafe, do Deputado José Maria Barros, visa a
declarar de utilidade pUblica a Associacao dos Militares da Reserva
Rernunerada, Reformados e Pensioriistas das Forcas Armadas - AMIR -, com
sede no Municipio de Juiz de Fora.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, após
ter sido publicada, foi a proposicao distribulda a esta Comissäo para ser
examinada preliminarmente.

Fundamentaçao
Feito o exame da documentação que instrui o processo, observa-se que a

referida entidade possui personalidade juridica, está em pleno funcionamento
ha mais de dois anos, os cargos de sua direcão não são remunerados, e seus
Diretores são pessoas idOneas.

Sendo assim, não vislumbramos óbice a aprovaçao do projeto, pois a
entidade cumpre os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.948/98 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 10de dezembro de 1998.
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Hely TarquInio, Presidente - Antonio Jtlio, relator - Tarcisio Henriques -

Bilac Pinto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.961/98

Cornissão de Constituicäo e Justiça
Relatório

0 Deputado Gilmar Machado, por meio do Projeto de Lei no 1.961/98,
pretende seja declarada de utilidade püblica a Associação de Apoio ao
Deficiente do Liberdade - AADL -, corn sede no MunicIpio de Uberlândia.

Publjcado em 12/11/98, foi o projeto distribuldo a esta Comissão para
exame prelirninar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
I nterno.

Fundamentação
A Associacão exarninada é pessoa juridica, conforme comprova a

documentaçao juntada ao processo. De acordo corn o atestado da autoridade
competente, funciona ha mais de dois anos, contando corn diretoria idônea,
cujos membros não são remunerados pelos cargos que exercem.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n o 12.972, de 27/7/98,
torna-se a instituicão habilitada ao titulo de utilidade püblica.

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando ernenda
somente para retificar a denominacão da entidade.

Conclusâo
Em face do relatado, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.961/98 corn a Emenda n o 1,
apresentada a seguir.

EMENDA No 1
DO-se ao art. 10 a seguinte redacão:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação de Apoio ao

Deficiente do Liberdade - AADL -' corn sede no Municipio de Uberlândia.".
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Bilac Pinto, relator - Tarcisio Henriques -

AntOnio Julio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.966/98

Cornissão de Constituicão e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o Projeto de Lei no 1.966/98 tern
por objetivo declarar de utilidade püblica a Tenda EspIrita XangO e Ogum
XoroquO, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Publicado ern 13/11/98, foi o projeto distribuldo a esta Cornissão, a quem
compete examiná-lo preliminarmente, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102,

II, "a", do Regimento Interno.
FundarnefltacâO

A matéria em exame tern como suporte a Lei n o 12.972, de 27/7/98, que

contérn Os 
requisitoS indispenSáVeiS a declaracâO de utilidade püblica de

entidades.A Tenda Espirita mencionada atende as condicOeS estabelecidaS na citada
lei, tendo em vista a documefltacão apresentada, o que a torna apta ao titulo

proposto. ConcluSãO
Em face do exposto, concluimoS pela juridicidade pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.966/98 na forma apreseritada.
Sala das ComissOeS, 10 de dezembro de 1998.
Hely TarqüIniO, Presiderite - Bilac Pinto, relator - Antonio JCilio - TarcislO

Henriques.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.967/98

ComissãO de ConstituicãO e Justiça
RelatOriO

0 projeto de lei em epIgrafe, do Deputado AntOnio Andrade, visa a declarar
de utilidade pCbtica a Loja MaçOnica Nova Luz Vazantifla, corn sede no
MunicIpiO de Vazante.

Publicada em 13/11/98, fol a rnatéria distribuida a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimento

internO. Fundamefltacao
A proposicão está corretamente instruida corn os documentOS

indispensáVeiS a declaracãO de utilidade pCiblica previstOs na Lei no 12.972,

de27/7/98.Constatarnos, pois, que a entidde tern personalidade juridica, está em
funcionamento ha mais de dois anos, e sua diretoria é compoSta por pessoaS
idôneas e não rernuneradas pelo exerciciO de suas funçOes.

ConclusãO

:	
Diante do exposto, coricluimoS pela juridicidade pela constitucionatidade e

pela tegalidade do Projeto de Lei no 1.967/98 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 10 de dezembrO de 1998.
HeIy TarqUinio, Presidente - AntOnio Jtlio, relator - TarcIsio Henriques -

Bilac Pinto.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.936/98

a	 Comissão de ConstituicãO e Justiça
RelatóriO
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De autorja da Comssão Pariamentar de Inquérito para, no Prazo de 120

Dias, Proceder a Api.iraçao de Dentincjas de Irregularidades no
Funcionamento dos Bingos em Minas Gerais, Tais como Violacao de Direitos
Humanos Soriegaçao Fiscal, Fraudes na Premiaçao e Envolvimento de
Policlais corn as Denüncjas, entre Outros Delitos, o Projeto de Lei n o 1.936/98
torna obrigataria a afixaçao do regulamer,to dos sorteios nas deperldências
das casas de bingo.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/10/98, foi o projeto distribuldo a
esta Comissâo para, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimerito
Interno, receber parecer quarito aos aspectos de iuridicidade,
COflStitucionaljdade e legalidade.

Fundamentacao
A matéria tern como objetivo aplicar o princIpio da transparéncia nas

relacOes de consumo (art.6° da Lei no 8.078, de 1990), por meio da
divulgacao do regulamento dos sorteios para os apostadores e Osproprietárjos de casas de bingo.

Durante a visita dos membros da CPI as casas de bingo, foi verificado que
Os apostadores riao são informados sobre as normas que regulam Os
sorteios. E clara a afronta ao direito do consumidor, pois este fica a mercê de
urn regulamento que desconhece, o que demonstra a quebra do equllibrio
entre as partes.

A determinaçao de afixar Os regulamentos nas dependências dessesestabelecimentos, em locais visiveis ao püblico, coaduria-se corn a realidade
das relacaes comerciajs dos novos tempos. 0 consumidoj- tern, por
disposiçao legal, o direito de saber quais as regras que regulam os sorteios
de bingo.

A materia, relacionada corn a proteção e a defesa do consumidor, e da
competencia concoente dos entes federados, nos termos do art. 24, V e VIII,
da Constituicao da Repüblica, nao sendo de iniciativa privativa de nenhum
dos Poderes.

Dessa forma, não encontramos óbice a aprovacão do projeto de lei em
epigrafe.

Conclusão
Pelas razs 	 aduzjdas, 	 concluimos 	 pela 	 juridicidade, 	 pelaconstitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.936/98.
Sala das Comissôes, 10 de dezembro de 1998.
Hely Tarquinjo, Presidente - Antonio JCiIio, relator - Bilac Pinto - Tarcisio

Henriques.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.976/98
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Comissão de Constituiçãoe Justica

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de lei em epigrafe

prorroga a vigência da Resolucâo no 5.154, de 30/12/94, e da Resolução no
5.180, de 29/12/97, que dispoem sobre a remuneracão dos membros da
Assembléla Legislativa, do Governador, do Vice-Governador, de Secretário
de Estado e de Secretário Adjunto de Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/11/98, foi a proposicão
encamirthada a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/co art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

FundamentacãO
A Emenda a Constituicão no 19, de 4/6/98, trouxe profuridas modificaçOes a

Constituicão da RepUblica no que tange a administracão püblica, aos
servidores püblicos e agentes politicos, ao controle de despesas e as
finanças püblicas.

o art. 20 da mencionada emenda deu nova redacao ao § 2 0 do art. 27 e
acrescentou ao art. 28 o § 20, arnbos relativos a remurieração dos agentes
politicos:

"Art. 27 - ..........
§ 20 0 subsidlo dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da

Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento
daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o
que dispOem os arts. 39, § 40, 57, § 7°, 150, II, 153, III, e 153, § 20.";

"Art. 28 - ..........................
§ 20 Os subsidios do Governador, do Vice-Goverriador e dos Secretários de

Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa,
observado o que dispOem os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, § 20,

O § 40 do art. 39, corn a redacão dada pela referida emenda, estabelece
que os agentes politicos serão remunerados exclusivamente por subsidio
fixado em parcels ünica sem nerihum acréscimo:

"Art. 39- ......................................................................................
§ 41 0 membro do Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de

Estado e os Secretários Estaduals e Municipais serão remunerados
exciusivamente por subsIdio fixado em parcela ünica, vedado o acréscimo de
qualquer gratificacão, adicional, abono, prêmio, verba de representacão ou
outra espécie remuneratOria, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art.
37, X  XI.".
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que a remuneraçâo dos servidores püblicos e Os subsidios somente poderão
ser fixados ou alterados por lei especIfica e no poderão exceder o Subsidjo
mensal, em especie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal:

"Art. 37- .......................................................................................
X - a remuneraçao dos servidores pOblicos e os subsIdios de que trata o §

40 do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei especIfica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem distinçao de Indices;

XI - a remuneraçao e o subsidio dos ocupantes de cargos, funcoes e
empregos püblicos da administraçao direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes da Uniâo, dos Estados, do Distrito Federal
e dos municipios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes
politicos e Os proventos, pensSes ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, incluIdas as vantagens pessoais ou de qualquer
outra natureza, não poderão exceder o subsidio mensal, em especie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal;".

A forma de fixaco do subsidio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal encontra-se disciplinada no inciso XV que foi acrescido ao art. 48 da
Carta Magna pela Emenda a Constituiçao no 19:

"Art. 48 - Cabe ao Congresso Nacional, corn a sancao do Presidente da
Reptblica, nâo exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor
sobre todas as matérias de competéncia da Uniao, especialmente sobre:

XV - fixaçao do subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei
de iniciativa conjunta dos Presidentes da RepCblica, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado 0
que dispaem Os arts. 39, § 40, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I.".

Da leitura de todos os dispositivos constitucionais transcritos verifica-se,
pois, que a fixaçao dos subsidios dos agentes politicos em nosso Pals
depende da ediçâo de lei especIfica, de iniciativa conjunta dos chefes dos
Trés Poderes da União, que determinará o subsidio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Nesse passo, podemos afirmar nâo serem auto-aplicaveis as normas dos
arts. 37, XI, e 39, § 40, da Constituiçao Federal.

Alias, o Supremo Tribunal Federal, em sesso administrativa realizada em
24/6/98, deliberou da mesma forma e afirmou que "ate que se edite a lei
definidora do subsIdio mensal, a ser pago a Ministro do Supremo Tribunal
Federal, prevalecerão os tetos estabelecidos para os Trés Poderes da
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RepübliCa, no art. 37, XI, da Constituiçào, na redacão anterior a que the foi
dada pela Emenda a Constituição n o 19/98".

Por outro lado, considerando-se que a Resoluçäo no 5.180, de 29/12/97,
dispôs sobre a remuneracäo do Governador e do Vice-Governador do
Estado, dos Secretários e dos Secretários Adjuntos de Estado apenas para o
exercIcio de 1998, e a Resolução no 5.154, de 30/12/94, dispôs sobre a
remuneracão dos membros da Assembléla Legislativa para a legislatura que
se iriiciou em 1 0/2/95, é necessário que se estabeleça a remuneração
daqueles agentes politicos ate que seja definido o subsidio que servirà de teto
para todos os demais.

0 projeto ora analisado encontra, portanto, respaldo em nosso
ordenamento juridico.

Parece-nos, contudo, mais apropriado que, em lugar de prorrogar a vigência
das Resoluçôes n

os 5.154, de 1994, e 5.180, de 1997, a lei determine que a
remuneração dos agentes politicos obedeça ao disposto nelas.

Assim, apresentamos o Substitutivo no 1.
Conclusäo

Em face dos exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.976/98 na forma do Substitutivo no 1,
a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N O 1
Dispöe sobre a remuneraçâO do Governador e do Vice-Governador do

Estado, de Secretário e de Secretário Adjunto de Estado e dos membros da
Assembléia Legistativa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A remuneraçâo mensal do Governador, do Vice-Governador do

Estado, de Secretário e de Secretário Adjunto de Estado, bern como a dos
membros da Assembléia Legislativa, a partir de janeiro de 1999, obedecerão
ao disposto, respectivamente, nas Resoluçaes n o 5.180, de 29 de dezembro
de 1997, e no 5.154, de 30 de dezembro de 1994, ate a fixacão dos subsIdios
em conformidade corn o disposto nos arts. 37, X e Xl, e 39, § 40, da
Constituicâo da RepUblica.

Art. 20 - Ficam maritidos os serviços assegurados na data desta lei aos
membros dos Poderes e os valores indenizatórios dos serviços näo prestados
pela respectiva administracão necessários ao desempenho da representaçâo,
segundo sus natureza e abrangência.

§ 1 0 - 0 disposto no 'caput" aplica-se, no que couber, ao Vice-Governador e
aos Secretários de Estado, de acordo corn as peculiaridades do exercIcio de
seus mandatos e atividades.
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jtporcamentarios sobre a prestaçao dos serviços de que trata este artigo e a

indenizaçao dos respectivos custos, Segundo os principios da economicida dee da efsciência da gestão operacionaj, financejra e patrimonial.
§ 30 - A execucao do disposto neste artigo nâo implicará aumento dedespesa.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissoes, 10 de dezembro de 1998.
Hely TarqUinio, Presidente - Ermano Batista, relator - Bilac Pinto - Antonio

Julio - Tarcisio Henriques.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIcA0 No 29/96
Comissao Especial

Relatórjo
De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléja Legislativa, e tendo

como primeiro signatário o Deputado Raul Lima Neto, a proposta de ernenda
a Constituicao em epigrafe, que tramita em regime de urgência, dá nova
redaçao ao § 11 do art. 39 da Constituiçao Estadual.

No 1° turno, a matérja foi aprovada pelo Plenárjo em 2/12/98, na forma
original.

Cabe-nos, agora, examinar a proposiçao e sobre ela emitir parecer para 020 turno, nos termos regimentals.
Fundamentacao

A proposta de emenda a Constituiçao em análise tern por objetivo estender
aos servidores ptiblicos militares Os seguintes direitos já assegurados
constitucionalmente aos servidores püblicos civis: adicional por tempo de
serviço de 10% a cada perlodo de cinco anos de efetivo exercIcio de servicO
pUblico sobre o vencimento e a gratificacao inerente ao exercIcio de cargo ou
funçao; assisténcia e previdéncia sociais, extensivas ao cônjuge ou ao
companheiro e aos dependentes férias-prêmio, corn duraçao de trés meses,
adquiridas a cada periodo de cinco anos de efetivo exerciclo; assisténcia
gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e aos dependentes desde 0
nascimento ate seis anos de idade; adicional de remuneracao Para as
atividades penosas, irisalubres e perigosas.

A extensao desses direitos aos servidores militares é medida meritória. E
preciso valorizar os policiajs responsáveis pela segurança püblica ostensiva
da população mineira, por meio de politica de pessoal condizente corn a
árdua tarefa de combate a criminalidade. Proporcionar a essa categoria de
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Sala das ComiSsoes, 10 de dezeloise, relator - LuIZ Fernando Faria -
Marcos HelêniO, Presidente - RêmOlO A

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho - Hely TarqQiflio - TarclSlo Henriques - Raul
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386Assembleja Legislativa, corn a participacao dos Poderes Executivo e
Judiciário e do Tribunal de Contas. Por melo do orçamento, a 

proposicaoinclul a execuçao das prioridades indicadas pelas audiencjas pUbJjs
regionais no rol das açöes sujeitas a fiscalizaçao e ao Controle externo da
administraçao pUblica estadual exercida pela Assembleja Legisiativa, corn o
auxilio do Tribunal de Contas.

Em sua forma atual, a proposta estabelece responsabilidade penal para os
auxjljares do Governador do Estado, do Vice-Governador e do Secretãrio de
Estado da Fazenda que forem diretamente acusados de descumprimento daexecuçao orçamentarja no que tange as rubricas de despesas relativas as
audiencias püblicas realizadas nos anos de 1997 e 1998. Entendemos que
no cabe ao legislador estadual dispor sobre matéria de direito penal,
competencia privativa da Uniâo, coriforme a disposto no art. 22, I, da
Constituiçao Federal:

"Art. 22 - Compete privativamente a União legislar sobre:
- direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marftimo,aeronáutico, espacial e do trabalho;"

Par esta razão, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda n o 1.
Conciusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovacao da Proposta de Emenda aConstitujcao n o 53/98, no 20 turno, corn a Emenda n° 1, a seguir apresentada,ao vencido no 10 turno.
EMENDA N O 1

Suprima-se a parágrafo ünico do artigo a ser acrescido ao Ato das
Disposjcoes Constitucionais Transitorias a que se refere a art. 5 0.Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.

Wilson Pires, Presidente - Arnaldo Penna, relator - José Braga.
Redaçao do Vencido no 1 0 Turno

PROPOSTA DE EMENDA A C0NsTITuIcA0 N o 53/98
Altera os arts. 73, 74, 155, 157 e 158 da Constituiçao do Estado e

acrescenta artigo ao seu Ato das DisposicOes ConstitucionajsTransitorjas,
disponcjo sobre a destinaçao de recursos para o cumprimento de propostas
priorjzadas em audiencjas p(iblicas regionais, e dá outras providéncias.

A Assembleja Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - 0 inciso IV do § 20 do art. 73 e o inciso lii do § 1 0 do art. 74 da

Constituicao do Estado de Minas Gerais passam a vigorar corn a seguinteredagao:
"Art. 73- .......................................................
§ 20 - 	 .........
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IV - inexecucâo ou execução insuficierite ou tardia de piano, programa

projeto de governo e de prograrnas e projetos priorizados em audiências
püblicas regionais; ou".

"Art. 74 .. ........................................................

§1°- ..............................................................
Ill - a cumprimento de programa de trabaiho expresso em termos

monetários, a realizacão de obra, a prestacão de servico e a execuçao
orçamentária de propostas priorizadas em audiências püblicas regionais.".

Art. 20 - Acrescente-se ao art. 155 da Constituicao do Estado de Minas
Gerais a seguinte parágrafo:

"Art. 155-
§ .... - A Lei de Diretrizes Orcamentárias fixará percentual não inferior a urn

par cento da receita orcamentária corrente ordinária do Estado, destinado ao
atendimento das propostas priorizadas nas audiências pCiblicas regionais, a
ser inciuldo na Lei Orcamentária Anual e obrigatoriamente executado, corn o
respectivo pagamento, ate o final do exercicio financeiro correspondente, sob
pena de responsabilidade, nos termos do inciso VI do art. 91.".

Art. 30 - Os § 50 e 60 do art. 157 da Constituiçao do Estado de Minas
Gerais passam a vigorar corn a seguinte redação, suprimindo-se o § 7 1 do
mesmo artigo:

"Art. 157- ...................................................
§ 50 - Para subsidiar a eiaboracao do Piano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado, do Piano Piurianual de Açao Governamental e da proposta
orçamentária anual, a Assembléia Legistativa sistematizarâ e priorizará, em
audiência püblica regional, realizada a cada dois anos, as propostas
resultantes de audiências pUblicas municipais realizadas pelo poderes
püblicos locais, nos termos de regulamentacao.

§ 60 - 0 Tribunal de Contas, orgão auxiliar do Poder Legisiativo, a Poder
Judiciário e a Poder Executivo, corn a finalidade de prestar informacöes e
colher subsIdios para as acães pertinentes a seu âmbito de competência,
participarâo da audiéncia pUblica regional referida no paragrafo anterior.".

Art. 40 - 0 art. 158 da Constituicao do Estado de Minas Gerais passa a
vigorar corn a seguinte redacao:

"Art. 158 - A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em
prograrnas de educacâo, saüde, habitacâo, sanearnento básico, protecão ao
meio ambiente, fomento ac, ensino, a pesquisa cientIfica e tecnológica, ao
esporte e a cultura e no atendimento das propostas priorizadas nas
audiências püblicas regionais.

§ 1 0 - Os recursos para as programas de saüde nâo serâo inferiores aos
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§ 21 - Tomando-se como referéncia as respectivas dotacoes orçamentarj
o percentual executado e pago das despesas corn publicidade nao será
superior, em cada trimestre, ao percentual executado e pago das despesas
decorrentes das propostas priorizadas nas audiências püblicas regionals,
ressalvados Os casos de despesas imprevisjveis e urgentes, decorrentes decalamidade pQblica.".

Art. 50 - 0 Ato das Disposiçoes Constitucionais Transitorjas da Constituiço
do Estado de Minas Gerais fica acrescido do seguinte artigo:

"Art. .... - A execucao e o pagamento das despesas decorrentes das
audièncias püblicas realizadas nos anos de 1995 e 1997 obedecerao aos
seguintes preceitos:

- ate o final do exercjcjo financejro de 1998, serâo executadas e pagas as
despesas decorrentes dos conven,os firmados em decorréncia das propostas
priorizadas nas audléncias püblicas regionais realizadas em 1995;

II - ate o final do exercjcio financejro de 1998, sero fIrmados os convénios
resultantes das propostas priorizadas nas audiêricias realizadas em 1997 e
executadas e pagas as despesas deles decorrentes;

III - na impossibilidade, justificada, da execuçao das despesas a que se
refere o inciso anterior, estas serâo obrigatorjamene executadas e pagas no
exercicjo de 1999.

Parágrafo Unico - 0 descumprimento do disposto neste artigo importa crime
de responsabilidade, na medida da culpabilidade, do Governador do Estado,
do Vice-Governador e do Secretárjo de Estado da Fazenda, bern como na
responsabilidade penal, se for o caso, dos seus auxiliares diretamente
envolvidos no processo de execuçao do orcamento estadual.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.393/97
Corn isso de Redaçao

0 Projeto de Lei n o 1.393/97, da Comissao Parlamentar de Inquerito para,
no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denünc,as Que Envolvem o Sistema
Pen itenciário do Estado, o qual dispae sobre o transporte de preso provisOrio
ou condenado e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, corn asEmendas n°s 1 a 5 ao vencjdo no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.393/97

r 74
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Dispãe sobre o transporte de preso provisório ou condenado e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Compete a Secretaria de Estado da Justica e de Direitos Humanos

o transporte de preso provisório ou condenado, nas hipóteses legais de
transferéncia, saida ou remoção de estabelecimento penal.

Parágrafo inico - A Policia Militar de Minas Gerais - PMMG - oferecerá
escolta ao transporte do preso quando a segurança assim o exigir.

Art. 20 - 0 preso cuja presença ao ato processual for judicialmente
requisitada ficará, nas dependéncias e nas imediacães do foro, sob a guarda
da Policia Militar de Minas Gerais e sob as ordens da autoridade judicial
requisitante.

Art. 30 - 0 art. 70 da Lei n° 12.967, de 27 de juiho de 1998, passa a vigorar
corn a seguinte redacao:

"Art. 70 - Ficam transformados quatorze cargos de provirnento em comissâo
de Diretor I, codigo MG-06, simbolo DR-06, lotados nos estabelecimentos
penitenciários, em cargos da classe de Diretor Setorial de Uriidade
Penitenciária, codigo MG-46, simbolo DU-46, pertencente ao Grupo de
Direcâo Superior, constante no anexo do Decreto n° 37.711, de 29 de
dezembro de 1995, mantida a mesma remuneracâo.

Parágrafo ünico - Fica acrescentado o codigo MG-46 ao item 3 do § 2 0 do
art. 30 do Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995.".

Art. 40 - Fica criado, na estrutura organizacional da Secretaria de Estado da
Justica e de Direitos Humanos, o quadro suplementar de Assisterite Juridico
Penitenciário, sendo assegurado ao servidor estadual investido na funçáo de
assistente juridico de estabelecimento penitenciário o direito de permanecer
nessa funçao, que será extinta corn a respectiva vacância.

§ 1 0 Fica limitado a cinqüenta o nümero de funcoes do quadro suplemeritar
a que se refere o "caput" deste artio, sendo atribuida a seus ocupantes a
remuneração correspondente a de Defensor Püblico de 1a Classe, observada
a carga horária deste.

§ 21 - 0 servidor investido em função do quadro suplementar a que se
refere o "caput" deste artigo nao fará jus ao pagamento do Adicional de Local
de Trabaiho, previsto na Lei n o 11.717, de 27 de dezembro de 1994.

§ 30 - Fica proibida a transferência de servidor bacharel em Direito para
exercicio de funçâo ou atividade advocatIcia em penitenciária ou na
Defensoria Püblica, salvo se classificado em concurso püblico.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor trezentos e sessenta dias após a data de
sus publicacão.
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Sala das Comissôes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Perina, relator - Ailton Vilela -

Sebastjão Costa.
PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.528/97

Corn isSão de Redaçao
0 Projeto de Lei n° 1.528/97, do Deputado Anderson Adauto, que dá nova

denominaçao a Escola Estadual Mario de Lima, Iocalizada no Municiplo de
Augusto de Lima, foi aprovado em turno Unico, sern emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissao, a fim de que, Segundo a técnica
Iegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por Se dar a proposicao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.528/97
Dá nova denominaçao a Escola Estadual Mario de Lima, localizada no

Municipio de Augusto de Lima.
A Assemblela Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Passa a deriominar-se Escola Estadual Afonso Soares de Freitas a

Escola Estadual Mario de Lima, localizada no Municipio de Augusto de Lima.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Comissães, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton Vilela -

Sebastiao Costa.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.618/98

Comissão de Redacâo
0 Projeto de Lei no 1.618/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos que

declara de utilidade pQblica a entidade Santanense Futebol Clube, corn sede
no Municipio de Caete, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
Jegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que esta de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.618/98
Declara de utilidade püblica a entidade Santanense Futebol Clube, corn

sede no MunicIpio de Caete.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade publica a entidade Santanense Futebol
Clube, corn sede no MunicIpio de Caeté.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das ComissOes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.705/98

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.705/98, do Deputado Wanderley Avila, que dá nova

denominação a Escola Estadual Conceicão da Vargem, localizada no
Povoado de Retiro, no Municipio de São Francisco, foi aprovado em turno
(inico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.705/98
Dá nova denorninação a Escola Estadual Conceição da Vargem, localizada

no Povoado de Retiro, no MunicIpio de São Francisco
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual José Francisco Guimarães a

Escola Estadual Conceicao da Vargem, localizada no Povoado de Retiro, no
MunicIpio de São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissoes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.723/98

Comissão de Redacão
O Projeto de Lei n° 1.723/98, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que

declara de utilidade ptiblica a Universidade de Alfenas - UNIFENAS -, corn
sede no Municipio de Alfenas, fol aprovado em turno ünico, corn a Emenda no
1.

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



Wk

392
Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,

que está de acordo corn 0 aprovado.
PROJETO DE LEI N O 1.723/98

Declara de utilidade piblica a Universidade de Alfenas - UNIFENAS -, corn
sede no Municipio de Alfenas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Universidade de Alfenas -

UNIFENAS -, corn sede no MunicIpio de Alfenas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3°- Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela -

Sebastiao Costa.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.732/98

Comissào de Redaçáo
0 Projeto de Lei no 1.732/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que

declara de utilidade pUblica a Igreja Presbiteriaria Pentecostal de Belo
Horizonte, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno
Unico, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.732/98
Declara de utilidade püblica a Igreja Presbiteriana Pentecostal de Belo

Horizonte, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pCiblica a Igreja Presbiteriana

Pentecostal de Belo Horizonte, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3°- Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.827/98

Corn issao de Redaçao
0 Projeto de Lei n o 1.827/98, do Deputado Paulo Piau, que declara de

utilidade püblica a Loja Maçônica Irmãos do Triângulo n o 96, corn sede no
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MunicIpio de Uberaba, foi aprovado em turno Unico, sern ernenda.
Vern agora o projeto a esta Cornissão, a firn de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.

268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinarnOS por se dar a proposicâo a seguinte redação final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N O 1.827/98

Declara de utilidade püblica a Loja Maçônica lrmãos do Triãngulo n° 96,
corn sede no Municipio de Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Loja Maçônica lrmâos do

Triangulo n° 96, corn sede no Municiplo de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Comissöes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penria -

Sebastiâo Costa.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.843/98

Comissão de Redacão
0 Projeto de Lei n° 1.843/98, do Deputado Anderson Adauto, que declara

de utilidade püblica a Associaçâo dos Veiculos de Comunicaco do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaiba - AVEC -, corn sede no Municipio de Uberaba, fol
aprovado em turno nico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO OIL LEI No 1.843/98
Declara de utilidade pUblica a Associação dos Velculos de Comunicacâo do

Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba - AVEC -, corn sede no MunicIpio de
Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão dos Veiculos de

Cornunicacao do Triãngulo Mineiro e Alto Paranaiba - AVEC -, corn sede no
MunicIpio de Uberaba.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' - Revogarn-se as disposicöes em coritrário.
Sala das Cornissöes, 3 de dezernbro de 1998.
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PARECER DE REDACAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.848198Comissao de Redaçao0 Projeto de Lei no 1.848/98, do Deputado Mauri Torres, que declara de
utilidade pübljca a entidade Congado de Nossa Senhora de Santana de
Laranjeiras corn sede no Municiplo de Joãc Monlevade foi aprovado emturno Qnico, sem emenda

V
ern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a tecnica

Iegislat,va, seja dada a materia a forma adequacia, nos termos do § 
10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim Sendo, opinarnos por se dar a proposjo a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovaclo.

PROJETO DE LEI N O 1.848/98
Declara de utilidade püblica a entidade Congado de Nossa Senhora de

Santana de Laranjeras corn sede no MunicIpio de João Monlevade.
A Assembleja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:Art. 10 - 

Fica declarada de utilidade püblica a entidade Congado de Nossa
Senhora de Santana de Laranjeiras corn sede no Municipio de JoãoMonlevacie

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.Art. 30 - Revogamse as disposjcoes em contrárjo.
Sala das Comjssães 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues Presjdente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna -Sebastrao Costa.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.854/98Corn :Ssâo de Redaçao
0 Projeto de Lei no 1.854/98, do Deputado Wanderley Avila, que declara de

utilidade pübiica a Lola Sirnbojjca União Araguarina, corn sede no MunicIpio
de Araguari, foi aprovado em turno (mica, corn a Emenda no 1.

Vern agora o projeto a esta Comissao, a fim de que, segundo a técnicaI
egislativa, seja dada a materia a forma adequada nos termos do § 1° do art.

268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposlçao a seguinte redaçao final,que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N O 1.854/98

Declara de utilidade püblica a Lola SirnbOljca União Araguarina, corn sedeno Municipjo de Araguar,.

A Assembleja Leg islat,va do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Loja Simbólica União

Araguarina, corn sede no Municipio de Araguari.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissôes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Sebastião Costa -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 1.855/98

Comissão de Redagao
0 Projeto de Lei no 1.855/98, do Deputado José Militão, que declara de

utilidade pCiblica o Centro EspIrita Dr. Bezerra de Menezes, corn sede no
Municipio de São Sebastião do Paralso, foi aprovado em turno (mico, sern
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 1.855/98
Declara de utilidade pUblica o Centro Espirita Dr. Bezerra de Menezes, corn

sede no Municipio de São Sebastião do Paralso.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica cleclarado de utilidade püblica o Centro Espirita Dr. Bezerra de

Menezes, corn sede no MunicIpio de São Sebastião do Paraiso.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.861/98

Comissão de Redacâo
0 Projeto de Lei no 1.861/98, do Deputado Antânio Roberto, que declara de

utilidade pUblica o Grupo Espirita Lagos Eternos, corn sede no Municipio de
Dom Silvério, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.
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PROJETO DE LEI No 1.861/98
Declara de utilidade pCiblica o Grupo Espirita Lagos Eternos, corn sede no

Municipio de Dam Silvério.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade püblica o Grupo EspErita Lagos Eternos,

corn sede no MunicIpio de Dorn Silvério.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.
Art. 30 Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Sebastião Costa -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.864/98

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n o 1 .864/98, do Deputado Francisco Ramaiho, que declara

de utilidade pCiblica o Grêmio Recreativo Feijão Queimado, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por Se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.864/98
Declara de utilidade püblica o Grémlo Recreativo Feijão Queirnado, corn

sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade püblica o Grêmio Recreativo Feijâo

Queimado, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presiderite - Sebastião Costa, relator - Arnaldo Penria -

AIlton Vilela.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.877/98

Corn issâo de Redaçao
0 Projeto de Lei no 1.877/98, do Deputado Agostinho Patrüs, que declara de

utilidade piblica o Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris, corn sede no
Municpio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, sern emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
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268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposigao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.877/98
Declara de utilidade pCiblica o Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris, corn

sede no Municipio de Bela Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica o Centro de Raja Yoga Brahma

Kumaris, corn sede no MunicIplo de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Comissães, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Sebastiâo Costa, relator - Arnaldo Penna -

Ailton Vilela.
PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.880/98

Comissäo de Redaçao
O Projeto de Lei no 1.880/98, do Deputado Paulo Pettersen, que declara de

utilidade püblica a Fundaçao Cristo Vive, corn sede no Municipia de Cororiel
Fabriciano, foi aprovado em turno ünico, sern emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.880/98
Declara de utilidade püblica a Fundacao Cristo Vive, corn sede no Municipio

de Coronel Fabriciano.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundacao Cristo Vive, corn

sede no Municiplo de Coronel Fabriciano.
Art. 20 - Esta lei eritra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissôes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Sebastião Costa, relator - Arnaldo Penna -

AIlton Vilela.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.881/98

Comissão de Redacao
0 Projeto de Lei no 1.881/98, do Deputado Ronaldo Vasconceilos, que

declara de utilidade püblica a Igreja Evangélica Povo Livre, corn sede no
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Municipio de Belo Horizonte, fol aprovado em turno ünico, sem emenda. 398

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a firn de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.881/98
Declara de utilidade páblica a Igreja Evangelica Povo Livre, corn sede no

Municipio de Belo Horizonte.
A Assembleja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica declarada de utilidade pCiblica a Igreja Evangelica Povo Livre,
corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissoes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Sebastiao Costa, relator - Arnaldo Penna -

Ailton Vilela.
PARECER DE REDAcAQ FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.884/98

Comissão de Redaçao
0 Projeto de Lei n o 1.884/98, do Deputado João Batista de Oliveira, que

declara de utilidade piblica a Associacao Escola de Trabalho Mestra Luiza,
corn sede no MunicIpio de Monjolos, foj aprovado em turno Unico, sem
ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comissao, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.884/98
Declara de utilidade püblica a Associaçao Escola de Trabaiho Mestra LuIza,

corn sede no Municiplo de Monjolos.
A Assembleja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica declarada de utilidade püblica a Associacao Escola de
Trabaiho Mestra Luiza, corn sede no Municipio de Monjolos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presiciente - Sebastio Costa, relator - Arnaldo Penna -

AiIton Vilela.
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ERRATA
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.380/97

Na publicacão do parecer em epIgrafe, verificada na ediçao de 5/12/97, na
pág. 24, cot. 1, na conclusäo do parecer, onde se lé:

"corn a Emenda n° 1, da Comissäo de Constituicào e Justica", lela-se:
"corn a Emenda n° i, da Comissão de Defesa do Consumidor".



BELO HORIZONTE, SABADO, 12 DE DEZEMBRO DE 1998

AlAS

ATA DA 428° REUNJAQ ORDINARIA EM 10/12/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumárjo: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: 18 Fase (Expediente) Ata -
Correspondéncia : Mensagem no 303/98 (encamiriha requerimento solicitando
a retirada de tramitacäo do Projeto de Lei no 1.913/98, do Governador do
Estado) - Oficios - 2° Fase (Grande Expedierite): Apresentaçao de
Proposicaes: Proposta de Emenda a Constituicao n o 62/98 - Projetos de Lein

o
s 2.002 a 2.009/98 - Requerimentos n os 2.748 a 2.754/98 - Requerimeritos

dos Deputados Ronaldo Vasconcellos (2), Dinis Pinheiro, José Militão e
Rêmolo Aloise - Comunicacoes • Comunicaçoes das ComissOes de Direitos
Humanos (2), de Fiscalizaçao Financeira (2), de Meio Ambiente, de SaUde,
de Transporte e de Educacao e dos Deputados Marcelo Goncalves,
Sebastião Navarro Vieira, Marco Regis, Dimas Rodrigues e Miguel Martini -
lnterrupçao e reabertura dos trabaihos ordinários - 2° Parte (Ordem do Dia):
1° Fase: Abertura de lnscriçoes - Decisão da Presidencia - Leitura de
Comunicacoes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputaclos Ronaldo Vasconcellos (2) e Dinis Pinheiro; inclusao em ordem do
dia dos Projetos de Lei n os 93, 53 e 556/95 para os fins do art. 288 daResoluçao no 5.065, de 1990 - Requerimento do Deputado José Militão;
deferimento - Requerimento contido na Mensagem no 303/98, do Governador
do Estado; deferimento - Discussao e Votaçao de Pareceres: Pareceres de
Redaçao Final dos Projetos de Lei no

s 1.393 e 1.461/97, do Projeto deResolucao no 1.859/98, do Projeto de Lei Complementar no 33/98 e dos
Projetos de Lei no

s 1.284, 1.332, 1.423, 1.441, 1.465, 1.485 e 1.584/97, 1.597,
1.631, 1.645, 1.707 e 1.761/98 - Votaçao de Requerimentos: Requerimerito
do Deputado Rémolo Aloise; aprovaçao - 2 2 Fase: QuestOes de ordem;
chamada para recomposiçao de "quorum"; existêncja de nUmero regimental
para discusso -Discussao de Proposicoes: Discussão, em 10 turno, do
Projeto de Lei no 1.873/98; designaçao de relator; utilizaçao pelo relator do
prazo regimental para emitir seu parecer - Questao de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carnejro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leào - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antonio -
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ArnbrOSiO Pinto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - AntOnio Genaro -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval
Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - Ivair Nogueira
- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - José Militäo - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pericles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio
- Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila - Wilson
Pires.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Francisco Rarnaiho) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nürnero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os

nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

la Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Ajalmar Silva, 2°- Secretário "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que e aprovada sem restricOes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Ibrahim Jacob, 1°-Secret6rio "ad hoc", Iê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N o 303/98*

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar a devolucao

da Merisagem no 294/98, de 29 de setembro de 1998, através da qual
submeti a apreciacão dessa Casa o Projeto de Lei no 1.913/98, que dispOe
sobre a aiienaçâo, por retrocessão, de imOvel do Estado.

Antecipando agradecimento, prevaleco-me da oportunidade para reiterar a
Vossa Exceléncia as expressOes de meu elevado apreco e distinta
consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais".
- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 1.913/98.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

OF1CIOS
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402Do Sr. Fernando Antonio Rodriguez, Secretárjo de Recursos HIdricos do

Ministerjo do Melo Ambiente (2), encanijnhando cOpias do Primen-o TermoAdjtjyo aos Convénios MMAJSRH n°s 151/96 e 502/97, do Quarto Termo
Aditivo ao Convénjo MMAJSRH n o 009/95 e do Quinto Termo Adltjvo aoConvênio MMAJSRH no 017/95. (- A Comissao de Fiscalizacao Financeira,para os fins do art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c o art. 100, XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando informacoes relativas a processo administrativo
decorrente de inspeção feita no IPSEMG. (- A Comissão de Fiscalizaçao
Financeira.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de NegOcjos da CEF (2),
comunicando a liberaçao de recursos financeiros destinados ao Estado e a
COPASAMG (- A Corn :ssão de Fiscalizacao Financejra para Os fins do art.74 da Constituiçao Estadual, C/c o art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Ruy Romano Barbosa, Superintendente do Hospital Governador
Israel Pinhejro encaminhando cópia do projeto admjnjstratjvo desse Hospital.

Do Sr. Augusto Celso Franco Drummond, Presjdente do CREA-MG,
manifestando a apolo da entidade a proposta do Deputado Adelmo Carneiro
Leão de instalaçao de uma CPI para apurar o desperdiclo de dinheiro pUblico
em obras inacabadas ou inadequadas. (- A Comissão de AdministraçaoPUblica)

Do Sr. ROmulo Magalháes Guerra, Coordenador de Projetos em Minas
Gerais da Fundacao Vale do Rio Doce, agradecendo a comunicaçao feita a
esta Casa pelo Deputado Alberto Pinto Coelho relativa a contribuiçao da
entidade para a inauguracao do Memorial Carlos Drummond de Andrade.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacao de Proposicoes

o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposicoes.
- Nesta oporturijdade são encamjnhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO N o 62198
Altera e suprime diSpojtivos da Constituiçao do Estado, dispondo sobre a

iniciativa no processo legislativo.
A Assemblela Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova;
Art. 1°- Ficam suprimidos a inciso II do art. 66 e o inciso II do § 3 0 do art. 77da Coristituiçao do Estado de Minas Gerais.
Art. 20 - A alinea "f" do inciso Ill do art. 66 da Constftuiçao do Estado de

Minas Gerais passam a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 66 - ...........................................
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Ill- ..........................................
f) organizacão do MinistériO Püblico, da Advocacia do Estado, da

Defensoria Püblica, da PolIcia Civil, da Policia Militar e dos demais órgäos da
AdministracãO PibIica, respeitada a competênCia normativa da União.";

"Art. 125 - Lei complementar disporá sobre:".
Art. 30 - Esta proposta de emenda a Constituicáo entra em vigor na data de

sua publicacão.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Tarcisio Henriques - AntOnio Julio - Paulo Piau - Dilzon Melo - Bilac Pinto -

Wanderley Avila - Glycon Terra Pinto - Isabel do Nascimento - Luiz Fernando
Faria - Maria Olivia - Pericles Ferreira - Carlos Pimenta - Ajalmar Silva -
Sebastião Helvécio - José Maria Barros - Arnaldo Penna - Agostinho Patrüs -
Marcelo Gonçalves - Ibrahim Jacob - Ronaldo Vasconcellos - José Henrique -
Wilson Pires - José Bonifácio - Hely TarqüInio - Sebastião Navarro Vieira -
Sebastião Costa.

Justificacão: A presente proposicâo tern como objetivo adequar a texto da
Carla mineira ao que dispOe a Lei Major da Repüblica. A Constituicão Federal
não incluiu entre os Poderes ou os Orgãos constitucioflais detentores de
iniciativa no processo legislativo a Tribunal de Contas da União, e a hipótese
de se considerar aplicável, por analogia corn a Poder JudiciáriO, a disposto no
art. 73, combinado corn o art. 96 cIa Constituição da ReptbIica, não encoritra
fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos da
decisão proferida na Açâo Direta de inconstitucionalidade n o 585, de cujo

acórdão transcrevemos a ementa:
"Constitucional. Açao Direta. Tribunal de Contas. Critérlo de indicação de

conselheiros. Lei no 2.050/91 do Estado do Amazonas. A norma censurada
não estatui acerca da organizacão do Tribunal de Contas, mas tao-someflte
sabre o exercIcio da competênia constitucional para a escolha de
conselheiros, a que afasta a alegacâo de que se esteja diante de lei de
iniciativa privativa daquele órgão, que, alias, por não ser propriamente urn
tribunal judiciãrio, tern contestada a interpretação de que disponha de poderes
de auto-organizacão para efeito daquela atuação no processo legislativo".
(Grifos nossos.)

No que se refere ao Ministério Püblico, da mesma forma, procurou-se
apenas a adequação da Constituicão Estadual aos preceitos da Constituiçâo
da Repüblica, sem que se tenha prejuizo para a atuacão da instituicão,
mantendo-se as cornpetências explIcitas e implIcitas a ela asseguradas na
Lei Maior.

- Publicada, val a proposta 5 Comissâo Especial, para parecer, nos termas
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PROJETO DE LEI N o 2.002/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Peçariha o imável queespecffi

A Assemblela Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executjvo autorizado a doar ao Municipto de PeçanhaimOvel ConStjtujdo por urn terreno corn area de 14,52ha (quatorze virguja

cinquenta e dois hectares), situado no lugar denominado Chapada, no
Municiplo de Peçanha, registrado a fis. 252 do iivro 2-AC, sob a matricuja no
8.215, no CartOrjo de Registro de ImOvejs da Comarca de Pecanha.

Parágrafo Cinico - Uma parte do imóvel descrito neste artigo destina-se aofunci
onamento da creche e da escola especial da APAE all existentes, e aoutra parte, a reflorestamento revertendo ao Estado Se, no prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura püb!jca de doacao, Ihe for dadadestinaçao diversa.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao
Art. 30 Revogamse as disposicaes em contrário.
Sala das Reunioes, de de 1998.
Mauro Lobo
Justif:caçao : 0 im6vel a que se refere o projeto de lei pertencia a FEBEM.

Corn sua extinçao, o terreno e suas benfeitorjas foram transferidos aopatrimônjo estaduaj

Em 1993, fIrmou-se contrato de concessão de direito real de uso entre 0Estado e o Municipio de Peçanha Desde então, no imOvel funcionam umacreche, que atende atualmente a 190 criancas, e uma escola especial da
APAE. Essas entidades so em parte subvenclonadas pela murilcipalidadeAlén, disso, parte do imOvet está reservada para reflorestamentoComo Se ye, a aprovacao do projeto de lei permitirá o prosseguimento deprojetos munlelpais de grande importâncla para a comunjdade

Contamos, pois, corn o apoio dos nobres pares a proposlcao
- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de FiscalizaçaoFinanceira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 

RegimentoInterno.

PROJETO DE LEI No 2.003/98
Declara de utilidade piibljca a Associacao de Membros do Grupo Luta pela

Vida, corn sede no Municipio de Uberlândja
A Assembjéia Legislative do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidacie püblica a Associaçao de Membros do

Grupo Luta pela Vida, corn sede no Municipio de Uberlândia
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 1 0 de dezembro de 1998.
João Leite
Justlficacâo: A Associacão de Membros do Grupo Luta pela Vida, corn sede

no Municiplo de Uberlândia, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada
em junho de 1996. Desde entâo, vem promovendo a luta intransigente pela
construcão, ampliacâo, conservação e manutençâo do Hospital do Cancer em
Uberlândia.

o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade püblica fortalecerá
o trabaiho que vem sendo realizado, trazerido meihorias para a populacão
mineira, pelo que conto corn o apolo dos nobres colegas para a aprovacão
deste projeto de lei.

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

PROJ ETO DE LEI N O 2.004/98
Declara de utilidade püblica a União Feminina Missionária Batista Mineira,

corn sede no Municiplo de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a União Feminina Missionária

Batista Mineira, com sede no Municiplo de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 1 0 de dezembro de 1998.
João Leite
Justificaçâo: A União Feminina Missionária Batista Mineira, corn sede no

rnunicipio de Belo Horizonte, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada
em 1923. Desde entäo, vem proniovendo a luta iritransigente pela melhoria
das coridicôes de vida da população do Estado, congregando as muiheres
batistas, promovendo acaes que visem ao bem-estar de criancas,
adolescentes e idosos.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade publica fortalecerà
o trabaiho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a populacâo
mineira, pelo que conto corn o apoio dos nobres colegas para a aprovacâo
deste projeto de lei.

- Publicado, val o projeto as ComissOes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento lnterrio.
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Dectara de utilidade pUblica a instituiçao Mineira de Assisténcja aos
Portadores de Doencas Graves, corn sede no Municipio de Belo Horizonte

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Instituiçao Mineira de

Assistêricja aos Portadores de Doenças Graves, corn sede no Municipio de
Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3°- Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala des Reunioes, l°de dezembro de 1998.
João Leite
Justificaçao: A Jnstituiçao Mineira de Assistència aos Portadores de

Doencas Graves, corn secie no Municipio de Belo Horizonte, é urna entidade
civil sern fins lucrativos, fundada em 1994. Desde entâo, vem promovendo a
luta intransigente pela methoria das condicOes de vida dos portadores de
doenças graves, promovendo acaes que visem ao bem-estar de pessoas
carentes de Belo Horizonte.

o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade püblica fortalecerá
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo meihorias para a populaçao
carente de Belo Horizonte, pelo que conto corn o apoio dos nobres colegas
para a aprovaçao deste projeto de tel.

- Publjcado vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Saüde, para deliberacao nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.006/98
Declara de utilidade pQblica a Case de Apoio a Criariça Carente de

Contagem, corn sede no Municipio de Contagem.
A Assembléja Legistat,va do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pübhca a Casa de Apoio a Criança

Carente de Contagem, corn sede no Municipio de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubcaçao.
Art. 30 Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ReuniOes, l°de dezembro de 1998.
João Leite
Justificacao: A Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem, corn sede

no Municipio de Contagern, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada
em 1994. Desde entao, vem promovendo a luta intransigente pela methoria
das condiçoes de vida da populacao infantil de Contagem, promovendo acOes
que visem ao bern-ester de crianças e adolescentes.
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o reconhecinlentO da entidade como sendo de utitidade pUblica fortalecerá

o trabatho que vem serido realizado, trazendo meihonias pare a populacão
carente de Contagem, peto que corito corn o apoio dos nobres colegas para a
aprovacão deste projeto de tel.

- Publicado, val 0 projetO as ComissöeS de Justice, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberacãO, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimerito Interrio.

PROJETO DE LEI N O 2.007/98
Declara de utilidade publics a Associacão Beneficente de Caridade de

Minas Gerais - ABC -, corn sede no MunicEpio de Belo Horizonte.
A Assembléla Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão Beneficente de

Caridade de Mines Gerais - ABC -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-Se as disposicöes em contrário.
Sala de Reuniöes, 13 de novembro de 1998.
Raul Lima Neto
Justificacão: A Associacâo Beneficente de Caridade de Minas Gerais - ABC

-, fundada em 3/5/95, corn sede no Municipio de Belo Horizonte, é sociedade
civil de caréter filantrópico e sem fins tucrativos, que tern como objetivo
precIpuo propiciar assistência as pessoas da comunidade. Ademais, a
referida enitidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, peto que faz jus
ao titulo dectaratório de utilidade püblica.

- Publicado, vai o projeto as Corn issöes de Justice, para exame preliminar,
e do Trabatho, para deliberacão, nos termos do art. 188, dc o art. 103, inciso

I, do RegimentO Iriterno.
PROJ ETO DE LEI NO 2.008/98

Dá a denominacãO de Rodovia Engenheiro Hello Soares Martins ao trecho
da estrada MG-329 que liga o Muñiclpio de Ponte Nova so MunicIpio de Rio
Casca.

A Assembléla Legislative do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Rodovia Engeriheiro Hello Scares Martins o

trecho da estrada MG-329 que liga o Municipio de Ponte Nova ao MuniclpiO
de Rio CaSca.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 3°- Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sate das Reuniôes, 1 0 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
JustificacãO: 0 Sr. Hélio Scares Martins nasceu na cidade de Ponte Nova,
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Agronomla e Quimica, atuou na Companhia Agricola Pontenovense, na
Fábrica de Papel Ponte Nova, na Companhia Acucarejra Vieira Martins e em
cliversas empresas de aguardente sempre em cargos expressivos Além
disso, foi diretor da Associação Comercial de Ponte Nova e membro da
Irmandade do Hospital Nossa Senhora das Dores.

Par tudo isso e tambérn por suas qualidades como pessoa, a poputaçao
local ansela pela justa e merecida homenagern que Se deseja prestar a
memOrja dessa pessoa tao querida.

- Publicacto, val a projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Transporte, para deliberacao nos termos do art. 188, etc a art. 103,
inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 2.009/98
Dispãe sobre a elaboraçao, a a!teração e a Consolidaçao das leis do Estado

de Minas Gerais.
A Assemble ía Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo I
Disposiçaes PrelirnjnaresArt.1 0 - A elaboraçao a alteracao e a consolidacao das leis do Estado

obedecerao ao disposto nesta lei.
Parágrafo Cnico - As disposiçoes desta lei aplicam-se ainda, no que couber,

as resolucoes da Assembléja Legislativa, bern corno aos decretos e aosdemais atos regularnenar5 expedidos par órgão de qualquer dos Poderesdo Estado.
Art. 20 - As leis, ordinárjas complementares ou delegadas, terão numeraçaosequenciaj, correspondente a respectiva série iniciada em 1947.

CapItulo II
Da Elaboraçao das Leis

Seção I
Dos Principios Gerais

Art. 30 Na elaboraçao da lei, serão observados os seguintes princfpios:
- cada lei tratará de urn ünico objeto, não sendo admjtjda matéria a ele nâo

vinculada por afinidade, pertinéncia ou conexao;
It - a lei tratará de seu objeto de forma completa, de modo a evitar lacunas

que dificultem a sua aplicaçao, ressalvada a disciplina própria de decreto;
Ill - a âmbito de aplicacao da lei será estabelecido de forma tao especifica

quanto o possibilite o conhecimento técnico ou cientifico na area respectiva;
IV - a mesmo objeto não poderá ser disciplinacjo por mais de uma lei,

exceto quando a subsequente Se destine a complementar lei considerada
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basics, vinculando-se a eta par remissão expressa;

V - a inIclo da vigência da lei será indicado de forma expressa, garantindo-
se, quando necessário, prazo razoável para que dela se tenha amplo
conhecimento;

VI - a lei nova indicaré expressamente, sempre que possIvel, as leis ou
disposlcöes legais por eta revogadas.

Secao II
Da Estruturacão

Art. 40 - São partes constitutivas da estrutura da lei o cabeçalho, a texto
normativo e o fecho.

§ 1 0 - 0 cabecalho, destinado a identificacão da lei, conterá:
I - a epIgrafe, que indicará a espécie normativa, o respectivo nümero e a

data de promulgacão, decorrente de sanção expressa ou tácita;
II - a ementa, que descreverá sucintamente o abjeto da lei;
Ill - a preambulo, que enunciará a sancão ou a promulgacäo da lei pela

autoridade competente, bern corno o fundamento legal do ato, quando
necessário.

§ 20 - 0 texto normativo conterá os artigos da lei, que seräo ordenados corn
a observância dos seguirites preceitos:

- as artigos iniclais fixarão a objeto e a âmbito de aplicagão da lei e,
quando houver, as princIpios e as diretrizes reguladores da matéria;

II - na seqüéncia dos artigos iriiciais, serão estabelecidas as disposiçöes de
conteüdo substantivo relativas ao objeto da lei;

Ill - as artigos finals conterâo as normas relativas a implementacãO das
disposicães de conteüdo substantivo, as de caráter geral ou transitório e as
de vigencia e revogação, quando houver.

§ 30 - 0 fecho conterá a data da lei e a assinatura da au toridade que a

promutgOU.
Secao Ill

Da Articutaçào
Art. 50 - A articulaçãa e a divisão do texto normativa se farão de acordo cam

a natureza, a extensão e a complexidade da matéria, observadas a unidade
do criteria adotado e a compatibilidade entre os preceitos instituldos.

Art. 60 -0 artigo e a unidade básica de estruturacão do texto legal.
Paragrafo Unico - Cada artigo tratará de urn ünico assunto, podendo

desdobrar-se em parágrafos, incisos, alineas e itens, observado a seguinte:
I - o paragrafo constitui disposicão de ressalva, extensãa ou complementa

de preceito enunciado no artigo;
11 - Os iricisos, as ailneas e Os itens constituem dispasitivas de enumeracäa,
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a) os incisos se vinculam ao "caput" do artigo ou a parágrafo;
b) as alineas se vinculam a inciso;
C) os itens Se viriculam a almnea.
Art. 70 - A divisäo do texto normativo se fará corn a observância do

seguinte:
- o agrupamento de artigos constituirá o capitulo, o capItulo poderá dividir-

Se em seçöes, e estas, em subseçOes;
II - o agrupamento de capItulos constituirá o tItulo, o de titulos, o livro, e o

de Iivros, a parte.
Parágrafo Qnico - Os agrupamentos previstos nos iricisos deste artigo

poderão constituir DisposiçOes Preliminares, Gerais, Trarisitorias ou Finais,
conforme necessárjo.

Secao IV
Da Redaçao

Art. 80 - A redaçao do texto legal buscará a clareza e a precisao.
Art. 90 - São atributos do texto legal a concisao, a simplicidade, a

uniformidade e a imperatividade, devendo-se observar, para sua obtencao, as
seguintes diretrizes:

- no que Se refere a concisão:
a) usar frases e perIocjos sucintos, evitando construçOes explicativas,

justificativas ou esciarecedoras;
b) evitar o emprego de adjetivos e advérbios dispensáveis;
c) evitar a enuriciação meramerite exemplificativa;
II - no que se refere a simplicidade:
a) dar preferência as oraçães na ordem direta;
b) dar preferéncia as oraçães e as expressôes na forma positiva;
C) usar as palavras e as expressaes em seu sentido cornum, salvo quando

Se tratar de assunto técnico, hipótese em que se empregará a nornenclatura
própria da area em que se esteja legislando;

III - no que se refere a uniformidade:
a) expressar a mesma idéia, quando repetida no texto, por meio das

mesmas palavras, evitarido o emprego de sinonimia;
b) empregar termos que tenham o mesmo sentido na major parte do

território estadual, evitando o uso de expressOes locals ou regionais;
c) buscar a uniformidade do tempo e do modo verbais em todo a texto;
d) buscar o paralelismo siritático entre as disposiçoes dos incisos, das

alineas e dos itens constantes na mesma enumeracão;
e) evitar o emprego de palavra, expressão ou construção que confira
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ambiguidade ao texto;

IV - no que se refere a imperatividade:
a) dar preferência ao presente do indicativo e ao futuro do presente do

indicativo;
b) evitar o uso de expressão que denote obrigatoriedade, corn propósito

meramente enfático.
Art. 10 - A reproduçao de dispositivo da Constituicão da RepUblica ou da

Constituiçao do Estado em lei estadual somente se fará para garantir a
coesão interna e a clareza do texto legal.

Seção V
Da Padronizacao

Art. 11 - Serão adotados no texto legal os seguintes padroes gréficos:
- a epigrafe da lei será grafada em caracteres maiCisculos;

II - a ementa será grafada sob a forma de titulo, em caracteres que a
realcem;

III - os artigos seräo indicados pela abreviatura "Art.", seguida de
numeraçao ordinal ate o nono e cardinal a partir deste;

IV - os paragrafos serão indicados pelo sinai "s", seguido de numeraçao
ordinal ate o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, no caso de haver
apenas urn parágrafo, a expressão "Paragrafo Unico";

V - as incisos serão representados por algarismos romanos; as alineas, por
letras minüsculas; e os itens, por algarismos arébicos;

VI - os capitulos, os tItulos, os livros e as partes serão epigrafados em
caracteres maiüsculos e identificados por algarismos romanos, sendo as
subdivisães em partes expressas em numeral ordinal, por extenso;

VII - as subsecaes e as seçôes serão epigrafadas em caracteres
minüsculos, corn iniciais maiüsculas e recurso de realce, e identificadas por
algarismos romarios;

VIII - os numerais serão grafados por extenso;
IX - a primeira referenda a sigla no texto da lei será aritecedida da

explicitaçao de seu significado.
Capitulo Ill

Da Alteraçao das Leis
Art. 12 - A alteracao de lei será feita med iante:

- atribuicao de nova redaçâo a dispositivo;
II- acréscimo de dispositivo;
III - revogação de dispositivo.
Parágrafo Onico - Quando a complexidade da alteracão o exigir, será dada

nova redaçao a todo a texto, revogando-se integralmente a lei modificada.



Art. 13- E vedado modificai-a numeracão dos disposjtjvos da lei alterada 412
Parágrafo ünico - Quando o acréscimo se fizer entre dois dispositivos de

uma mesma série, ou antes do primeiro dispositivo, será utjljzado
respectivamente, o nümero do dispositivo anterior ou do posterior, Seguido de
Jetra maiüscula observada a ordem alfabética na seqüência dos acréscimos

Art. 14 - No caso de nova redaçao, 0 disposjtjvo alterado será identificado
ao final, pelas letras NR, maiC,scujas, entre parénteses.

Art. 15 - E vedado o aproveitamento de ncimero de dispositivo revogado ou
vetado, devendo a lei alterada manter essa indicacao, seguida da expressão
"revogado" ou "vetado", conforme o caso.

Capitulo IV
Da Consolidaçao das Leis

Art. 16 - As leis estadijais constitujrao textos permanentemente
Consolidados, reunidos em códigos ou coletâneas que sistematizem matérias
conexas ou afins.

Art. 17 - A consolidaçao dos textos legais será atualizada de quatro em
quatro anos, sempre na primeira sessão legislativa de cada legislatura, corn 0
objetivo de incorporar as alteracoes efetivadas durante a legislatura
imediatamente anterior.

Capitulo V
DisposiçOes Transjtórjas e Finais

Art. 18- Para viabiiizar o disposto nos arts. 16 e 17. os Poderes Legislativo
e Execut,vo promoverâo a consofidacao das leis estaduajs e dos atos
normativos estaduais de alcance geral em vigor, observados Os seguintesprocedimentos e prazos:

I - o Presidente da Assembleja Legislativa e o Governador do Estado, no
prazo de noventa dias contados do inicio da vigéncia desta lei, constituirão
Grupo Governarnentaj de Consolidaçao, composto de dois Deputados e dois
Secretárjos de Estado e igual nQmero de suplentes;

II - a consolidaçao será feita por etapas, em função das areas temáticas
definidas como prioritárias pelo Grupo Governamental de Consolidaçao, no
prazo de sesserita dias de sua constituiçao

III - o Presidente da Assembléia Legislative e o Governador do Estado,
ouvido o Grupo Governamental de Consolidacâo e no prazo de quinze dias
contados da definiçao de que trata o inciso anterior, constituirão Grupo de
Trabal ho Técnico composto paritariamente por servidores ou consultores dos
dois Poderes;

IV - definida a abrangencia do tema estabelecjdo como prioritário, o Grupo
de Trabalbo Técnico, no prazo estabelecjdo pelo Grupo Governamental de
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Consolidacäo, orgafliZará a coletânea temática dos textos das leis e dos atos
normatiVOS e elaborará relatOrio de sistematizacâo que contenha:

a) o texto dos dispositivoS examinados;
b) a conclusâO, juridicaniente fundarnentada, do exarne sobre a situacão de

vigéncia ou de revogacão expressa ou tácita, corn a indicacào do dispositivO
constitUcional ou legal revogatôrio;

V - aprovado, no prazo de noventa dias contados a partir de seu
recebirneritO, o relatôrio de sistematiZacâO pelo Grupo Governamental de
Consolidacão, o Grupo de Trabaiho Técnico apresentará, em igual prazo,
proposta de texto de consolidacão e, facultativamente, sugestão de
anteprojeto de código;

VI - recebidos os trabaihos de que trata o inciso anterior, o Grupo
Governamental de ConsolidacãO, no prazo de trinta dias:

a) aprovará o texto de consolidacão proposto e o remeterá ao Governador
do Estado, que o publicará no diário oficial no prazo de trinta dias;

b) remeterá a sugestâo de anteprojeto de côdigo ao Chefe do Poder
Executivo ou ao do Poder Legislativo, conforme sejam as matérias de
iniciativa, respectivamente, do GovernadOr do Estado ou de Deputado ou
comissâo da Assembléia Legislativa.

Art. 19 - Quando a matéria a ser consolidada for da competência do Poder
Judiciário, do Ministério PUblico ou do Tribunal de Contas, os respectiVOS
titulares indicarâo representanteS Para participar dos trabalhoS dos grupos
previstos no artigo anterior, assegurada a paridade na representacãO.

Art. 20 - Os Poderes Executivo e Legislativo e, quando for o caso, o Poder
Judiciário, a Procuradoria-Geral de Justiça e o Tribunal de Contas celebrarão
convênios Para o estabelecimentO de cooperacão rnCitua destinada a dar
suporte tecnicoadmifliStratiVo aos trabaihos de consolidacão.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor noventa dias apOs sua publicacão.
Art. 22- Revogam-Se as disposicãe's em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de dezembro de 1998.
Sebastiâo Navarro Vieira e outros
JustificacãO:
1 - ApresentacáO
0 projeto de lei que apresentamOs a consideracãO desta Case, o qual

dispöe sobre a elaboracão, a alteracâo e a consolidacão das leis estaduais,
constitui documento fundamental Para a sustentacâo técnica e a viabilidade
politica de urn programa amplo e continuado de consolidacão da legislacäo do
Estado. cãO do projeto concentram-se noAs injuncöes que motivaram a confec 
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campo de duas demandas básicas para o aprimoramento do trabaiho
parlamentar, cuja satisfaçao remete, em ültima anáiise, a garantia de
consisténcia, segurança, economia e eficácia da e!aboraçao legislativa. Trata-
Se, em primeiro lugar, da necessjdade ha muito tempo sentida por vários
Orgaos do poder püblico estadual envolvidos direta ou indiretamente corn o
processo legislativo, de criar-se no Estado uma referenda geral,
consubstanciada em lei, Para o procedimento de estruturacao, redacao e
padronizaçao do texto das leis. Em Segundo lugar, como consequencia da
prOprja decisao da Assembléja Legislativa de deflagrar urn processo de
consolidaçao da Iegislacao estadual, assinala-se a conveniéncia de urn
disciplinamento normativo mmnimo Para a articulacao técnico-pojitica dos
Poderes em tao complexa tarefa.

A expediçao, no âmbito federal, em 26/2198, da Lei Complementar n o 95,
corn propósito semelhante ao deste projeto, serviu Para estimular e fortalecer
a idéia de iniciativa análoga em Minas Gerais. Note-se, todavia, que a
sensibilidade para Os problemas ligados ao discipliriamento da técnica
legislativa e a sistematizacao do ordenamento ja se vem manifestando na
Assembléja ha algum tempo, independentemente de qualquer atitude adotada
em Brasilia. A promoção constante de cursos e seminários sobre técnica
legislativa, dirigidos também ao pCsblico externo; o aperfeicoamento
tecnologico das formas de acesso a legislaçao, a seleçao e a indexaçao
temática de leis básicas do Estado, além de alteracoes efetuadas no
Regimento Interno da Casa visando a simplificacao criteriosa dos
procedin,entos legislativos, coristituem açoes que demonstram a preocupaçao
dos corpos politico e têcnlco da Assernbleia corn a qualidacje de sua
produçao legislativa.

0 projeto de lei encanijnhado adota, diferentemente do que se deu no
processo federal, a opçao pela lei ordinárja como instrumento de regulaçao
da matéria, tendo em vista que a Constituiçao do Estado, contrastando corn a
da Rep(jblica 1 , nao previu Para a matéria o estatuto da complementaridade
Convém ressaltar, de todo modo, que a ausência, na Constituiçao mineira, de
dispositivo correspondente ao encontrado naquela de modo algum implica
que o Estado nao tenha competencia na matéria, considerando_se a
autonomja conferida a este ente federativo para legislar sobre seu processo

0 parágrafo ünico do art. 59 da Constitujcao da Repdbljca estabelece que "Lei
complementar dispora sobre a elaboraçao, redaçao, alteraçao e consolidacao das leis".
A Constituicao do Estado é omissa a esse respeito.
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Iegislativo.2
0 projeto divide-se em trés partes fundamentais: a que trata da elaboracao

das leis propriamerite dita, compreendendo a estruturacão, a articulação, a
redaçâo e a padronização dos textos legais; a que cuida da altera cao das leis
e, por ültimo, a que indica os procedimentos Para iniciar a consolidação cia
Iegislacão estadual. A concepçäo que orientou a elaboraçâo de cada uma
dessas partes é a que se apresenta a seguir.

2 - A concepção do projeto: aspectos filosóficos e técnico-politicos
2.1 - Sobre a elaboracão das leis
A elaboraçäo da lei, tomada como procedimento de criacão e construção

textual, opera em urn dornInio de delicada interlocução entre imposicOes de
ordem jurIdica e sociopolitica que condicionam o discurso legal. Este se ye
marcado, de urn lado, pela necessidade de garantir a abstração, a
generalidade e a imperatividade que caracterizam a natureza das relaçöes
eritre o Estado-legislador e a sociedade; nota-se, por outro lado, que a sintaxe
das disposiçôes, o vocabulário e a articulação semântica do texto devem
configurar-se de tal modo que se possa obter, no campo da interpretação, o
maior grau de intersubjetividade possivel entre aqueles que vão construir 0

sentido da norma diante do caso concreto.
A técnica legislativa é a formulaçâo teórica que terita organizar essa rede de

conjunçoes tecnico-polIticas tendo como ponto de apoio a linguagem
normativa. Sabe-se, porérn, que a forma final pretendida - a da clareza e da
precisão - nao pode, de modo algum, obter-se simplesmente pelo
cumprimento de urn conjunto de regras de elaboracão. Tal convicção
confrontaria corn a prapria natureza da linguagem, por Si SO flexivel, mutante,
infixável, sempre dependente do contexto e sujeita ao jogo complexo de
coristrucão do sentido. Por esse prisma, se a pretensão cogente de qualquer
manual de técnica legislativa parce inevitavelmente prejudicada, de modo

2 Segundo José Afonso da Silva, a "Constituicão de 1988 não impôs aos Estados a

obrigacão de observar o processo legislative, federal nela estruturado" (inCurso de

Direito Constitucional Positivo." São Paulo, Maiheiros Editores, 1993, P. 533). São

obrigados a observá-lo, exciusivamente, os Poderes da União, já que apenas os

principios básicos do processo legislativo, assecuratórios da vida democrática e da

harmonia e independência dos Poderes, terão que coincidir nas esferas federal,

estadual e municipal.
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0 projeto, diante do dilema que assim Se instaura, entre a necessidade derigor e a impossjbjjjdade de engessameno prescritivo do texto, tenta oferec i-uma soluçäo conciljatória• Considerando que as chamadas regras de técnic

legislativa podem ser adotadas como referenda Para a criaçao textual, mas
não tern o condão de vincu Jar coativarnente o uso de recursos lingüIstjc5opta o projeto por instituir normas de elaboracao legislativa que tenham,
preferencialmente , caráter diretivo e principio/ogico Como exemplo, Pode-se
recorrer ao disposto no art. 10 do projeto, que enumera urna série de
recomendacoes, no campo da estruturação sintática e semántjca do texto
legal, visando a garantir nele as marcas da Concisào, da simpljcjdade da
uniformidade e da imperatjvidade que caracterjzam a linguagem da lei. A
intençao do disposjtivo e mostrar que é possivel orientar o estilo da redaçao,
sern empacotar frases e disposicoes numa mokiura que, formalmente correta,
pode conter preceltos inapljcávejs

A linha adotada no projeto, ao reconhecer como ilusória urna posição
estritamente prescritiva da técnica legislativa, certarnente fortajece o que ha
de mais importante Para a boa redacao de textos legais: a consciência da
relatividade das formas de articu!açao diante da situação concreta de sua
elaboraçao e a coerêncja IOgica do critérlo adotado, corn base em principios
gerais de redacao.

Não Se pode negar, por outro lado, que algumas caracterIsticas do texto
legal podem ser, definitiva e antedipadamente estipuladas Mas, neste caso,
o que se tern são apenas formas de padronizaçao do texto, convençaes que
nao afetam diretamente a semântjca das normas a serem construjdas pela
interpretaçao 0 projeto, nesse ponto, ao distinguir, exphcjtamente por
exemplo, na seção IV do capitulo Il, as regras de padronizacao avança na
compreensao do problema, explicitando onde e possivel distinguir a norma de
convençao da norma de orientacao.
0 aproveltarnento da experjência técnica acumulada no trabaiho de

elaboraçao legislativa dentro da Assembléja Legislativa e também
preocupacao que encontra desdobramento concreto no texto do projeto.
Normas como as contidas nos arts. 40, 

hf, 5° ou 8°, Para citar algunsexemplos, sic, a expressão de formulacoes teóricas sobre a técnica
legislativa Concebjdas como resultado da pesquisa e da prática de redaçao
legislativa no ámbito do parlamento mineiro, que não encontram precedentes
em outros diplomas legais. Sem dUvida, revela-se aqui urn amadurecimento
do corpo parlamentar e da assessoria técnica da Casa no pensamento sobre
a matéria, que Se pretende sedimenta,- no âmbito legal.
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E de notar que a literatura sobre técnica legislativa no Brasil é das mais

escassas, não tendo havido, ainda, urn esforco destacado no âmbito das
Casas Legislativas, ou no campo da pesquisa acadêmica, salvo uma ou outra
reflexão isolada, que aprofundassem a temática corn a dedicacâo que
merece.

2.2 - Sobre a alteraçâo das leis
No que se refere a disciplina que o projeto adota Para a alteracão de leis, ha

similaridade corn o que dispôs Para a legislacão federal a Lei Cornplementar
no 95, registrando-se diferencas, apenas, em alguns porrnenores da
reguJacao e na forma de apresentacão legal da matéria. 0 objetivo, no
entanto, comum a ambos os estatutos, é fazer corn que as modificacOes
realizadas em texto legal em vigor sejam efetuadas somente quando
indispensáveis e, neste caso, afetem a rninimo possIvel a estrutura original da
lei, a sus numeracão e as remissães internas e externas, querendo-se evitar,
corn isso, a dificuldade de consulta e de compreensão dos diplomas. Ha de
se ficar atento Para a necessidade de, promulgada a lei oriunda do projeto,
reahizar-se urn trabaiho criterioso de informacáo de legisladores e técnicos
sobre as novas condiçOes de apresentação de lei modificativa, uma vez que
ficaria abolida a prática, hoje assentada em nosso meio, da renumeração de
dispositivos da lei modificada.

2.3 - Sobre a consolidação das leis
Assumindo uma perspectiva realista diante do cenário estadual - a de que 0

ordenamento juridico mineiro necessita, quase todo, sofrer uma varredura
tecnico-juridica Para efeito de sua consolidacão -, o projeto insere no âmbito
das disposicoes transitôrias urn rol de procedimentos Para que este trabalho
se desenvolva corn a segurança do amparo legal. A idéia de manter textos
permanentemente consolidados, que se formula principiologicamente, de
forma sucinta, apenas em dois disositivos de natureza permanente, so se
pode sustentar a partir do momento em que o conjunto das leis estaduais
passar por urn prirneiro processo completo de sistematizacão, apOs a entrada
em vigor da lei correspondente ao projeto.

0 mérito das normas dirigidas no projeto Para a consolidação parece ser,
primeiro, o de articular os três Poderes do Estado em torno de uma questão
importante de interesse comum, que, sem dUvida, so pode ser explorada
mediante o compartilhamento de esforcos; segundo, o de definir os papéis do
grupo politico e do grupo técnico no processo, demarcação fundamental Para
a Segurança e a estabilidade da empreitada. A opcão por efetuar a
COnsolidação por etapas, Segundo temas escothidos corn base na
conveniência e na oportunidade, atitude cautelosa, parece a mais adequada
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programa.

3 - Concjusã
A transforrnacao do projeto em lei ocupará urn espaco ainda vazio no

ordenamento estadual: o de urn conjunto de preceitos que uniforrnjze a
orientacao para elaboracao legislativa no ámbito dos trés Poderes do Est do
(parágrafo ünico do art. 1° do projeto), Sepultando, talvez, pequenas
diferencas que, as vezes, geram probiemas considerávejs Nesse sentido,
estará, ainda, facilitada a avaliaçao, por parte do Presidente da Assemblela
da adequaçao de projetos de lei a técnica Jegislativa, para fins de seu
recebirnento conforme prevé o Regimento Interno da Assembléja (art. 173, I).

Deve-se considerar, por fim, que o projeto não tern, evidentemente, a
pretensão de dar fim aos problemas da qualidade dos textos legais
produzidos no Estado. A boa elaboracao das leis supôe, antes de tudo, urn
exerciclo continuo de estudo e de etaboraçao da palavra escrita no ámbito do
parlamento e, mais que isso, o compromisso corn o espaço da razoabilidade
que Se equilibra eritre a técnica, a poiltica e a realidade social.

Assim sendo, pretende-se que este projeto se trarsforme em uma
referenda signfficatjva para o exercicjo da mais tipica das atividades
parlamentares

- Publicado, vai o projeto as Comisss de Justiça e de Administraçao
Püblica, para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do RegimentoInterno.

REQUERIMENTOSNo 2.748/98, do Deputado Ambrósjo Pinto, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulaçoes corn a empresa Neurotec - Pesquisa e
Desenvolvimento em Biomedicjna por ter sido agradiada corn a prémio lop
Hospitalar 98. (- A Comissao de Turismo.)

No 2.749/98, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuarg - IMA - corn vistasa regulamentaçao do art. 30 da Lei n° 11.812, de 1995. (- A Comissao dePolitica Agropecuaria)

NO 2.750/98, da Comissao de Direitos Humanos, Solicitando seja
encarnjnhada ao Embaixador da Palestine moção de solidariedade ao povo
palestino, por ocaSião do transcurso, em 27/11, do Dia Internacional de
Sot idariedade ao Povo Palestino. (- A Comissão de Direitos Hurnanos)NO 2.751/98, da Comjssão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Comandante da PMMG e ao Secretário da Justiça pedido de
inforrnacoes sobre a situaçao dos 68 presos agredidos no die 18/11/98, na
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penitendiária de Governador Valadares, e as providências tomadas a respeito
do assunto. (- A Mesa da Assembléla.)

NO 2.752198, da Comissão de Saüde, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Estado da Saüde e ao Secretário Municipal de Saüde de
Contagem, corn vistas a que seja apurada a razão da falta do medicamento
Tegretol nos postos de saide do referido municipio. (- A Cornissão de
Saüde.)

NO 2.753/98, da Comissão de Transporte, solicitando seja encaminhado ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado pedido de envio a esta Case dos
resultados da auditoria e da inspeção des Obras de Microbarragens,
integrantes do Programa de Meihoria de Oferta de Agua no Semi-Arido
Mineiro, bern coma os resultados referentes as obras de duplicação da
Rodovia Fernão Dias. (- A Comissão de Transporte.)

NO 2.754/98, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacOes corn Giovanni Magliano Jónior, Cadete
da Aeronáutica, pelo êxito obtido na Academia da Forca Aérea Brasileira. (- A
Comissão de Educacao.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados
Ronaldo \/asconcellos(2), Dinis Pinheiro, José Militão e Rémolo Aloise.

ComunicacôeS
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçOes dos Deputados

Marcelo Gonçalves, Sebastião Navarro Vieira, Marco Regis, Dimas Rodrigues
e Miguel Martini e das Comissöes de Direitos Humanos (2), de Fiscalização
Financeira (2), de Meio Ambiente, de Saüde, de Transporte e de Educacão.

lnterrupcão dos Trabalhos Ordinários
o Sr. Presidente - A Presidéncia interrompe Os trabalhos ordiriários para,

nos termos do § 1 0 do art. 22 do Regimento Interno, destinar a 1a Parte da
reunião a homenagear os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos do
Homem.

- A ata desta parte da reunião será publicada em outra ediçao.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

o Sr. Presiderite (Deputado Romeu Queiroz) - Estão reabertos os
trabaihos.

21 Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

Abertura de lnscriçães
o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidêndia

passe a 2° Parte da reunião, corn a 1° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçOes da Presidência e de Deputados e a
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apreciacão de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da próxima reuniäo.

Decisâo da Presidéncia
Decisâo Normativa n o 4

Em virtude das alteraçôes introduzidas no processo legislativo pela Emenda
a Constituiçao no 19, que contém a reforma administrativa, a fixacão dos
subsIdios dos membros dos Poderes Legislativo e Executivo não apenas
deixa de ser objeto de resolução, como também perde a caracterIstica de
proposicão de natureza periódica

Assim sendo, a Presidência determina que a maténa tramite nesta Casa
sob a forma de projeto de lei, observado o disciplinamento constante nos arts.
188 e seguintes do Regimento Interno.

Sala das Reuniöes, 10 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

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

apresentadas nesta reuniào pelas Comissöes de Direitos Humanos (2) -
aprovaçào, na sua 13a Reuniào Extraordinária, dos Requerimentos nos
2.723/98, do Deputado Bené Guedes; 2.736, 2.738 e 2.739/98, da Cornissão
de Direitos Humanos; e aprovacäo, na sua 27a Reuniâo Ordinária, do
Requerimento n o 2.742198, da Comissão de Direitos Humanos; de
Fiscalizaçao Financeira (2) - aprovacâo, na sua 133' Reuniâo Extraordinária,
dos Requerimentos n

os 2.720/98, do Deputado Carlos Pimenta, e 2.690/98,
do Deputado Miguel Martini; e aprovacao, na sua 91a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

os 2.721/98, do Deputado Dimas Rodrigues; 2.733/98, do
Deputado Ambrásio Pinto, e 2.735/98, do Deputado Carlos Pimenta; de Meio
Ambiente - aprovação, na sua 14a Reunião Ordinária, do Projeto de Let no
1.817/98, do Deputado João Leite; de SaCide - aprovação, na sua 25 a Reunião
Ordinária, do Requerimento no 2.737/98, da Cornissào de Direitos HumanoS
de Transportes - aprovacão, na sua 171 Reunião Ordinária, do Requerimento
no 2.731/98, do Deputado Marcelo Gonçalves; de Educacao - aprovacão, na
sua 21a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 1.902, do Deputado
Wanderley Avila; e os Requerimentos n

os 2.730/98, do Deputado Ibrahim
Jacob; 2.732/98, do Deputado Ambrósio Pinto, e 2.747/98, do Deputado
Marcelo Gonçalves; e pelo Deputado Miguel Martini - informando que se
encontra impedido de comparecer as reuniöes ordinárias e extraordinárias
desta Casa no dia 9, bern como no dia 10, pela manhà, por se encontrar em
viagem ao exterior, representando a UNALE (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
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o Sr. Presidente - Requerirnento do Deputado Ronaldo Vasconcellos, em

que solicita a retirada de tramitaçao do Projeto de Lei n o 93/95. lnclua-se o
projeto de lei em ordern do dia, para os fins do art. 283 da Resolução no
5.065, de 1990.

Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos, em que solicita a
retirada de tramitaçäo do Projeto de Lei no 53/95. Inclua-se o projeto de lei em
ordem do dia, para os fins do art. 288 da Resoluçâo no 5.065, de 1990.

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita a retirada de
trarnitaçào do Projeto de Lei n o 556/95. lnclua-se o projeto em ordem do dia,
para os fins do art. 288 da Resoluçâo no 5.065, de 1990.

Requerimento do Deputado José Militäo, em que solicita seja o Projeto de
Lei no 1.214/97, de sua autoria, incluldo na ordem do dia do Plenário, tendo
em vista a perda de prazo pela Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira para
emissâo de seu parecer. A Presidéncia defere o requerimento, de
conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/cart. 141, do Regimento Interno.

Requerimento contido na Mensagem no 303/98, do Governador do Estado,
em que solicita a retirada de tramitaçào do Projeto de Lei no 1.913/98, de sua
autoria. A Presidéncia defere o requerimento, de conformidade corn o inciso
VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, sâo submetidos a discussão e votaçâo e aprovados, cada urn

por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n o
s 1.393/97,

da CPI sistema penitenciário, que dispãe sobre o transporte de presos
provisOrios ou condenados e dá outras providências; e 1.461/97, do Deputado
Arnaldo Penna, que dispöe sobre a emissão de cédulas de identidade para
menores de 21 anos (A sancâo.); do Projeto de Resoluçao no 1.859/98, da
Cornissão de Poiltica Agropecuária, que aprova, em conformidade corn o
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituiçao do Estado, as alienaçoes das
terras devolutas que especifica (A promulgaçao); do Projeto de Lei
Complementar no 33/98, do Deputado AntOnio Julio, que altera o art. 80 da Lei
no 869, de 5/7/52, a qua] dispOe sobre o Estatuto dos Servidores POblicos
Civis do Estado de Minas Gerais; e dos Projetos de Lei n o

s 1.284/97, do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que modifica o art. 8 0 da Lei no 11.397,
de 6/1/94, que cria o Fundo para a Infância e a Adolescência; 1.332/97, do
Deputado Marcos Helênio, que dispOe sobre a utilizaçâo de velculo automotor
oficial de serviço e dá outras providências; 1.423/97, da Deputada Maria José
Haueisen, que proibe a exigéncia e a divulgaçao de requisitos
discriminatOrios para participaçào em concurso ou processo de seleçOo de
pessoal; 1.441/97, do Deputado Marcos Helênio, que determina a criaçOo de
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centros de informática nas escolas de ensirio médlo da rede pübiica do
Estado; 1.465/97, do Deputado Wanderley Avila, que dispãe sobre a
campanha educativa de prevençao ao uso de drogas, de violência, de
doencas sexualmente transmissIveis e da gravidez precoce; 1.485197, do
Deputado Geraido da Costa Pereira, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao MunicIpio de DivinOpoiis o imOvei que especifica; 1.584/97, do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, que dispãe sobre a Campanha Estadual de
Prevencâo de Acidente Doméstico; 1.597/98, da Deputada Maria José
Haueisen, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio corn a
Empresa Brasileira de Correlos e Telegrafos - ECT -; 1.631/98, do Deputado
Antonio Julio, que dispãe sobre a quitacao de crédito tributário corn
precatórios; 1.645/98, do Deputado Paulo Piau, que acrescenta inciso ao art.
30 da Lei no 12.735, de 30/12/97, a qual dispãe sobre o Imposto sobre
Veiculos Automotores - IPVA -; 1.707/98, do Deputado Leonidlo Bouças, que
fixa prazo para a expedição de documentos do sistema estadual de ensino, e
1.761/98, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Municiplo de Astoifo Dutra o imóvel que especifica ( A sancão.).

Votacao de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rémolo Aloise, em que

solicita seja convocado a prestar esciarecimentos sobre a divida do Estado 0
Secretário da Fazenda, em data a ser marcada para a proxirna semana. Em
votaçâo, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permanecarn como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2° Ease
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada A 1a Fase, a Presidência

passa a 21 Ease da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçao da matéria
constante na pauta.

QuestOes de Ordem
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, o senhor pode verificar,

de piano, que nao ha "quorum" para discussão nem para votacâo dos
projetos. Assim, pedimos que esta reunião seja encerrada.

o Deputado José Miiitão - Sr. Presidente, soiicito a V. Exa. que seja feita a
chamada para a recomposiçao de "quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda a chamada dos Deputados para a recomposiçao de "quorum".

o Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 22 Deputados, que, somados

aos 4 que se encontram nas comissöes, perfazem urn total de 26 Deputados,
nümero suficiente para a discussâo das matérias constantes na pauta.
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Discussão de Proposicaes

o Sr. Presidente - Discussâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.873/98, do
Governador do Estado, que altera a Lei no 12.462, de 7/4/97, que cria o
Eundo Estadual de Prevençao, Fiscaiizaçao e Repressâo de Entorpecentes e
dá outras providências. A Comissäo de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissâo de Saüde perdeu o prazo para
emitir parecer. A Presidência esclarece ao Plenário que, por urn erro técnico,
o projeto teve sua discussão encerrada na reunião ordinária de quinta-feira,
pela manhã, sem que fosse designado relator para emitir parecer sobre a
matéria. Assim sendo, a Presidéncia incluiu novamente a proposta na ordern
do dia, em fase de discussão. Fica sem efeito, portanto, o despacho que
encerrava a discussão do projeto. Nos termos do § 2 0 do art. 145 do
Regirnento interno, a Presidéncia designa relator da matéria o Deputado ivair
Nogueira e indaga se S. Exa. se encontra em condicoes de emitir seu parecer
ou Se fará usa do prazo regimental.

o Deputado ivair Nogueira - Sr. Presidente, farei uso do prazo regimental.
Questäo de Ordem

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, esse é o ünico projeto
que está em discussão nesta pauta de hoje, pois todos os outros estão em
processo de votaçao, e, como foi feita nesta hora a recomposicâo e näo ha
"quorum" para votacâo, pedimos que encerre, de piano, a reunião.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuacao dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a extraordinária de logo mais, as 20 horas, nos termos do
editai de convocaçao, e para a reuniâo de debates de amanhã, dia 11, as 9
horas. Levarita-se a reuniâo.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 11/12/98
Presidência do Deputado TarcIsio Henriques

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
ivo José - Adeimo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs - Ambrósio Pinto - Biiac

Pinto - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Isabel do Nascimento -
José Braga - José Henrique - Olinto Godinho - Raul Lima Neto - Sebastiäo
Helvéclo - TarcIsio Henriques - Wanderiey Avila - Wilson Pires.

Falta de "Quorum"
0 Sr. Presidente (Deputado Tarcisio Henriques) - As 9hl5min, a iista de
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comparecimento riâo registra a existOncia de nümero regimental. A
Presidêncja deixa de abrir a reunião, par falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para a reuniäo especial de segunda-feira, dia 14, as 15 horas, nos
termos do edital de convocaçâo, e para a reunião de debates da mesma data,
as 20 horas.

TRAMITAcAO DE PROPQSIcOES
PARECER PARA 0 1" TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO

2/95
Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria

Relatório
De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em epIgrafe institui a

Região Metropolitana do Vale do Ago, dispOe sobre sua organização e suas
funçôes e dá outras providências.

Publicada em 23/3/95, a proposiçao fol distribulda as ComissOes de
Constituiçao e Justiça e de Assuntos Municipais e de Regionalizaçao, que
perderam o prazo para emitir seus pareceres. Vern, agora, a esta Comissão,
para ser apreciada quanto a sua repercussao firianceira.

Fundamentaçao
A proposição em tela institui a Regiao Metropolitana do Vale do Ago, area

de grande expansào econômica e social do Estado, abrangendo cerca de 600
mil pessoas, corn empresas de grande porte tais como USIMINAS, ACESITA
E CENIBRA.

Nos termos do art. 42 da Constituiçao Estadual, cabe a lei complementar a
instituiçào de região metropolitana objetivando integrar a pianejamento, a
organizaçâo e a execuçâo de funcoes pUblicas de interesse comum de
municIpios limitrofes do mesmo complexo geoeconômico e social.

Apresentamos a Emenda n° 1, que dá nova redaçâo ao "caput" do art. 2°,
corn a finalidade de restringir a abrangencia da regiao metropolitana as quatro
cidades conurbadas: Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraiso e
TimOteo.

Apresentamos, também, a Ernenda n° 2, que dá nova redação ao "caput" do
art. 10, de modo a assegurar que outras locaiidacJes a serem atingidas pela
metropolizaçao possam incorporar-se ao Colar Metropolitano par decisão da
própria Assembléja Metropolitana.

A Emenda n° 3 propoe nova redação para o art. 6 0, ampliando o rol de
participantes da Assembléja Metropolitana do Vale do Ago, prevendo,
inclusive, a indicaçao de representante do Poder Judiciário, uma vez que a
Assembléia exercerá papel relevante como gestora do Fundo de
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Desenvolvimento Metropolitano.

A repercussão financeira da proposiçao se materializa na criaçao do Fundo
de Desenvolvimento Metropolitano, previsto no art. 47 da Constituicao
Estadual, o qual deve, necessariamente, ser constituldo corn a observància
das normas da Lei Complementar Estadual n o 27, de 18/1/83, que dispOe
sobre a instituiçao, a gestão e a extinçao de fundo.

Apresentamos, também, a Emenda n° 4, de modo a instituir efetivarnente o
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano a que se refere a inciso VI do art. 50
do projeto, especificando a origem dos recursos que 0 compãem.

Sob a regência da Lei Complernentar n° 27, de 1993, os fundos são
entidades contábeis, sem personalidade juridica, constituldos pelo produto de
receitas especIficas e elementos patrimoniais que Se vinculam mediante a
realizaçao de objetivos ou serviços determinados. Assirn, o Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano certamente será a alavanca de projetos e
programas de interesses das cidades integrantes da Regiao Metropolitana do
Vale do Ago.

Por ültimo, apresentamos a Emenda n° 5, estabelecendo que a participacão
no Conseiho de Desenvolvimento Econômico e Social será considerada de
notória releváncia e não será renumerada.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer e pela aprovaçao do Projeto de Lei

Cornplementar n° 2/95 no 1 0 turno, corn as Emendas n°s 1 a 5, a seguir
redigidas:

EMENDA N O 1
De-se ao "caput" do art. 2 0 a seguinte redacão:
"Art. 20 - A Regiao Metropolitana do Vale do Ago é integrada pelos

Municipios de Coronel Fabriciano, ipatinga, Santana do Paraiso e Timóteo.".
EMEJ"JDAN°2

DC-se ao art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 10 - Os Municipios de Acucena, Antonio Dias, Belo Oriente, BraOnas,

Bugre, Corrego Novo, Dom Cavati, DionIsio, Entre-Foihas, lapu, ipaba,
Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito, Pingo-D'Agua,
São José do Goiabal, São João do Oriente, Sobrália e Vargem Alegre,
constituem o Colar Metropolitano e integram a planejamento, a organizaçâo e
a execuçao das funcaes püblicas de interesse comum.".

EMENDA NO 3
Dê-se ao art. 60 a seguinte redaçâo:

- "Art. 61 - A Assembléia Metropolitana do Vale do Ago é composta pelos
seguintes representantes:
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- Prefeitos dos municIpios que compoem a Região Metropolitana do Vale

do Ago;
II - Vereadores de Câmaras dos municIpios que compöem a Região

Metropolitana do Vale do Ago, na proporçâo de urn vereador para cada
cinqüenta mil habitantes ou fracao;

Ill - dois representantes da Assembiéia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, por ela indicados;

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, iridicados pelo
Governador do Estado;

V - urn representante do Poder Judiciário, devendo a escolha recair sobre
Juiz de Direito titular de comarca pertencente a Regiao Metropolitana,
indicado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais;

VI - quatro representantes do Colar Metropolitano do Vale do Ago, eleitos
por seus pares, sendo:

a) dois Prefeitos;
b) dois Vereadores.
§ 1°- Os Prefeitos a que se refere o inciso I deste artigo deverão indicar urn

supiente, entre os respectivos Secretários Municipais;
§ 20 - 0 membro da Assembléia Metropolitana a que se referern os InCiSOS II

a VI deste artigo terá urn suplente, escolhido da mesma forma que Os
titulares, que atuarão em caso de impedimento destes;

§ 3° - A duracao do mandato dos Prefeitos correspondera a dos respectivos
mandatos eletivos.

§ 4° - A duracao do mandato dos demais mernbros da Assembléia será de
dois anos, permitida uma recoriduçao para igual perlodo.

§ 50 - A participaçao na Assembléla Metropolitana do Vale do Ago não será
remunerada e será considerada de notória relevância.".

EMENDA NO 4
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica instituIdo o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do Vale

do Ago-FUNDEVALE -, destinado a apolar os municipios da Região
Metropolitana na elaboração e na impiantaçao de projetos de
desenvolvirnento institucional e de pianejamento integrado do
desenvolvimento socioeconômico e industrial, além de execuçao de projetos
e programas de interesse comum dos municIpios, visarido ao
desenvoivimento auto-sustentável da região.".

Art . .... - São recursos do FUNDEVALE:
- as dotacaes orçameritárias;

II - as doacaes, os auxilios, as contribuiçóes e os legados que ]he forem
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destinados;

Ill - Os provenientes de empréstimos e operacOes de crédito internas e
externas destinadas a irnpiementacão de programas e projetos de interesse
comum da Região Metropolitana do Vale do Ago;

IV - a incorporacão dos retornos das operacoes de crédito ao fundo,
relativos a principal e encargos;

V - receitas de tanifas dos servicos pUblicos metropolitanos;
VI - outros recursos.
Art . ..... - Poderão ser beneficiánios dos recursos do FUNDEVALE

exclusivamerite as Prefeituras e os Orgaos püblicos da administraçao direta e
indireta pertencentes aos municpios iritegrantes da Regiao Metropolitana do
Vale do Ago e aos municipios do Colar Metropolitano.

Art ...... 0 FUNDEVALE tern duraçao indeterminada, sua unidade gestora e
a Assembléia Metropolitana, e o agente financeiro, instituicão de crédito oficial
ou privada a ser definida pela Assembiéia Metropolitaria.

Paragrafo Cinico - 0 agente firianceiro não fará jus a remuneracão pelos
servicos prestados.

Art . ..... - São condicoes para a obtençao de financiamento ou de repasse
de recursos do FUNDEVALE:

I - a apresentacao de piano de trabalho de cada projeto ou programa,
aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo corn as norrnas do Piano
Diretor Metropolitano;

II - o oferecirnento de contrapartida de, no rniriimo, dez por cento do valor
do projeto ou programa pelo municIpio, órgão ou entidade estadual ou
municipal ou entidade não governamental beneficiários do projeto ou
programa;

Art . ..... - A aplicaçao dos recursos financiados ou repassados pelo
FUNDEVALE deverá ser comprovacia na forma definida em regulamento peia
Assembiéia Metropolitana.

Art . ..... - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNDEVALE
obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, ou outra que vier
a substitul-la, bern como as normas gerais e especificas do Tribunal de
Contas do Estado.

Art ........ Aplicarn-se ao FUNDEVALE, no que couber, as normas da Lei
Complementar Estaduai no 27, de 18/1/93.

Art . ..... - As despesas do FUNDEVALE correrâo a conta de dotacão
orçamentária própnia.".

EMENDAN°5
Acrescerite-se ao art. 8 0 o seguinte parágrafo ünico:
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Parágrafo ünico - A participação no Conseiho de Desenvolvimento
Econômico e Social nao será remunerada e será corisiderada de notOria
relevância.".

Sala das Comissaes, 10 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Sebastião Helvécio - Durval Angelo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO

38/98
Comissao de Constituiçao e Justica

Relatório
O projeto de lei complementar em tela, do Tribunal de Justiça do Estado,

objetiva alterar a redaçao do "caput" dos arts. 10 e 48 da Lei Complementar
n° 38, de 1312/95, corn a redaçâo dada pela Lei Complementar no 40, de
25/11/95, aumentando de 44 para 60 o nümero de Desembargadores do
Tribunal de Justica e de 47 para 74 o de Juizes do Tribunal de Alçada.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/10/98, a proposiçao tramita em
dois turnos e foi distribuida as Comissoes de Constituiçao e Justiça, de
Administraçao PUblica e de Fiscalizaçao Financeira e Orcarnentaria para
receber parecer.

Cabe a esta Cornissão, preliminarmerite, examinar o projeto quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
192, c/co art. 188, do Regimento lnterno.

Fundamentaçao
O projeto de lei complementar em epigrafe altera a redação do "caput" dos

arts. 10 e 48 da Lei Complementar n o 38, de 1995, corn a redação dada pela
Lei Complementar nO 40, também de 1995, que contém a organização e a
divisäo judiciárias do Estado. A finalidade do projeto é aumentar de 44 para
60 o nümero de Desembargadores do Tribunal de Justica e de 47 para 74 0
de JuIzes do Tribunal de Alçada.

Sob o aspecto da constitucionalidacie, o projeto não contém viclo de
iniciativa, pois está conforme as disposiçoes do art. 96 da Carta Magna, c/c o
art. 98 da Constituição Estadual, que atribuem ao Tribunal de Justiça do
Estado a competência para propor ao Poder Legislativo a alteraçâo da
organização e da divisão judiciárias, a alteraçao do nürnero de membros dos
tribunals inferiores, a criacao e a extinção de cargos, entre outras atribuiçoes.

A organizaçâo do Poder Judiciário do Estado prevé o Tribunal de Justica
como órgao de cipula, assegurando-Ihe autonomia administrativa e
financeira, conforrne Os arts. 96 e 97 da Carta Politica mineira, c/c o art. 99 da
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Constituicao da Repi.iblica. A respeito, convém ressaltar a previsao do
legislador, no art. 3 0, de que "os cargos criados no projeto somente serão
p ovidos na medida da necessidade do servico, a juizo da Corte Superior do
Tr	 I de Justica".

Outrossim, as despesas corn a execucâo da lei correrâo por conta dos
créditos consignados aos Tribunals de Justica e de Alcada do Estado,
conforme previsâo constante no art. 4 0 do projeto.

Por fim, é oportuno ressaltar as disposiçoes contidas nos arts. 103, II, e
104, I e II, do Constituição mineira, que respaldam a proposicao sob exarne
no que se refere a competêncio do Tribunal de Justica para prover os cargos
de Juiz de carreira da respectiva jurisdicão, alterar o nümero de seus
membros, criar e extinguir cargos, bern como propor a revisão da organizacão
e da divisão judiciárias, bienalmente.

Diante dos argumentos apresentados, constatamos a inexisténcia de óbice
de natureza junidica, constitucional ou legal a tramitacão do projeto riesta
Casa.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela junidicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 38/98.
Sala das Comissôes, 10 de dezernbro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Ermano Batista, relator - Bilac Pinto - Antânio

JUlio - TarcIsio Henriques.
PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

No 33/98
Comissão de Redacao

0 Projeto de Lei Complernentar n° 33/98, do Deputado Antonio JUlio, que
altera o art. 80 da Lei n° 869, de 5/7/52, a qual dispOe sobre o Estatuto dos
Servidores PUblicos Civis do Estaco de Minas Gerais, foi aprovado no 20
turno, no forma proposta.

Vern, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado, esclarecendo que foram mantidos no
texto apenas os dispositivos efetivamente alterados pelo projeto.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 33/98
Altera o art. 80 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, que dispOe sobre 0

Estatuto dos Servidores PUblicos Civis do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 10 - 0 art. 80 da Lei n° 869, de 5 de juiho de 1952; flea acrescido do

seguinte inciso III, passando seu § 10 a vigorar corn a redaçäo que segue:
"Art. 80 - 	 ........................
III - para outra localidade, independentemente de vaga:
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro;
b) por motivo de saOde do servidor, cOnjuge, companheiro ou dependente,

comprovado por junta médica.
§ 10 - A remoção prevista nos incisos I e II deste artigo so poderá ser feita

respeitada a lotação de cada reparticao ou servico.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 Revogam-se as disposiçOes em contrrio.
Sala das Comissöes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton Vilela -

Sebastiâo Costa.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.284/97

Comissão de Redacao
O Projeto de Lei n o 1.284/97, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que

modifica o art. 80 da Lei no 11.397, de 6/1/94, que cria o Fundo para a infância
e a Adolescéncia - FIA - e dá outras providéncias, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento interno.

Propomos a substituiçäo, no "caput" do art. 8 0, da expressao "pelo Banco"
por "por representante do Banco", tendo em vista que a instituiçáo so poderá
compor o Grupo Coordenador por meio de seu representante.

Outra modificaçao sugerida é a supressão, também no "caput" do art. 80, da
expressâo "escoihidos paritariamente". 0 próprio texto do artigo define como
integrantes do Grupo Coordenador trés representantes de Secretarias de
Estado e trés da sociedade civil, garantindo, assim, a pretendida composiçao
paritária entre membros do poder pOblico e da sociedade civil, o que torna
desnecessária a expressão citada.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.284/97
Modifica o art. 80 da Lei n° 11.397, de 6 de janeiro de 1994, que cria o

Fundo para a infância e a Adolescência - FIA - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1°- 0 art. 8 1 da Lei n° 11.397, de 6 de janeiro de 1994, passa a vigorar

corn a seguinte redacao:
"Art. 80 - 0 Grupo Coordenador será composto por representante do Banco

do Estad4Lde Minas Gerais - BEMGE -, agente flnanceiro do Fundo, e pelos
seguintes'MVelheiros do Conseiho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente:

I - urn representante da Secretaria de Estado do Pianejamento e
Coordenacão Geral;

II - urn representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
III - urn representante da Secretaria de Estado do Trabatho, da Assistência

Social, da Criança e do Adolescente;
IV - trés representantes da sociedade civil indicados em plenária do órgao.
§ 10 - Compete ao Grupo Coordenador, além das atribuicoes definidas no

art. 40, inciso Ill, da Lei Compiementar n o 27, de 18 de janeiro de 1993,
aprovar o piano de aplicaçao dos recursos, conforme as diretrizes
estabeiecidas nos pianos de acão do governo e em deliberacao do Conselho
Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente, e acompanhar sua
execuçao.

§ 20 - A liberacao ou a transferéncia de verba ou recurso financeiro pelo
Estado, para investimento especIfico em programa ou projeto de atendimento,
defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente, se dará apOs
parecer prévio do Conseiho Estadual dos Direitos da Crianca e do
Adolescente.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das ComissOes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.332/97

Comissão de Redacão
0 Projeto de Lei n° 1.332/97, do Deputado Marcos Helênio, que dispOe

sobre a utilizacao de veiculo autornotor oficial de servico e dá outras
providéncias, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legisiativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicäo a seguinte redacâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.332/97
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Dispöe sobre a utilização de veiculo automotor oficial de serviço e dá outras

providêncjas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - E proibida a utiIizaço de veiculo automotor oficial de serviço

pertencente a administraçao püblica direta ou indireta do Estado nos
seguintes casos:

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

estabelecimento comercial ou de ensino;
VIII - para fins considerados indevidos.
Parágrafo Cinico - Em caso de realizaçao de servico especial, inerente ao

exercicio do serviço püblico, poderâo ser desconsideradas as disposicoes
previstas nos incisos I e II deste artigo, mediante autorizaçao especifica.

Art. 20 - Fica a autoridade policial autorizada a apreender o veIculo oficial
utilizado indevidamente, nos termos do art. 10.

§ 10 - 0 veiculo apreendido será encaminhado ao Orgao competente, ao
qual caberão os procedimentos necessários a apuraçao de responsabilidades
e a aplicação de sançOes, nos termos do art. 14 do Decreto n° 22.817, de 12
de maio de 1983, corn a redacao dada pelo Decreto n o 27.980, de 5 de abril
de 1988.

§ 20 - Responcierao pelas infraçoes cometidas aquele que estiver utilizando
o veiculo bern como a autoridade responsive] por seu uso.

§ 3° - 0 servidor que reincidir nas infraçoes de que trata esta lei poderá ser
demitido do serviço pUblico.

Art. 30 - Qualquer cidadão é parte Iegitima para denunciar infraçao ao
disposto nesta lei.

§ 1°- Em caso de flagrante, o cidadâo poderá comunicar o fato a autoridade
policial mais próxima, a qua] agirá conforme o disposto no art. 2 0 desta lei,
sob pena de responder por omissäo.

§ 20 - Não havendo autoridade policial prOxima ao local em que ocorreu a
infraçao ou possibilidade de comunicaçao imediata do fato, poderá o cidadão
enviar comunicaçâo oficial ao órgào competente, o qual se incumbirá da
apuração da denCincia.

Art. 41 - Esta lei nâo Se aplica a veiculo oficial utilizado em servico de
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ambulâricia, de bombeiro, de polIcia ou especial, permanente ou temporário,
definido em regulamento próprio.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissäes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.423/97
Comissâo de Redacão

0 Projeto de Lei 1.423/97, da Deputada Maria José Haueisen, que prolbe
a exigência e a divulgacão de requisitos discriminatórios para participacâo em
concurso ou processo de selecâo de pessoal, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1 0 turrio.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Inferno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.423/97
Proibe a exigência e a divulgacão de requisitos discriminatórios para

participacão em concurso ou processo de selecao de pessoal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E proibida a exigencia, em concurso ou processo de selecao de

pessoal, de requisito relacionado corn aparência, origem, raga, etnia, sexo,
cor, credo religioso, convicção politica, orientacào sexual ou qualquer outra
forma de discriminaçâo, bern como sua divulgacão nos respectivos editais e
anüncios publicitários.

Art. 20 - Os anüncios publicitários a que se refere o art. 1 0 indicarão o
nümero de vagas disponIveis e especificarão as qualificacöes profissionais
exigidas para seu preenchimento.

Art. 30 - A não-observància do disposto nesta lei importará:
I - multa de cinco mil Unidades Fiscais de Referência - UFIRs -, quando o

infrator for pessoa fisica ou pessoa jurIdica de direito privado, cobrada em
dobro em caso de reincidência;

II - responsabilizacâo civil e criminal, conforme o caso, quando o irifrator for
agente da administração publica do Estado, de suas autarquias ou fundacães.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 50 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissães, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.
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Corn issao de Redaço

0 Projeto de Lei n o 1.461/97, do Deputado Arnaldo Penna, que dispae
sobre emissão de cédula de identidade para menores de vinte e urn anos, fol
aprovado nos turnos regimentals, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a firn de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.461/97
Dispae sobre emissão de cédula de identidade para menores de vinte e urn

anos.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A expediçao de cédula de identidade para menores de vinte e urn

anos de idade será feita independentemente da presença dos pals ou de
ordeni judicial.

Parágrafo Unico - Para Os fins previstos no art. 40 da Lei n o 9.434, de 4 de
feverejro de 1997, quando o requerente for menor de vinte e urn anos,
constará na cédula de identidade a frase "Menor - nao doador de órgãos e
tecidos.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.441/97
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei no 1.441/97, do Deputado Marcos Helênio, que determina a
criação de centros de inforrnática nas escolas de ensino médjo da rede
püblica do Estado, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regimento Interno.

Para tanto, esta Comissão sugere que o conteüdo do art. 4 0, que se refere a
finalidade das medicias propostas, seja incorporado ao art. 1 0. Por outro lado,
consideramos que o cornando adequado para o art. 1 0 seria deterrninar a
criação de centros de informát,ca nas escolas estaduais, em vez de cria-los,
conforme consta no projeto, uma vez que não se trata de órgão ou entidade
da administraçao püblica, mas sim de unidade a ser implantada pela
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administracâo das escolas.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicâo a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.441/97
Determina a criacâo de centros de inforrnática nas escolas de ensino médio

da rede püblica do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Serâo criados, nos estabelecimentos estaduais da rede püblica de

ensino rnédio, centros de infaratica, para propiciar aos alunos o dominio
básico de equipamentos e progmas no campo do processamento de dados,
corn o objetivo de Ihes oferecer strurnental para a aprendizagem escolar e
de prepará-los para sua atividade social.

Art. 20 - Os centros referidos no art. 1 0 desta lei serão dotados de recursos
hurnanos qualificados e dos equipamentos necessários a consecucão de
seus objetivos.

Art. 30 - As atividades a serem desenvolvidas nos centros de inforrnática
criados nos terrnos desta lei são distintas das atividades curriculares,
incluindo-se entre as acoes desenvolvidas pela escola para a formacao geral
dos alunos.

§ 1 0 - E facultativa a frequencia do aluno as atividades dos centros de
informática.

§ 20 - Os resultados favoráveis obtidos pelo aluno que participar das
atividades constarão de seu histórico escolar.

Art. 40 - As despesas decorrentes do curnprimento desta lei correrão por
conta de dotaçao anual a ser inclu Ida na lei orcarnentária.

Parágrafo ünico - A execuçao das despesas flea condicionada a
disponibilidade financeira do Tesouro Estadual para esse fim.

Art. 50 - 0 Poder Executivo regulapentará esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicacao.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogarn-se as disposicaes em contrário.
Sala das Cornissães, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.465197
Cornissão de Redacao

0 Projeto de Lei no 1.465/97, do Deputado Wanderley Avila, que dispöe
sobre campanha educativa de prevençao do uso de drogas, da violência, de
doencas sexualrnente transmissiveis e da gravidez precoce, foi aprovado no
20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
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Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regimerito Interno.
Visando a conferir major coerência ao texto, esta Coniissâo propãe algumas

alteraçoes na disposiçao dos comandos, enfatizando que seu conteCjdo fol
integralmente preservacjo. Além disso, sugerimos que se suprima a referência
a temas desconhecidos do inciso Ill do art. 4 0, já que, no nosso entencJer-, o
critério a prevalecer para a seleção dos programas seria a adequaçao do
tema para crianças e adolescentes.

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

PROJETO DE LEI NO 1.465/97
Dispae sobre campanha educativa de prevenção do uso de drogas, da

vjolêncla, de doenças sexualmente transmjssiveis e da gravidez precoce.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado promoverá campanha educativa de prevençao do uso de

drogas, da violéncia, de doenças sexualmente transmissive,s e da gravidez
precoce, visarido a proteçao da criança e do adolescente.

Art. 20 - A campanha objeto desta lei constará da divulgaçao de
mensagens, escritas em linguagern acessivel, corn o objetivo de:

I - esclarecer sobre o mat causado pelo uso de drogas;
II - informar acerca do crescimento da violéncia;
Iii - prevenir a violêncja dentro das casas e das escolas;
IV - aconsejhar o uso de preservativos.
Art. 30 - As mensagens a que se refere o art. 2 0 serão veiculadas em

jornais, semar,ários informativos calendários, material didático doado pelo
Estado e outras publicaçaes custeadas integral ou parcialmente pelo Estado.

Parágrafo ünico - 0 teor das mensagens, que poderá ser alterado
semestralmente, fica a critério do órgão pi:iblico ou da entidade da
administraçao estadual responsávet pela publicaçao.

Art. 40 - 0 Estado recornendará as emissoras mineiras de televisão que
veiculem mensagens informando se a programa a ser apresentado trata de
matéria relativa a uso de drogas, sexo ou violência, corn o objetivo de:

I - esclarecer o telespectador sobre o assunto tratado na programaçao;
I! - dar aos pals e responsáveis oportunidade de escolha sobre a

conveniêncja do programa para sua familia;
Ill - preservar crianças e adolescentes da exposição a temas inadequados

para suas idades.
Parágrafo ünico - 0 disposto no "caput" deste artigo aptica-se a
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programacão veiculada no perIodo compreendido entre 8 e 22 horas.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 50 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.485/97
Comissão de Redacâo

0 Projeto de Lei n° 1.485/97, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Divinópolis o imóvel que
especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçào a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.485/97
Autoriza o Poder Executivo a dear ao Municiplo de Divinópolis 0 imóvet que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de

Divinópolis o imOvel situado nesse municipio, na Rua São Paulo, constituldo
de terreno retangular, corn area de 1.470M 2 (mil quatrocentos e setenta
metros quadrados), sendo 49m (quarenta e nove metros) de lado e 30m
(trinta metros) de frente, corn inicio a 60m (sessenta metros) da Av. 1 0 de
Junho, registrado sob o n° 44.978, a us. 271 do Iivro AT, no Cartório de
Registro de lmôveis e de Hipotecas da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo ünico - A alienacào do imóvel de que trata este artigo condiciona-
Se a sua utilizacão pela Câmara Muiicipal de Divinópolis.

Art. 21 - 0 imôvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado Se,
findo o prazo de três anos contados da data de Iavratura da escritura püblica
de doacao, não Ihe tiver sido dada a destinacao prevista no art. 10.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das Comissães, lOde dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.597/98
Comissão de Redacao

O Projeto de Lei no 1.597/98, da Deputada Maria José Haueisen, que
autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios corn a Empresa Brasileira de

wft
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Correios e Tetégrafos - ECT -, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno. Considerando que o conteUdo do parágrafo Unico
do art. 10 é parte indissociável da norma contida no "caput", propomos a fusão
dos dispositivos e a conseqüente supressâo do parágrafo. Sugerimos, ainda,
a exclusão do termo "telegramas", ja abrangido, no nosso entender, pela
palavra "correspondencja'.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.597/98
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convêriios corn a Empresa Brasileira

de Correios e Telégrafos - ECT.
A Assembléla Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Rca o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios corn a

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT -, corn o objetivo de
transferir a órgâos püblicos estaduais localizados em distritos, vilas ou
povoados que não disponham de agenda da empresa a responsabiljdade
pela guarda de correspondencia endereçada aos moradores dessas
localidades..

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LET N O 1.584/97
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.584/97, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que
dispãe sobre a Campanha Estadual de Prevençao de Acidente Doméstico, fol
aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n o 1 ao vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matérja a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.584/97
DispOe sobre a Campanha Estadual de Preven(;ao de Acidente Domestico.
A Assemb!éia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Estado promoverá, anualmente, a Campanha Estadual de
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Prevenção de Acidente Doméstico, destinada a promover 0 aumento da
segurança no ambiente familiar, corn o objetivo de reduzir o nümero de
acidentes e de atenuar sua gravidade.

Art. 20 - A Campanha será realizada em órgäos püblicos estaduais,
prioritariamente em escolas, hospitals, arnbulatórios, centros de saUde e
locais de concentracão de crianças e adolescentes, bern como em creches e
associacöes de bairro.

Art. 30 - A Campanha se desenvolverá por meio das seguintes açôes:
I - divulgacão dos principals fatores causadores de acidentes no ambiente

doméstico;
II - combate a manifestacoes de negligencia, caracterizada pela criacão ou

pela facilitacao de situacOes de risco;
III- instrucoes sobre usa, armazenamento e dernais cuidados relativos a

substãncias e seres potencialmente perigosos, como:
a) liquido quente;
b) fiação elétrica;
C) fogo;
d) fogo de artificio;
e) água;
f) substância inhlamável e tóxica;
g) animal peconhento;
h) planta tóxica;
i) medicamento;
IV - esclarecimento sobre as primeiros procedimentos recornendâveis para

atenuar os danos decorrentes de acidentes;
V - orientacão as secretarias municipais de satide e as administracöes

regionais para a implantacäo de servicos locais de prevencâo de acidentes
domésticos.

Art. 40 - Os temas da Campanha serão divulgados em:
- emissoras de radio e televisáo;

P.
	 II - material audiovisual;

III - cartazes e foihetos educativos;
IV - palestras;
V - cursos;
VI - outros veiculos de informacâo.
Parégrafo ünico - Os temas da Campanha serão priorizados de acordo com

a incidêricia de acidentes e de fatores de risco no local e na época de sua
divulgacâo.

Art. 50 - A Campanha será coordenada por profissional de nivel superior
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corn conhecimento técnico reconhecido na area de seguridade ambiental.

Art. 6° - A Campanha será realizada por urn periodo nao inferior a noventa
dias, distribuidos entre os meses do ano.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 80 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sale des ComissSes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAcAQ FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.631/98
Comissâo de Redaçao

RelatOrio
0 Projeto de Lei n o 1.631/98, do Deputado Antonio Julio, que dispOe sobre a

quitação de crédito tributário corn precatórios, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.631/98
Dispoe sobre a quitaçâo de crédito tributário corn precatOrios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Poder Executivo poderá permitir a quitaçâo de créditos tributârios

do Estado corn precatOrios judiciàrios estaduais.
Art. 20 - A quitaçao a que se refere o art. 10 se aplica aos créditos tributários

inscritos ou rião em divjda ativa, ajuizados ou não, vencidos ha rnais de doze
meses.

Art. 30 - 0 valor dos precatórios para fins da quitaçao de que trata esta lei
será aquele homologado judicialmente e formalmente requisitado pelo tribunal
competente.

Art. 40 - 0 titular de precatórios judiciários estaduais poderá transferir seu
direito a outras pessoas fisices ou juridicas, mediante documento legal de
transferência, para fins de quitação do crédito tributário de que trata esta lei.

§ 10 - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, a substituicao
processual por terceiro detentor de cessão de direito do precatório far-se-a
nos termos do art. 42 do Código de Processo Civil.

§ 20 - 0 documento de transferêncja de direito será definido em
regulamento, que especificará a forma e as condiçOes de quitacão de crédito
tributário corn precatórios.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
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Art. 60 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajairnar Silva.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.645/98
Comissão de Redagão

0 Projeto de Lei no 1.645/98, do Deputado Paulo Piau, que acrescenta
inciso ao art. 30 da Lei no 12.735, de 30/12/97, a qual dispOe sobre o Imposto
sobre a Propriedade de Veiculos Automotores - IPVA -, foi aprovado no 20
turno, corn a Ernenda n o 1.

Vern agora o projeto a esta Cornissao, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicâo a seguinte redacâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.645/98
Acrescenta inciso ao art. 30 da Lei no 12.735, de 30 de dezembro de 1997,

que dispOe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores -
IPVA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica acrescido ao art. 3 0 da Lei no 12.735, de 30 de dezembro de

1997, o seguinte inciso XVII:
"Art. 30 - ......
XVII - veiculo pertencente a motorista profissional autônomo que o utilize

exclusivamente no transporte escolar, na zone rural ou desta para a zona
urbana, contratado pela Prefeitura do rnunicIpio onde seja prestado o
servico.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, produzindo
efeitos a partir de 10 de janeiro de 1999.

Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.686/98
Comissão de Redacao

0 Projeto de Lei no 1.686/98, do Deputado Wilson Pires, que declara de
utilidade publica a Fundaçao de Saüde Dilson de Quadros Godinho, corn
sede no MunicIpio de Montes Claros, foi aprovado em turno ünico, sem
emenda.

Vern, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
Iegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do §1 1 do art.
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Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.686/98
Declara de utilidade pCiblica a Fundaçao de Saüde Dilson de Quadros

Godinho, corn sede no MunicIplo de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 Flea declarada de utilidade püblica a Fundaçao de SaUde Dilson de

Quadros Godinho, corn sede no Municipio de Montes Claros.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissães, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela -

Sebastiâo Costa.
PARECER DE REDAcAQ FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.707/98

Comissão de Redaçâo
0 Projeto de Lei no 1.707/98, do Deputado Leonidio Bouças, que fixa prazo

para a expedição de documentos do sistema estadual de ensino, foi aprovado
no 20 turno, na forma do Substitutivo n o 1 ao vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a Seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.707/98
Fixa prazo para a expedição de documentos do Sistema estadual de ensino.
A Assemblela Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A documentaçao que compãe a guia de transferência escolar dos

estabelecimentos da rede pübiica estadual será emitida no prazo de dez dias
üteis contados da formalizaçao do pedido, pelo interessado ou par seu
representante legal, a autoridade competente.

Art. 20 - A documentaçao a que se refere o art. 10 conterá informaçoes em
forma padronizada para todo o sistema estadual de ensino.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da
data de sua publicaçao.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor no ano letivo subsequente ao de sua
publicaçâo.

Art. 5°- Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissaes, 10 de dezembro de 1998.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalrnar Silva.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.761/98

Cornissão de Redação
0 Projeto de Lei no 1.761/98, do Governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a fazer reverter ao Municiplo de Astolfo Dutra o imóvel que
especifica, foi aprovado no 20 turno, na forma do Substitutivo n o 10.

Vern agora a projeto a esta Comissâo, a fim de que, segun a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o apovado.

PROJETO DE LEI N o 1.761/98
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Municipio de Astolfo Dutra a

imôvel que especifica.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Flea o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Municipio de

Astolfo Dutra a imóvel constituido de terreno corn area de 450m2
(quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), situado naquele municipio e
registrado sob a no 18.542, a fis. 106v do Iivro 3AP, no Cartôrio de Registro de
Imóveis da Comarca de Cataguases.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Comissães, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE RESOLUcAO NO
1.859/98*

Comissão de Redaçao
0 Projeto de Resoluçao no 1.859/98, da Comissão de PolItica Agropecuária

e Agroindustrial, que aprova, em conformidade corn o disposto no art. 62,
)O(XIV, da Constituicão do Estado, as alienacaes das terras devolutas que
especifica, foi aprovado nos turnos regimentals, sem emenda.

Vern, agora, a projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos par se dar a proposicao a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE RESOLUcAO N o 1.859/98
Aprova, em conformidade corn a disposto no art. 62, XXXIV, da Constituicao

do Estado, as alienacaes das terras devolutas que especifica.
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Art. 10 - Ficam aprovadas, em conformicjade corn o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituiçao do Estado, as alienacoes das terras devolutas
especificadas nos Anexos I e II desta resoluçâo, observada a enumeracâo
dos respectivos beneficjárjos.

Art. 20 Esta resoluçao entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.
* - Os Anexos I e II estão publicados na edicao de hoje, corno parte da

Resoluçao no 5.184, de 11 de dezembro de 1998.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

0 Sr. Presidente despachou, em 10/12/98, as seguintes comunicaçôes:
Do Deputado Sebastiao Navarro Vieira, dando ciência do falecimento do ex-

Prefeito de Arinos, Francisco Fernandes Valadares, ocorrido em 6/12/98,
nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marco Regis, dando ciência do falecimento do Sr. Ubirajara
Alves, ocorrido em 8/12/98, no Municipio de Muzambinho. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Dimas Rodrigues, dando ciência do falecimento do Sr.
Alexandre Sapori, ocorrido em 8/12/98, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Goncalves, dando ciência do falecimento do Sr. José
Teodoro Flores, ocorrido em 2/12/98, no Municipio de Capim Branco. (-
Ciente Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 315a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 2112/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Francisco Ramaiho e Ivo José
Sumário: ComparecimentO - Abertura - 18 Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do

Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votaco de Proposiçöes:
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovacão - Questâo de ordem;
suspensão e reabertura da reunião - Prosseguimento da votaçao, em 10

turno, da Propostade Emenda a Constituição n o 35/97; aprovação na forma
do Substitutivo no i - Votacâo, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda a
Constituiçâo no 53/98; aprovação corn a Emenda no i - Votacâo, em 1 0 turno,
da Proposta de Emenda a Constituiçäo no 54/98; aprovacâo na forma do
Substitutivo no 1 - Votaçao, em 1 0 turno, da Propostá de Emerida a
Constituiçâo n o 29/96; aprovacão - Inexisténcia de "quorum" qualificado para
apreciação de propostas de emenda a Constituição - Votacâo, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei no 971/96; requerimento do Deputado Gilmar Machado;
aprovação do requerimento - Votaçao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no
1.241/97; aprovação corn a Emenda no 1 - Votacao, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei no 1.901/98; requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovacão do
requerimento - Votacâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.914/98;
aprovacão - Votacao, em 21 turno, do Projeto de Lei no 1.290/97;
requerimento do Deputado Anderson Adauto; questão de ordem: suspensão e
reabertura da reunião; aprovacão do requerimento - Votaçâo, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei no 1.381/97; aprovacão na forma do vencido em 10 turno corn a
Emenda no i - Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.441/97; aprovação
na forma do vencido em 1 0 turno -yotacao, em 20 turno, do Projeto de Lei no
1.645/98; votacão do projeto, salvo emendas; aprovaçâo; leitura da Emenda
no i; votacâo da Emenda n o 1; aprovação; leitura da Emenda n o 2; votacäo da
Emenda no 2; rejeicão - Votaçao, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1.761/98;
aprovacão na forma do Substitutivo no 1 - Votaçao, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei no 1.799/98; aprovacao - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia -
Adelmo Carneiro Leâo - AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anderson
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Adauto - Antonio Andrade - Antonio Jiilio - Antonio Roberto - Arnaldo Penna -
Bend Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz
- Ermano Batista - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - João Leite - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Ban-os - José Militão -
Kemil Kumaira - LeonIdio Boucas - Luiz Fernando Faria - Marco Regis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiâo Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastiao Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Toninho Zeitune -
Wariderley Avila - Wilson Pires.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretãrjo, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6rja, nas funcOes de 20-Secretário,
procecje a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente (Deputado Rorneu Queiroz) - Nos termos do edital de

convocação, a Presidéncia vai passar A 2 a Parte da reunião, corn a discussão
e a votaçâo da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião 0

Projeto de Resoluçao n
o
s 1.859/98 e os Projetos de Lei n o 1.332, 1.423, 1.465

e 1.485/97 e 1.597/98, em virtude de sua apreciaçâo na reunião
extraordinária realizada ontem, a noite, bern como o Projeto de Lei no
1.808/98, que, por ter recebido emendas em Plenário na referida reuniäo, foi
devolvido a Comissão de Fiscalizaçao Financeira. Fez retirar, ainda, OsProjetos de Lei n o

s 1.461/97, 1.801/98, 1.479 e 1.584/97, 1.617, 1.631 e
1.707/98, apreciados na reunião extraorcjinárja realizada hoje, pela manhã,
bern como o Projeto de Lei n o 1.259/97, que, por ter recebido substitutivo em
Plenário, na referida reuniao, foi devolvido a Comissão de Administraçao
Póblica.

Discussão e Votaçao de Proposiçoes
0 Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado
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em que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que as Propostas de
Emenda a ConstituicãO nos 53 e 54/98 sejam apreciadas logo após a
Proposta de Emenda a ConstituicãO n o 35/97. Em votacão, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Questho de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito a suspensão da

reunião para entendimentos entre as Liderancas sobre a apreciacão da
matéria da pauta.

SuspensäO da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo a solicitacãO do Deputado

Glirnar Machado, suspende a reuniâo por 5 minutos, para entendimentoS.
Estão suspensos os trabaihos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
ProsseguimentO da votaçâo, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda a

Constituição no 35197, do Deputado José Bonifácio, que acrescenta artigo a
ConstituicãO do Estado. A ComissâO Especial opina pela aprovação da
proposta na forma do Substitutivo no i, que apresenta. Em votação, 0

SubstitutivO no 1. A Presidência val submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade corn os arts. 260, I, e 263, I, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprovar o substitutivo
responderâo "sim", e os que desejarem rejeitá-lo responderão "não". Antes, a
Presidência lembra ac, Plenârio que, nos termos do art. 201 do Regimento
Interno, o substitutivo será aprovado se obtiver, no mInimo, 48 votos
favoráveis. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada de
votação nominal.

o Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
- Responderam "sirn" a chamda de votacâo nominal os seguintes

DeputadoS:
Pericles Ferreira - Ajalmar Silva - Adelmo Carneiro Leão - Mauri Torres -

Anderson Adauto - Wilson Pires - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - AntOnio Julio -
Alberto Pinto Coelho - Gilmar Machado - Marco Regis - Miguel Martini -
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo
José - Dilzon Melo - Maria Olivia - AIlton Vilela - Alvaro AntOnio - Ambrásio
Pinto - Antonio Andrade - AntOnio Roberto - Bend Guedes - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Ermano Batista - Gil Pereira - Hely
TarquInio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascirnento - Joâo Leite - José Braga -
José Maria Ban-os - José Militâo - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio -
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Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Raul Lima
Neto - Rêmolo Aloise - Sebastiao Costa - Sebastjão Navarro Vieira - Tarcisjo
Henriques - Toninho Zeitune.

o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Votaram "sim" 50
Deputados. Não houve voto contrárjo. Está, portanto, aprovada, em 10 turno,a Proposta de Emenda a Constituiçao n o 35/97 na forma do Substitutivo n o 1.A Cornissão Especial.

o Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Votaçâo, em 1 0 turno, daProposta de Emenda a Constituiçao n o 53/98, do Deputado Romeu Queiroz,
que altera Os arts. 73, 74, 155, 157 e 158 da Constituiçao mineira e
acrescenta artigo a seu Ato das Disposicães Constjtucjonais Transitorias,
dispondo sobre a destinaçao de recursos para o cumprimento de propostas
priorizadas em audiências pUblicas regionais, e dá outras providências. A
Comissao Especial opina pela aprovaçao da proposta corn a Emenda no 1,
que apresenta. Em votaçao, a proposta, salvo emerida. A Presidência vai
submeter a matéria a votaçao pelo processo nominal. Corn a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder a chamada de votaçao nominal.

o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondeni "sirn" a charnada de votacâo nominal os seguintes

Deputados:
Pericles Ferreira - Ajalmar Silva - Adelmo Carneiro Leão - Anderson Adauto

- Wilson Pires - Arnaldo Perina - Bilac Pinto - Antonio Julio - Alberto Pinto
Coelho - Gilmar Machado - Ronaldo Vasconcellos - Marco Regis - Miguel
Martini - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José -
Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Ailton Vilela - Alvaro AntOnio
- Ambrósio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio Roberto - Bend Guedes - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Ermano Batista - Gil Pereira -
Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - João Leite - José
Borijfácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Raul Lima
Neto - Rémolo Aloise - Sebastiâo Costa - Sebastjao Navarro Vieira - TarcIsic
Henriques - Toninho Zeitune.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 54 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Proposta de Emenda a Constituiçao n o 53/98. Emvotaçao, a Emenda n o 1, que recebeu parecer pela aprovaçao. A Presidéncia
vai submeter a matéria a votaçâo pelo processo nominal. Corn a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder a chamada de votação nominal.

O Sr. Secretárjo - (- Faz a chamada.)
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- Respondem "sim" a chamada de votacao nominal os seguintes

Deputados:
Pericles Ferreira - Ajalmar Silva - Adelmo Carneiro Leão - Anderson Adauto

- Wilson Pires - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Antonio Julio - Alberto Pinto
Coelho - Gilmar Machado - Ronaldo Vasconcellos - Marco Regis - Miguel
Martini - Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz -
Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - AIlton Vilela -
Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio Roberto - Bend
Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Ermano Batista -
Gil Pereira - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - João
Leite - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Maria José Haueisen -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Raul Lima Neto - Rêrnolo Aloise -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 52 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda no 1. Está, portanto, aprovada, em 10

turno, a Proposta de Emenda a Constituicâo n o 53/98 corn a Ernenda no 1. A
Comissão Especial.

o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Votacão, em 10 turno, da
Proposta de Emenda a Constituicão no 54/98, do Deputado Gilmar Machado,
que acrescenta parágrafo ao art. 34 da Constituicao do Estado (obriga o
Estado a proceder, ate o quinto dia Otil do més, ao repasse dos descontos em
folha e ordem de pagamento dos servidores civis estaduais as entidades de
classe). A Cornissão Especial opina pela aprovacão da proposta na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta. Em votacäo, o Substitutivo no 1. A
Presidência vai submeter a matéria a votaçao pelo processo nominal. Corn a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada de votaçao nominal.

o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" a chamada de votaçào nominal os seguintes

Deputados:
Pericles Ferreira - Ajalrnar Silva - Adelmo Carneiro Leão - Anderson Adauto

- Wilson Pires - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - AntOnio Julio - Alberto Pinto
Coelho - Gilmar Machado - Ronaldo Vasconcellos - Marco Regis - Miguel
Martini - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo
Braz - Ivo José - Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - AIlton ViIela
- Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto - Antonio Andrade - AntOnio Roberto - Bend
Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalrna Diniz - Ermano Batista -
Gil Pereira - Hely TarquInio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - João
Leite - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
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José Militâo - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria
José Haueisen - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques - Ton inho Zeitune.

o Sr. Presidente - Votaram 'sirn" 53 Deputados. Não houve voto contrário.
Está aprovado o Substitutjvo n o 1. Está, portanto, aprovada, em 10 turno, a
Proposta de Emenda a Constituiçao no 54/98 na forma do Substitutivo no 1. A
Comissão Especial.

Votaçao, em 10 turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao n o 29/96, do
Deputado Raul Lima Neto, que dá nova redação ao § Xl do art. 39 da
Constituiçao do Estado (estende aos militares o direito, já outorgado ao
servidor civil, de perceber adicional de remuneraçao para atividades penosas,
insalubres ou perigosas). A Comissâo Especial perdeu 0 prazo para emitir
parecer. Em votaçao, a proposta. A Presidéncia vai submeter a matéria a
votaçao peio processo nominal, de conformjdade corn o art. 260, I, do
Regimento Interno, e solicita ao Sr. Secretérlo que proceda a chamada de
votaçâo dos Deputados.

o Sr. Secretárjo - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" a chamada de votação nominal Os seguintesDeputados:
Pericles Ferreira - Ajairnar Silva - Adelmo Carneiro Leão - Anderson Adauto

- Wilson Pires - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Antonio Julio - Gilmar Machado -
Ronaido Vasconcellos - Marco Regis - Miguel Martini - Cleuber Carneiro -
Francisco Ramalho - Geraido Rezende - Elmo Braz - Ivo Jose - Marcelo
Gonçalves - Diizon Melo - Maria Olivia - AIlton Vilela - Alvaro AntOnio -
ArnbrOsio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio Roberto - Bené Guedes - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djaima Diniz - Ermano Batista - Gil Pereira -
Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - João Leite - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militào -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marcos Helénjo - Maria José Haueisen
- Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise
- Sebastiao Costa - TarcIsio Henriques - Toninho Zeitune.

0 Sr. Presidente - Responderam "sim" 52 Deputados. Näo houve voto
contráro. Está aprovada, em 10 turno, a Proposta de Emenda a Constituiçao
no 29/96. A Comissão Especial.

A Presidéncia verifica, de piano, que nâo ha "quorum" qualificado para a
votaçao das demais propostas de emenda a Constituiçao, mas que o ha para
a apreciaçao das demais matérias em pauta.

Votacao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 971/96, do Deputado Paulo Piau,
que cria o Fundo de Incentivo a Despoluicao Ambiental - FIDA - e dá outras
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providéncias. A Comissâo de Justica concluiu peia constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n o i, que apresentou. A ComissãO de Meic
Ambiente opinou por sua aprovaçâo na forma do Substitutivo no 1, da
Comissão de Justica, corn as Emendas n

os 1 a 3, que apresentou. A
Comissâo de Fiscalizacâo Financeira opinou pela aprovaçao do projeto na
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, corn as Emendas n

o
s 1 a

3, da Comissão de Meio Ambiente, e 4, que apresentou. Emendado em
Pienário, voltou o projeto a Comissâo de Meio Ambiente, que perdeu o prazo
para emitir parecer sobre o Substitutivo no 2. Vern a Mesa requerimento do
Deputado Gilmar Machado em que solicita o adiamento da votação do
projeto. Em votacão, o requerimento. Os Deputados que 0 aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.241/97, do Deputado Ailton
Vilela, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveI ao Municipio de Trés
CoraçOes. A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto.
A Comissão de Fiscalizaçâo Financeira opina pela aprovacâo do projeto corn
a Emenda no 1, que apresenta. Em votacão, o projeto, salvo ernenda. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votacão, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovacäo.
Os Deputados que a aprovam permanecam comO se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no 1.241/97
corn a Emenda no 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.901/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imôvel a UEMG. A Comissão
de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissâo de Fiscalizacão
Financeira opina pela aprovacão do projeto corn as Emendas n

o
s 1 e 2, que

apresenta. Vern a Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado em que
solicita o adiamento de votação do projeto. Em votaçâo, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permahecarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Votacäo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.914/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imOvel a Associacâo
Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte. A Comissão de Justica perdeu
prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscaiizaçäo Financeira opina pela
aprovacâo do projeto. Em votacão, o projeto. Os Deputadosque 0 aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Fiscalizacâo Financeira.

Votacâo, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.290/97, do Deputado José
Militâo, que dá nova redacâo ao art. 74 da Lei no 11.406, de 28/1/94. A
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do vencido em 10 turno. Vem a mesa requerimento do Deputado Anderson
Adauto em que solicita o adiamento de votação do projeto.

Questào de Ordem
o Deputado Ermano Batista - Peço a suspensao da reunião por 10 minutos,

para que haja entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciaçao das
matérias da pauta.

Suspensâo cia Reuniâo
O Sr. Presidente - E regimental a soticitaçao feita pelo Deputado Ermano

Batista. A Presidencia, vai suspender a reuniâo por 10 minutos. Estão
suspensos Os trabalhos.

Reabertura da Reuniao
O Sr. Presidente - Em votacao, o requerimento do Deputado Anderson

Adauto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votaço, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.381/97, do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que autoriza a reversão so domInlo do MunicIpio de Poco
Fundo do imOvel que menciona. A Comissao de Fiscalizacao Financeira opina
pela aprovacao do projeto corn a Emenda n o 1 ao vencido em 1 0 turno. Em
votaçao, o projeto, salvo emerida. Os Deputados que o aprovarn permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n o 1. Os
Deputados que a aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Est!, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n o 1.381/97na forms do vencjdo em 10 turno, corn a Emenda no 1. A Comissão deRedaçao.

Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.441/97, do Deputado Marcos
Helénjo, que determjna a inclusão do ensino de lnformática nos currIculos
plenos dos estabelecimentos de ensino de 10 a 30 graus. A Comissão de
Educaçao opina pela aprovaço do projeto na forma do vencido em 1 0 turno.
Em votaçao, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovado Está, portanto, aprovado, em 2 1 turno, 0Projeto de Lei no 1.441/97 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comisso deRedaçao.

Votaçao, em 20 tunic,, do Projeto de Lei n o 1.645/98, do Deputado PauloPiau, que altera a Lei no 12.735, de 30/12/97, que dispãe sobre o IPVA e cia
outras providencias A Comissao de Fiscalizaçao Financejra opina pela
aprovaçao do projeto. No decorrer da discussâo, foram-Ihe apresentadas
emendas que receberam os n o

s 1 (do Deputado Paulo Piau) e 2 (do Deputado
TarcIsio Henriques). Nos termos do § 40 do art. 189 do Regimerito Interno, a
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residência val submeter as emendas a votação, independentemente de
parecer. Em votacão, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovarn permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Presidéncia solicits a Sra. Secretãria que proceda a leitura da Emenda n o 1.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Lê:)
- A Emenda no 1, lida pela Sra. Secretária, foi publicada na ediçâo de

21/11/98.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no i, sem parecer. Os Deputados

que a aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. A
Presidência solicita a Sra. Secretária que proceda a leitura da Emenda no 2.

A Sra. Secretária - (- Le:)
- A Emenda no 2, tida pela Sra. Secretária, foi publicada na edicâo de

21/11/98.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 2, sem parecer. Os Deputados

que a aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n o 1.645/98 corn a Ernenda

no 1. A Comissão de Redação.
Votacâo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.761/98, do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de Astolfo
Dutra. A Comissâo de Fiscalizacão Financeira opina pela aprovacão do
projeto na forms do SubstitUtiVO n o 1, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, 0
Projeto de Lei no 1.761/98 na forma do SubstitutivO no 1. A Comissão de
Redação.

Votaçâo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.799/98, do GovernadOr do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar irnóvel ao Municipio de
Formiga, para o fim que menciona. A Comissâo de Fiscalizacão Financeira
opina pela aprovacão do projeto. En votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissâo
de Redaçâo.

EncerramentO
0 Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualificado para votação

das demais propostas de emenda a Constituicão, a Presidéncia encerra a
reunião, convocando Os Deputados pars a especial de amanhã, dia 3, as 9
horas, nos termos do edital de cor,vocacão, bern como para a ordinária da
mesma data, as 14 horas, corn a ordem do dia ja anunciada. Levanta-se a
reunião.
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454ATA DA 1  REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAQ

No 29/96
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e trés de abril de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissöes Os
Deputados Ajalmar Silva, Aliton Vilela, Geraldo Nascimento (substituindo este
A Deputada Maria José Haueisen, por indicaçâo da Liderança do PT), Raul
Lima Neto (substituindo o Deputado Alberto Pinto Coelho, por indicaçao da
Liderança do PPB), Djalma Diniz, Marcos Helênio, Simão Pedro Toledo e
Alvaro Antonio, membros da supracitada Comissão. Havendo ntimero
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Aliton Vilela, declara abertos os
trabaihos e informa que a reuniâo se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. A Presidéncia determina a distribuiçao das
cédulas de votaçào, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Simão
Pedro Toledo para atuar como escrutinador. Realizada a votaçao, 0
Presidente "ad hoc" anuncia o seguinte resultado: para Presidente, 0
Deputado Marcos Helênio, e, para Vice-Presidente, o Deputado Ajalmar Silva,
corn oito votos cada urn. Apás, declara empossado o Presidente eleito, e
este, por sua vez, dá posse ao Vice-Presiderite. 0 Presidente eleito, dando
prosseguimento aos trabalhos, agradece a escoiha de seu nome e designa a
Deputada Maria José Haueisen para ser a relatora da matéria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissoes, 10 de dezembro de 1998.
Marcos Helênio, Presidente - TarcIsio Henriques - Sebastio Navarro Vieira

- Anivaldo Coelho - Luiz Fernando Faria - Sebastiao Helvéclo - Arnaldo Penna
- Rêmolo Aloise - Hely TarquInio.

AlA DA 76a REUNIAO ORDINARIA DA COMLSSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIQNALIZAçAO

As nove horas do dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados José Henrique, José
Braga, Mauri Torres (substituindo este ao Deputado José Militâo, por
indicacao da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão.
Registra-se, ainda, a presença do Deputado Ronaldo Vasconcellos. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado José Heririque, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado José
Braga, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. ApOs, o Presidente acusa
O recebimento da seguinte correspondéncia: Oficio no 87/98, do Vereador
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Valdeci Rosa do Carmo, Presidente da Câmara Municipal de Ipaba que,
cumprindo dispositivos legais, comunica a instalacãO oficial, em 21 de junho,
do Distrito de Vale Verde de Minas, no Municipio de Ipaba, Comarca de
Ipatinga; do Secretário-EXecUtiVO da Associaçâo dos Municipios da
MicrorregiãO do Vale do Rio Grande - AMVALE -, encaminhando relatório da
Associaçäo referente ao mês de juiho de 1998. Em seguida, passa-se a 21

Parte da reunião, corn a discussão e a votagão de pareceres sobre
proposiçOes sujeitas a apreciacão do Plenário. Devido a ausência do relator
designado para emitir parecer, no 1 0 turno, sobre o Projeto de Lei
Complementar no 36/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Presideote
redistribui a matéria ao Deputado José Braga, que emite seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovacão do projeto. Subrnetido a discussão e
votação, e aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece o comparecinlentO dos Deputados, convoca-Os para a
praxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente - Glycon Terra Pinto - José Maria Barros.

ATA DA l a REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER
SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO N O 60/98

As quinze horas e quinze minutos do dia onze de novembro de mil
novecentos e noventa e oito, comparecern na Sala das ComissOes Os

Deputados Ailtori Vilela, Olinto Godinho e Marcos Helênio, membros da
supracitada Comissão. Havendo nimero regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Ailton Vilela, declara aberta a reunião e informa não haver ata a ser
lida e destinar-se a reunião a eleger 0 Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator. 0 Presidente solicita a assessoria que proceda a
distribuição das cédulas de votação e solicita ao Deputado Marcos Helénio
que atue como escrutinador. Apura'dos os votos, são declarados eleitos os
Deputados AIlton Vilela e Olinto Godinho, Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. A seguir, 0 Presidente "ad hoc", Deputado Ailton Vilela,
declara empossado o Deputado Olinto Godirtho, a quern transfere a direção
dos trabalhos. 0 Vice-Presidente, Deputado Olinto Godinho, declara
empossado o Deputado AIlton Vitela, a quem retorna a direção dos trabalhos.
0 Presidente agradece a confiança manifestada pelos pares e designa relator
da matéria o Deputado Marcos Helênio.Cumprida a firtalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenca dos parlarnentares, determina a lavratura
da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
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ATA DA V REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER

SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO N O 58/98
As quinze horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados José Bonifácio,
Sebastiâo Navarro Vieira e José Henrique (substituindo este ao Deputado
Antonio Andrade, por indicaçao da Liderança do PMDB), membros da
Comissão supracitada. Está presente, também, o Deputado Geraldo
Rezende. Havendo nOmero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado José
Bonifácio, declara aberta a reunião e informa não haver ata a ser lida. A
seguir, informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. 0 Presidente solicita a assessoria que
proceda a distribuiçao das cédulas de votaçâo e solicita ao Deputado
Sebastiâo Navarro Vieira que atue como escrutinador. Apurados os votos,
são declarados eteitos os Deputados José Bonifácio e AntOnio Andrade,
respectivamente. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado
Antonio Andrade. A seguir, o Presidente "ad hoc" declara empossado o
Deputado Antonio Andrade, a quern transfere a direcao dos trabalhos. 0 Vice-
Presidente, Deputado AntOnio Andrade, declara empossado o Deputado José
Bonifácio, que reassume a direção da reunião. 0 Presidente agradece a
confiança manifestada pelos pares e designa como relator da matéria 0
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidêncja agradece a presença dos parlamentares, convoca Os membros
da Comissão para a práxima reuniâo, determina a lavratura da ata e encerra
os trabaihos.

Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
Antonio Andrade, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Alencar da

Silveira JCinior.
ATA DA 89a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAcA0

FINANCEIRA E ORcAMENTARIA
As dez horas do dia dezenove de novembro de mil novecentos e noventa e

olto, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Kemil Kumaira,
Mauri Torres, AntOnio Roberto, José Braga, Durval Angelo e Paulo Piau
(substituindo este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação da
Liderança do PFL), membros da Comissão supracitada. Havendo nCimero
regimental e na ausência do Presidente, Deputado Kemil Kumaira, 0
Deputado Antonio Roberto declara aberta a reuniâo 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
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da Comissão presentes. A seguir, informa que a reuniãO se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Na fase de distribuição de matérias, o
Presidente designa relatores para as seguintes proposicOes, no 10 turno:
Projeto de Let n o 1.808/98 (Deputado Mauri Torres); Projeto de Lei no
1.901/98 (Deputado Sebastião Navarro Vieira); Projeto de Lei n° 1.914/98
(Deputado José Braga); e para relatar, em turno ünico, o Projeto de Lei n°
1.941/98, designa o Deputado Sebastião Helvécio. Na ausência do Deputado
Sebastiáo Navarro Veira, redistribui ao Deputado Mauri Torres o Projeto de
Lei n° 1.571/98; na ausência do Deputado Sebastião Helvécio, redistribui,
também, ao Deputado Mauri Torres o Projeto de Let n o 1.761/98. Logo após,
acusa o recebimento da seguirite correspondência: ofIcios dos Srs. João
Heraldo Lima, Secretário de Estado da Fazenda; Manoel Geraldo Dayrell,
Chefe de Gabinete da CODEVASF; Fernando AntOnio Rodriguez, Secretário
de Recursos Hidricos; Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios
da CEF (7); Carlos Carvalho Soares, Coordenador Regional da Fundacão
Nacional de SaOde do Ministério da SaUde; Mario Jorge de Carvatho Lima,
Secretário Executivo da Comissão Gestora do Programa Emergencial de
Frentes Produtivas do Ministérlo do Planejamento e Orçamento; AntOnio Luiz
Musa de Noronha, Diretor Superintendente de Orçamento da Secretaria do
Planejamento. Passa-se A 11 Ease da Ordem do Dia. Conforme requerimento
aprovado do Deputado Kemil Kumaira, são retirados de pauta os Projetos de
Lei n°s 1.652, 1.820, 1.871, 1.874/98. Corn a palavra, o Deputado AntOnio
Roberto, relator do Projeto de Lei n° 272/95, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovacão do projeto na forma do Substitutivo n° 1. Logo apOs, o
Deputado Mauri Torres, relator do Projeto de Let n° 1.571/98, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovacão do projeto corn a Emerida n° 1 ao
vencido no 1 0 turno. Quanto aos Projetos de Lei n°s 1.761 e 1.799/98, o
relator, Deputado Mauri Torres, ernite pareceres mediante os quais conclui
pela aprovacao dos projetos, sendo o primeiro na forma do Substitutivo n°1.
Prosseguindo, o Deputado Mauri Torres, relator do Projeto de Lei n° 1.241/98,
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovacão do projeto com a
Emenda n° i. Corn a palavra, o Deputado José Braga, relator do Projeto de
Lei n° 1.381/98, emite parecer mediante o qua[ conclui pela aprovação do
projeto corn a Emenda n o i ao vencido no 10 turno. Colocados em discussão
e votação, cada urn por sua vez, são Os pareceres aprovados. Na fase de
votaçao do Projeto de Let n° 1.571/98, o Deputado Durval Angelo se abstém
de votar. Logo apOs, o Deputado José Braga, relator do Projeto de Lei n°
1.535198, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovacão do projeto na
forma do Substitutivo no i. Na fase de discussão, o Deputado Durval Angelo
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solicita vista cia matéria e 0 seu pedido e deferido pelo Presidente. Corn a
palavra, o Deputaclo José Braga, relator do Projeto de Lei n o 1.801/98, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto. Submetido a
discussão e votaçao, e o parecer aprovado. 0 Deputado Mauri Torres, relator
do Projeto de Lei no 1.808198, solicita seja distribuldo avulso do seu parecer,
que conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 2, que
apresenta, ficando prejudicado o Substitutivo n o 1, cia Comissão de Justiça. 0
Deputado Antonio Roberto solicita vista dos pareceres pela aprovaçao dos
Projetos de Lei n o

s 1.901/98 (relator: Deputado Sebastiao Navarro Vieira) e
1.914/98 (relator: Deputado José Braga), ambos no 1 0 turno. Passa-se a 2a
Fase cia Ordem do Dia. Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo apresenta
dois requerirnentos: no primeiro, solicita sejam convidados o Comandante-
Geral da Pollcia; o Ouvidor de PolIcia do Estado de Minas Gerais; o Vereador
Betinho Duarte; representantes das Associacoes Comunitárias da Capital; os
Srs. Carlos Muzzi, da CAB-MG, e ROmulo Ferraz, Procurador de Justiça de
Defesa do Patrimonio e dos Direitos do Cidadâo do Estado de Minas Gerais,
para prestarem esciarecimentos sobre a situaçao, apontada pelo Tribunal de
Cor,tas, acerca dos contratos de comodato celebrados entre várias
associaçaes comunitárias e a Poilcia Militar do Estado de Minas Gerais; no
segundo, solicita sejam convidados a Sra. Elena Landau, membro do
Conseiho de Administraçao da CEMIG e o Sr. Rômulo Ferraz, Procurador de
Justiça e Defesa do PatrimOnio e dos Direitos do Cidadão do Estado de Minas
Gerais, para prestarem esclarecimentos sobre o processo de venda de 33%
das acaes da CEMIG. Em seguida, o Deputado Antonio Julio apresenta
requerimento no qua] solicita informaçaes a Secretária de Administraçao e
Recursos Humanos sobre o levantamento efetuado por uma firma de
consultoria particular de todos os imóveis de propriedade do Estado. 0
Deputado Sebastjâo Navarro Vieira apresenta requerimento no qual solicita
reunião conjurita desta Comissão corn a Comissão de Administracao Püblica,
para se apreciar o Projeto de Lei Complernentar no 34/98. Colocados em
votaçao, são os requerimentos aprovados por unanimidade. Logo apos, 0
Presidente procede a leitura do requerimento encaminhado a Cornissão pela
Deputada Maria José Haueisen, no qual solicita sejarn convidados urn
representante do Governador eleito, urn representante dos servidores do
Tribunal de Contas e o Secretário de Estado da Fazenda para prestarern
esciarecimentos sobre o impacto financeiro que será produzido nas contas
pUblicas estaduais corn a aprovação da Proposta de Emenda a Constituiçao
no 48/98. Posto em votaçao, é o requerimento rejeitado. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca
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os membros da Comissão para a proxima reunião extraordinária, a ser
realizada logo mais, as 17h45m1n, corn a finalidade de se apreciar o parecer
para o 1 0 turno do Projeto de Lei no 1.808/98, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 19 de novembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Marcos Helênio - Paulo Piau - Wilson Pires -

Antonio Julio - José Braga - Ambrósio Pinto.
ATA DA 131 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAcAO FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA
As dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de

novembro de mil novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das
ComissOes os Deputados Kemil Kumaira, José Braga, AntOnio JUlio, Marcos
Helênio, José Militão e Wilson Pires (substituifldO os quatro Ciltimos aos
Deputados AntOnio Roberto, Durval Angelo, Mauri Torres e Sebastiâo
Navarro Vieira, por indicaçâo das Lideranças do PMDB, PT, PSDB e PFL,
respectivamente), membros da Comissão supracitada. Encontram-Se
presentes, ainda, Os Deputados AmbrOsio Pinto e Pericles Ferreira. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Kemil Kumaira, declara abertos
Os trabaihos e, em virtude da aprovação de requerimentO do Deputado José
Braga, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a
reuniâo se destina a apreciar o Projeto de Lei n o 1.808/98, do Deputado
Pericles Ferreira, que altera a redacão de dispositivo da Lei no 6.763, de
26/12/95. Passa-se a i a Fase da Ordem do Dia. A Presidéncia informa que na
reunião anterior o Deputado Mauri Torres solicitou a distribuicão de avulso do
parecer mediante o qual conclui pela aprovacão do projeto na forma do
Substitutivo no 2, que apresenta, ficando prejudicado o Substitutivo no 1, da
Comissão de Constituicão e Justica. Registra-se a presenca do Deputado
Sebastião Navarro Vieira. Fazem uo da palavra, para discutir o projeto, os
Deputados Marcos Helênio, Wilson Fires, Sebastião Navarro Vieira, AntOnio
JUlio, José Braga, José Militão e o autor do projeto, Deputado Pericles
Ferreira. Após a discussão, e o parecer submetido a votação e aprovado corn
voto contrário do Deputado Marcos Helênio. Cumprida a finalidade cia
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentareS, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 24 de novembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Durval Angelo - Sebastião Helvécio - Jorge

Eduardo de Oliveira - Sebastião Navarro Vieira - AntOnio Julio.
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RE(JMAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,
COM(JNICAcAQ E OBRAS PUBLICAS

As quinze horas do dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e
noventa e olto, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Alvaro
Antonio, Djalma Diniz e Mauro Lobo (substituindo este ao Deputado Ailton
Vilela, por indicaçao da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comisso. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro
AntOnio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaço de requerimento
do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qua]
é dada por aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
seguir, a Presidéncia informa que a reunião Se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. 0 Presidente designa o Deputado Ailton Vilela para
relatar as Emendas n os 4, 5 e 6, apresentadas pelo Deputado Marcelo
Gonçalves, ao Projeto de Lei n o 1.669/98. Esgotada a matéria destinada a la
Parte da reuniao, o Presiderite passa a 2 1 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposicOes sujeitas a
apreciaçâo do Plenário. Na ausência do Deputado AIlton Vilela, relator dos
Projetos de Lei no

s 1.467/97, em 10 turno, e 1.727/98, em 20 turno,
Presidente redistribui as proposiçoes aos Deputados Mauro Lobo e Djalma
Diniz, respectivarnente. 0 relator do Projeto de Lei n o 1.727/98 emite parecer
pela aprovaçao da matéria. Submetido a discussão e votaçäo, é aprovado o
parecer. 0 relator do Projeto de Lei n o 1.467/97 emite parecer pela rejeição da
proposicão. Submetido a dlscussäo e votação, e aprovado o parecer. A
seguir, o Presidente submete a votaçao o Requerimento no 2.719/98, que é
aprovado. Prosseguindo, o Presiderite passa a 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussâo e a votaçao de proposicaes da Comissâo.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dimas
Rodrigues em que solicita seja convidado o Sr. Jairo Lellis Filho, Chefe do
DETRAN-MG, para debater os reflexos positivos e negativos do novo COdigo
Brasileiro de Trânsito. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncja
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissâo
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - AIlton Vilela - Paulo Schettino.

ATA DA 99a REUNJAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As nove horas e quarenta minutos do dia primeiro de dezembro de mu
novecentos e noventa e olto, comparecem na Sala das ComissOes os
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Deputados AmbrOsio Pinto, AntOnio Andrade e TarcIsio Henriques
(substituindo este ao Deputado Joâo Leite, por indicacâo da Liderança do
PSDB), membros da supracitada Cornissão. Navendo nümero regimental, 0
Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovaçao de requerimento do Deputado AntOnio Andrade, dispensa a
leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Ato continuo, o
Presidente informa que está a disposiçao dos Deputados o boletim
informativo relativo as atividades da Comissão e solicita a assessoria que
distribua os exemplares aos respectivos membros, que deverão encaminhá-
los as entidades ligadas a defesa do consumidor. Prosseguindo, a
Presidência passa a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votacâo de pareceres sobre proposicOes sujeitas a apreciaçao do
Plenário. Com a palavra, o Deputado AntOnio Andrade procede a leitura do
Parecer em Turno Unico do Projeto de Lei n o 1.890/98, mediante o qua[
conclui pela aprovacâo da matéria corn a Emenda no 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justica. Submetido a discussão e votacao, e o
parecer aprovado. Nesta fase, o Deputado Tarcisio Henriques se ausenta.
Registra-se a prsenca dos Deputados José Militão e Geraldo Nascimento. 0
Deputado Geraldo Nascirnento assume a direcâo dos trabalhos e concede a
palavra ao Deputado Ambrósio Pinto, para que proceda a leitura do Parecer
em 2° Turno do Projeto de Lei no 557/95, mediante o qual conclui pela
aprovaçao da matéria na forma do vencido no 10 turno. Submetido a
discussao e votação, é o parecer aprovado. Esgotada a matéria destinada a
1a Parte da reunião, a Presidéncia passa a 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votaçao de proposicOes da Comissão. 0
Deputado AntOnio Andrade procede a leitura do requerimento do Deputado
Raul Lima Neto, em que solicita sejarn convidados os Srs. AntOnio Carlos
Pereira, Presidente da BHTrans; Betinho Duarte e Enilson Heiderick,
Vereadores a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Roberto de Melo Pinheiro,
Presidente da AMBEL; AIlton de Oliveira, Presidente do Comitê Executivo da
AMBEL, e Osias Batista Neto, Diretor de Transporte Metropolitano do DER-
MG, para discutirem o aumento das passagens de transporte coletivo em
Belo Horizonte. 0 Presidente concede a palavra aos Deputados José Militão
e Ambrásio Pinto, que se manifestam contrárioS a aprovacão do
requerimento. A seguir, os Deputados Geraldo Nascimento e AntOnio
Andrade se manifestam favoráveis a aprovaçâo do requerirnento. Colocado
em votacão, a Presidéncia registra o empate dos votos, dois a dois. Repetida
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a votaçâo, verifica-se o mesmo resultado. Logo após, o Presidente decide a
votação pelo voto de qualidade, favorável a aprovação do requerimento
Cumprida a finalidade da reuniào, a Presidêncja agradece a presença dos
parlamentares, convoca Os membros da Comissâo para a prOxima reuniâo
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 10 de dezembro de 1998.
Geraldo Nascimerito, Presidente - Ambrósjo Pinto - Antonio Andrade - Raul

Lima Neto.
ATA DA 29° REUNIAQ EXTRAORDINARIA DA COMISSAQ DE

CONSTJTUIcAO E JUSTIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia dois de dezembro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Hely Tarquinio, Sebastião Costa, Ermano Batista e TarcIcio
Henriques (substitujndo este ao Deputado João Batista de Oliveira, por
indicaçao da Liderança do Bloco Social Trabaihista), membros da supracitada
Comissão Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Hely
TarquInio, declara aberta a reunião e, em vir-tude da aprovaçao de
requerimento do Deputado Ermano Batista, 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 informa que a reuniâo se destina
a aprectar a matéria constante na pauta e passa a fase de discussão e
votaçâo de proposicaes sujeitas a apreciaçao do Plertário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votação, cada urn por sua vez, são aprovados Os
pareceres que concluem pela Constitucionalidade pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.942/98 (relator: Deputado Ermano
Batista); 1.951/98 corn as Emendas n°s 1 a 3 (relator: Deputado Sebastião
Costa); e 1.970/98 (relator: redistribuldo ao Deputado TarcIsio Henriques). 0
Projeto de Lei no 1.976/98 na forma do Substjtutjvo n°1 e o Projeto de Lei
Complementar n o 38/98, que receberam pareceres concluindo por sua
Constitucionalidade, legalidade e juridicidade, tiveram sua discussão e
votaçao adiadas, em virtude de deferirnento de pedido de vista pela
Presidêncja. 0 Projeto de Lei n o 1980/98 fol convertido em diligencia a
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administraçao por
determinaçao da Presidéncia. As 15 horas, a reunião é suspensa pela
Presidéncia As 16 horas, verificando a inexistêncja de "quorum" para a
continuaçao dos trabalhos, a Presidêncja corivoca os membros da Comissâo
para a reunjão extraordjnárja de amanhã, dia 3, as 16 horas, corn a finalidade
de se apreciarem os pareceres sabre o Projeto de Lei n° 1.976/98 e o Projeto
de Lei Complementar n o 38/98, determina a lavratura da ata e encerra as
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trabalhos.
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Hely TarqüIniO, Presidente - Bilac Pinto - AntOnio Julio - TarcIsio Henriques.
ATA DA 17a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAcAO E OBRAS PUBLICAS
As quinze horas do dia dois de dezembro de mil novecentoS e noventa e

oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Alvaro AntOnio,
Aliton Vilela e Paulo Schettino. Havendo nUmero regimental, a Presidente,
Deputado Alvaro Antonio, declara aberta a reuniãO e, em virtude da
aprovacãO de requerimento do Deputado AIlton Vilela, dispensa a leitura da
eta da reunião anterior, a qual e dada par aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. A seguir informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e que o Deputado Ailton Vilela fol designado
relator do Projeto de Lei n° 1.929/98. Esgotada a matéria destinada a 1 a Parte
da reunião, o Presidente passa 5 1a Fase da Ordern do Dia, compreendendo
a discussâO e a votacão de pareceres sobre proposicOes sujeitas a
apreciacão do Plenário. Na ausência do Deputado Bulac Pinto, relator do
Projeto de Lei n° 1.640/98, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Ailton Vilela, que solicita prazo regimental para emitir seu parecer. A seguir, a
Presidente passa a 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposiçOes de deliberacão conclusiva das comissOeS.
Submetido a votação, é aprovado, nos termos do parágrafo ünico do art. 103
do Regimento Interno, o Requerimento n° 2.731198, do Deputado Marcelo
Gonçalves. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os

trabalhos.
Sala das ComissOes, 9 de dezembro de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - Wilsorc Pires - Paulo Schettino.
ATA DA 5a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As quinze horas do dia dais de dezembro de mil novecentos e noventa e

oito, comparecern na Sala des ComissOes Os Deputados Paulo Piau, Luiz
Fernando Faria, Ailton Vilela e Antonio Andrade, membros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputado Paulo Piau,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do
Deputado Antonio Andrade, dispensa a leitura da eta da reunião anterior, a
qual e dada par aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. A seguir,
a Presidéncia informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
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Ease da Ordem do Dia. 0 Deputado Aliton Vilela
emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação, no 10 turno, doProjeto de Lei no 1.530/97, do Deputado Roberto Amaral. Submetjdo a
discussão e votação, e aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunâo,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissôes, 9 de dezembro de 1998.
Paulo Piau, Pres jdenteMaria José Haueisen-Lujz Fernando Faria-Ajalmar

Silva.
ATA DA 80a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAQ DE REDAcAO

As nove horas e trinta minutos do dia trés de dezembro de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comisss os Deputados Dimas
Rodrigues, Aliton Vilela, Arnaldo Penna e Sebastião Costa (substituindo este
so Deputado Bilac Pinto, por indicação da Liderança do PFL), membros da
Supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de
requerimento do Deputado Arnaldo Penna, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão. A seguir, o Presidente informa que a reunião Se destiria a apreciar
a matéria constante na pauta e distribuj so Deputado Arnaldo Penna o Projeto
de Lei Compternentar n o 33/98, os Projetos de Lei no

s 1.284, 1.393 e
1.528/97, 1.618, 1.686, 1.705 e 1.723/98; so Deputado Ailton Vilela, OsProjetos de Lei n o

s 1.732, 1.827,1.843,1.848 1.851, 1.854, 1.855 e 1.861/98;
e so Deputado Sebastiao Costa, os Projetos de Lei n o

s 1.864, 1.868, 1.877,
1.880. 1.881, 1.884 e 1.893/98. Encerrada a 1  Parte dos trabalhos, passa-sea 1 1 Fase da Ordern do Dia, corn a discussão e a votacao de pareceres sobre
proposicaes sujeitas a apreciacao do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redaçao Final do Projeto de Lei
Complementar no 33/98 e dos Projetos de Lei n o

s 1.284 e 1.393/97 (relator:
Deputado Arnaldo Penna). Passa-se, a seguir, a discussão e votação de
matéria de deliberaçao conclusiva da Comissão. Submetidos a discussäo e
votação, são aprovados Os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lein

o
s 1.528/97, 1.618, 1.686, 1.705 e 1.723/98 (relator: Deputado Arnaldo

Penria); 1.732, 1.827, 1.843, 1.848, 1.851, 1.854, 1.855 e 1.861/98 (relator:
Deputado Ailton VileJa); 1.864, 1.868, 1.877, 1.880, 1.881, 1.884 e 1.893/98
(relator: Deputado Sebastjão Costa). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presence dos parlamentares, convoca os membros
da Comissao pars a prOxin,a reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
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encerra Os trabaihos.
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Dimes Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna - Ajalmar Silva.

ATA DA gla REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
FISCALIZAcAO FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

As quinze horas do dia vinte e olto de outubro de mil novecentos e noventa
e sete, comparecem na Sala das ComissôeS os Deputados Miguel Martini,
Roberto Amaral, Durval Angelo, Sebastião Navarro Vieira, José Braga e
Anderson Adauto, membros da Comissão supracitada. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declare aberta a reunião e
solicita ao Deputado José Braga que proceda a leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, e subscrita pelos membros presenteS. A
Presidéncia informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Na fase de discussãO e votação de proposicöes da Comissão, o
Deputado Durval Angelo apresenta requerimentOS em que solicita sejam
convidados representantes da FIEMG, do SEBRAE e do SINDIFISCO e o Sr.
Marcus Pestana, Secretário Adjunto do PlanejamentO e CoordenacáO Geral,
para discutirem o Projeto de Lei n o 1.452/97, do Governador do Estado, que
cria o Programs de Fomento ao Desenvolvirnento das MicroempreSaS e das
Empresas de Pequeno Porte de Minas Gerais - MICROGERAIS -; sejam
convidados representanteS do SINDIFISCO e a Secretário Municipal da
Fazenda, Sr. Fernando Pimentel, para discutirem as dificuldades finariceiras
enfrentadaS pelo Estado e pelos municIpioS; e sejam convidados as Srs. João
Heraldo Lime, Secretário da Fazenda, e Nelson Xisto Damascerlo, advogado
tributarista, pars discutirem o Projeto de Lei n o 1.400/97, do Governador do

Estado, que altera as Leis n
os 6.763, de 1975, e 7.164, de 1977; a divida ativa

estadual e as transaçôes tributárias praticadas durante a Governo Eduardo
Azeredo. Colocados em votaçâo, cada urn por sua vez, são Os requerimentoS
aprovados. A seguir, a Presidente solicita ao Deputado Sebastião Navarro
Vieira que assuma a Presidéncia e apresenta requerimentO em que solicita a
realização de audiência pUblica desta Comissão corn o objetivo de discutir e
elaborar propostas de emeridas coletivas especificamente voltadas para a
MunicIpio de Belo Horizonte, convidando-Se para dela participar as
Vereadores Cello Moreira e André Quintão. Posto em votação, é o
requerimento aprovado. Neste momento, a Deputado Miguel Martini
reassume a Presidéncia e passa a palavra so Deputado Roberto Amaral,
relator da Mensagem no 179/97, do Governador do Estado, que encaminha o
Balanco Geral do Estado relativo ao exercIciO financeirO encerredo em
31/12/96. 0 relator solicita a distribuiçào de avulsos de seu parecer, e 0
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pedido é deferido pelo Presidente. Passe-se a 21 Fase da Ordem do Dia. Corn
a palavra, o relator do Projeto de Lei Complernentar no 25/97, Deputado José
Braga, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovaçäo do projeto na
forma do vencido no 10 turno. Posto em discussäo e votaçào, é o parecer
aprovado. A seguir, o Deputado Roberto Amaral, relator do Projeto de Lei no
623/95, no 1° turrio, emite parecer mediante 0 qual conclui por sua rejeição.
Posto em dlscussâo e votação, é o parecer aprovado corn voto contrário do
Deputado Durval Angelo. 0 Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do
Projeto de Lei no 913/96, no 1 0 turno, emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de
Constituiçao e Justice. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presence dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reuniäo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissães, 29 de outubro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Antonio Roberto - Durval Angelo - Alencar da

Silveira Junior - Ivair Nogueira - Joâo Batista de Oliveira - João Leite - Marcos
Helênio - Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA la REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITuIçAO

No 53/98
As dez horas e quinze minutos do dia quatro de juriho de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados Sebastião
Helvécio, Arnaldo Penna (substituirido este ao Deputado Ermario Batista, por
indicaçao da Liderança do PSDB) e AntOnio Jcilio, membros da supracitada
Comissão. Devido a ausência do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado
Sebastião Helvécio, assume a direção dos trabalhos e, havendo nümero
regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna
que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros da Comissão. A seguir, informa que a reunião se
destina a apreciar o Parecer para o 10 Turno da Proposta de Emenda a
Constituiçao no 53/98, que altera Os arts. 73, 74, 155, 157 e 158 da
Constituiçao mineira e acrescenta artigo ao Ato das Disposiçoes
Constitucionais TransitOrias, dispondo sobre a destinaçao de recursos para 0
cumprimento de propostas priorizadas em audiências püblicas regionais, e dá
outras providêncjas. Devido a ausência do relator, Deputado Ermano Batista,
o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Antonio JUlio que emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovaçào da Proposta de Emenda a
Constituiçao no 53/98, no 10 turno, corn a Ernenda n o 1. Submetido a
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discussãO e votaçãO, o parecer 0 aprovado por unanimidade. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentareS,
determina a lavratura da ate e encerra os trabalhos.

Sala das CornissOes, 10 de dezembro de 1998.
Wilson Pires, Presiderite - José Braga - Arnaldo Penna.

TRAMITAcAO DE pRoposicoEs
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM No 266/98

Comissäo de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensegem em epigrafe encarninha
a prestação de contas do Governo relativa ao exercIcio de 1997.

Em cumprirnefltO do disposto no art 76, I, da Constituição Estadual, o
Tribunal de Contas apreciou as contas do Governador do Estado e, na
sessâo plenária de 7/5/98, emitlu parecer previo favorável a sua aprovacâo,
corn as observacOes, determinacOeS, recomendacOeS e ressalvas constantes
nos votos dos Conseiheiros.

Publicada em 15/5/98, foi a proposição encaminhada a esta Comissâo pare
receber parecer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentacâo
Conforme dispOe o art. 90, XII, da Constituicão do Estado, o Governador

deve apresentar, anualmente, a Assembléia Legislativa prestacão des contas
referentes ao exercicio anterior, no prazo de 60 dies contados da abertura da
sessão legislativa ordinária.

A Constituição do Estado, em seu art. 74, dispOe que compete a
Assembléia Legislativa exercer a fiscalizacäo contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administracão indireta, corn o auxIlio do Tribunal de Contas. 0 art. 76, I, do
mesmo Diploma Legal dispOe quebompete a essa Corte apreciar as contas
prestadas anualmente pelo Governador do Estado e sobre elas emitir parecer
prévio, no prazo de 60 dias contados de seu recebimento.

Para tal, o Tribunal de Contas constituiu, em 1991, a Comissão de
Acompanhamento da Execucâo Orçamentária do Estado, de caráter
permanente, para acompanhar a execuçäo orçamentária do Estado, corn o
objetivo de elaborar urn relatório técnico, enfocarido os aspectos do
desempenho orcamentário, financeiro, patrimonial e operacional no exercIclO
sob anOlise, que ira respaldar o mencionado parecer previo.

De acordo corn o art. 51 da Lei Complementar no 33, de 1994, que trata da
organização do Tribunal de Contas, entende-se que as contas anuais
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consistem nos balanços gerais do Estado do exerciclo em questâo, bern
como nos balancetes mensais publicados pelo Estado, contendo a execucao
orçamentária.

Os prazos constitucionais citados acima foram todos cumpridos.
Durante a análise das contas, o Conselhejro Revisor determinou a aber-tura

de vista dos autos ao Governador do Estado, para que este apresentasse
esciarecirnentos quanto as irregularidades apontadas no estudo técnico da
Comissâo de Acompanhamento For intermédjo da Superintendencia Central
de Contadoria-Geral, o Governador prestou os esclarecimentos solicitados
(Of. Gab. 103/98 - Anexo VI dos autos, numerado de 1 a 197), concluindo a
Corte de Contas que as faihas e deficiências constatadas (pigs. 232 a 238 do
volume I dos autos, anexo) não comprometeram a gestão financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, no se ericontrando
indicios de desvio ou malversaçao de recursos püblicos.

Passamos agora a comentar alguns pontos da prestaçâo de contas em tela.
A execuçao orçamentárja da receita alcançou o valor de
R$13.500.000.000,00, ficando R$400.000.000,00 aquem do valor estimado.
Em relaçao a 1996, houve urn crescimento real de 15%. Tal incrernento se
deu em virtude dos seguintes fatos: aumento da Receita de Contribuiçao, corn
a apropriaçao, nessa rubrica, da contribuição previdenciãria para custeio de
aposentadoria, correspondente a 3,5%; aurnento das receitas corn Divida
Ativa e Judiciána; aumento das OperaçOes de Crédito para "rolagem da
divida" e saneamento do CREDIREAL; arrecadaçao da parcela restante da
cessão de direitos de acäes ordinárias da CEMIG.

0 Imposto sobre Circulação de Mercadorjas e Serviços - ICMS -, principal
fonte de arrecadacao do Estado, representou 91,83% da Recejta Tributária,
que alcançou o montante de R$5.980.000.000,00. Em relaçâo ao exercIcio
anterior, houve queda real de 4,29% na arrecadaçao do ICMS. Segundo o
relatório técjco do Tribunal de Contas, as desoneraçoes fiscais foram 0
principal motivo para tal queda.

A execuçâo orçamentár,a da despesa foi de R$ 1 4.200.000.000,00, que,
comparada corn a receita apurada, gerou urn deficit de R$751 .000.000,00. Foi
constatado pelo estudo tecnico que as receitas de capital firianciaram as
despesas correntes, revelando urn desequilIbrio das finanças p(ablicas.

Na administraçao direta, a despesa precisou ser suplementada em 8,41%.
No geral, as suplementacoes chegararn ao montante de R$3.600.000.000,00.
Corn relaçao as suplementacoes, duas irregularidades foram apuradas. A
primeira foi a suplementaçâo do Giro da Divida Mobiliária, superior em
R$35.800.000,00 ao valor autorizado em lei, justificado corno utllizaçao
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indevida da fonte de recursos "rolagem da divida", quando se tratava de
supIementaco corn excesso de arrecadaçâo. A segunda irregularidade foi a
abertura de créditos suplementares por melo de decretos anteriores a lei. A
justificativa foi a necessidade premente da rolagem dos titulos que estavam
vencendo, deixando o BEMGE em situacâo difIcil perante o Banco Central,
que debitaria 0 valor na conta da referida instituicâo financeira estadual. Os
créditos foram abertos em 16 e 24/10/97, tendo sido a lei autorizativa editada
em 29/10/97.

Os gastos corn pessoal representaram 40,87%, constituindo-se na major
despesa da administracão direta. Em seguida, as maiores aplicacôes foram
com o servico da divida, que representou 27,59%, e corn outros custeios, que
corresponderam a 25,74%. A principal fonte de recursos foram os ordinários
livres, que representaram 74,03%.

Na administracão indireta, a execução orçarnentária da despesa foi, em
rnédia, de 80,23% do orçamento inicial. 0 IPSEMG e o DER-MG, juntos,
consumiram rnais de 50% dos recursos destinados as entidades autárquicas
e fundacionais. Os gastos mais significativos foram corn pessoal (38,07%),
despesas de capital (34,15%) e outros custeios (26,16%). As principais fontes
de recursos da administracão indireta foram Os diretamente arrecadados
pelas autarquias e pelas fundacOes (43,39%) e os recursos ordinários Iivres
(39,07%).

Corn relaçao aos fundos estaduals, 7 dos 20 fundos constituIdos em 1997
não realizaram despesa, mesmo corn créditos autorizados. Foram eles: o
Fundo de Desenvolvirnento Regional do Jaiba; o Fundo de Desenvolvimento
Urbano - FUNDEURB -; o Fundo de Fomento ao Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado - FUNDESE -; o Fundo de Assistência ao Turismo
- FASTUR -; o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -; o
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - e o Fundo Estadual de Apoio
a lndtstria Cinematográfica - FEAIC.

0 Fundo de Incentivo a lndustrializacao - FIND - realizou. 55,72% da
despesa total dos fundos, que ficou em R$431.100.000,00. 0 FIND é
responsável pelo Programa de lntegracão e Diversificação Industrial - Pro-
Indüstria - e pelo Prograrna de lnducao a Modernizacâo Industrial - PROW.
Em 1997, foi distribuido entre 19 empresas o montante de R$105.300.000,00.
As mais contempladas foram a Mercedes Benz do Brasil S.A. (46,75%), a
COTEMINAS (18,97%) e a FAIWAY - Fábrica de Filamentos Ltda. (11,38%).
Pela classiflcação econôrnica da despesa, ficou evidenciado que, do total de
recursos aplicados pelos fundos, 96,66% destinaram-se a concessão de
empréstimos (caracteristica própria de quase todos os fundos estaduais). As
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principals fontes desses recursos foram Os ordinários livres, que
corresponderam a R$187.800.000,00 (43,57%), e os diretamente
arrecadados, correspondentes a R$176.700.000,00 (40,99%).

A execuçao orçamentária dos programas estruturantes constantes no Piano
Pluriartual de Acao Governamental - PPAG -(1996-1999) fIcou assim
evidenciada:

1 - Reforma e Modernizaçao do Estado - foram aplicados R$68.400.000,00,
sendo 85,64% custeados corn recursos do Tesouro Estaduai;

2- Transporte - foram gastos R$155.900.000,00, sendo 67,81% financiados
corn recursos de convênios, acordos e ajustes;

3 - Ciência e Tecnologia - consumlu R$125.100.000,00, tendo o Tesouro
Estadual arcado corn 85,84%. Comparativamente aos demais programas, o
valor investido é pouco significativo para urn programa estruturante;

4 - Educaçao - foram gastos nesse programa R$1.400.000.000,00,
investidos, principaimente, na organização e na ampiiaçao do atendimento
escolar, no desenvolvimento do ensino e na construção e reforrna de prédios
escolares;

5 - Saüde - corn mais da metade dos recursos financiados pelo SUS, foram
gastos R$773.500.000,00 nos programas estruturanites da area;

6 - irrigacão - corn os programas de irrigação voltados para as bacias
hidrograficas dos rios São Francisco, Jequitinhonha e Pardo, foram gastos
R$7.500.000,00.

Já nos programas considerados prioritários, tambérn conistantes no PPAG,
assim defirtidos peio Governo por Se tratar de areas essenciais em razão da
dernanda social, foram gastos Os seguintes valores:

1 - Habitaçao - R$9.200.000,00, sendo 68,19% financiados corn recursos
de convênios, acordos e ajustes. 0 Prograrna de HabitacOes Populares -
PROHAB - reaiizou despesa de R$2.700.000,00;

2 - Saneamento Básico - andamento das obras do PROSAM e do SOMMA,
totalizando o valor de R$193.500.000,00, sendo 43,26% financiados corn
recursos de operacoes de crédito junto ao Banco Mundial;

3 - Segurança e Justica - foram gastos R$763.700.000,00, sendo 87,39%
financiados pelo Tesouro Estadual.

0 gasto corn Manutençao e Desenvolvimento do Ensino deve obedecer a
dois mandamentos constitucionais. 0 prirneiro e o do art. 201 da Constituiçao
do Estado, que determina a aplicaçao na educacao de, no mInimo, 25% da
receita proveniente de impostos e transferências iivres. Em 1997, o Estado
apiicou R$2.300.000.000.00, para urna receita iiquida de R$5.200.000.000,00,
ou seja, 44,16%, atendendo assim ao dispositivo constitucional. Deduzido 0

471

valor gasto corn inativoS do magistérlo (R$580.500.000,00), o percentual
aplicado em educacãO ficaria em 32,91%- 0 segundo mandamento a cumprir
é o constante na Emenda a Constituicão no 14, de 1996, que determina que,
no minima, 60% do percentual de 25% citado acima, seja aplicado no ensino
fundamental. Em 1997, o Estado apiicou R$1.200.000.000,00, o que

representa 90,94% do refenido percentual.
Corn relacão a saóde, o Estado deve aplicar, no minimo, o valor gasto corn

investimentos em transporte e sistema viário (art. 158 da Constituicão do
Estado). Dos R$1 .770.000.000,00 autorizados para a area da saüde, foram
executados R$815.000.000,00 (77,18% do autorizado). No setor de
transporte e sistema viário, o total gasto foi de R$463.100.000,00, cumprido,
assirn, o dispositivO constitucional. Comparando-se corn o previsto na lei
orçamentária, o gasto em saUde teve desempenho bern inferior ao
programado. A lei determinava que para cads R$1,00 gasto em transporte,
deveriam ser aplicados R$3,46 em programas de. saüde. Na execucâo, o
gastofoi de R$1,76.

No amparo e no fomento a pesquisa foram aplicados R$44.190.000,00. A
Emenda a ConstituicãO no 17, de 1995, determina a aplicacãO minima de
0,8% da receita corrente ordinánia, que, no exercicio de 1997, ficou em
R$5.500.000.000,00, correspondendO o valor aplicado a 0,804%. PortantO, 0

limite constitucional foi obedecido também aqul. Fol constatado, porém, pelo
orgão técnico do Tribunal de Contas que os repasses em duodecimos
mensais rião foram i-ealizados. Constatou-se que, no mês de dezembro de
1997, foram repassados R$27.300.000,00 (61,72% do total gasto). A
Contadoria-Geral do Estado confirmou o nao-repasSe em duodécimoS,
esci are cendo que os repasses realizados procuraram atender as
necessidadeS de desembolso dos projetos da FundaçãO de Arnparo a
Pesquisa do Estado - FAPEMIG -, orgão competente para administrar
privativamente os recursoS vinculatos constituciOflalmente.

A despesa corn publicidade, que alcançou a cifra de R$58.300.000,00,
charnou a atenção pela relevância do gasto em relacão a exeCUcão
orçamentária da administracãO direta em setores como, por exemplo, a
Defensonia Publics, em que foram gastos R$10.700.000,00. Outro exemplo
seria o gasto corn energia elétnica, água, esgoto, telefonia, telex e serviço
postal-telegráficO da administracãO direta, que, em 1997, ficou em
R$45.600.000,00. Em relacão ao exercIclo de 1996, o gastO em publicidade
duplicou. 0 estudo técnico do Tribunal de Contas apurOU que váriOS orgãos e
entidades do Estado estão deixando de cumpnin o art. 17 cia ConstituicãO do
Estado, que determina a publicacão dos demonstrativoS da exeCucãO
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0 gasto corn pessoal ficou em R$5.600.000.000,00, representando 76,62%
da receita corrente liquida do Estado. Em relaçao aos exercicios anteriores, o
gasto corn pessoal diminulu percentualmente (77,45% em 1996 e 78,58% em
1995). Superou, coritudo, o lirnite previsto na Lei Complementar n o 82, de
1995 (Lei Rita Camata), que determina que o gasto corn pessoal nâo pode
ultrapassar 60% da receita corrente lIquida. Pelo executado nos exercicios
ariteriores, o Estado deveria diminu,r gradativamente o gasto corn pessoal,
chegando ao limite de 60% no exercIcio em curso. Pela reduçao determinada
na Lei Rita Camata, em 1997 o gasto deveria ficar em torno de 66,20%. A
Comisso Técnica do Tribunal de Contas constatou urn aumento cons iderável
nos gastos corn serviços extraordinárjos e substituiço em cargos em
comissâo, contrariando o disposto em decretos do Executivo editados em
1996, que limitavam os reteridos gastos. 0 fato nao foi suficientemente
esclarecjdo pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administraçao. Os gastos com pessoal civil e militar representararn 56,91%
do total; corn inativos e pensionistas, 36,69% e corn obrigaçOes patronais,
4,47%.

A participaçao societária do Estado no capital das empresas está registrada
no Balanço Geral corn o valor de R$2.000.000.000,00 As malores baixas nas
participaçoes acionárias foram registradas no CREDIREAL
(R$503.500.000,00) e na CEMIG (R$16.200.000,00) Também na
Ac0MINAs, a participaco se reduziu em R$51.600.000.00, em decorrência
de prejuizos acumulacios. As empresas que receberarr, maior aporte de
recursos foram o CREDIREAL (R$377.500.000,00) e a Cia. de Distritos
lndustriais de Minas Gerais - CDt-MG - (R$11.400.000,00).

Corn relaçâo as desoneraçoes fiscais, a Comissão do Tribunal de Contas
totalizou uma previsao de perdas da ordern de R$1.700.000.000,00,
referentes ao ICMS, aos beneficjos fiscais do Pró-lndCistrja e aos efeitos da
Lei Kandir. Constata-se, ainda, a falta de urn demonstrativo dos beneficios
econômjcos e sociais advindos de tais desoneracaes.

O gasto corn locaçao de imóveis utilizados por órgâos da administração
direta totalizou R$25.600.000,00 Consta, como meta proposta no PPAG, a
identificaçao e a regularizaçao de 7.560 imóveis ate o exercicio de 1999. Para
tal, foi contratada a ernpresa Delphos Engenharia Ltda., por rneio de licitaçao,
corn a qual foram gastos R$6.700.000,00 do total de R$10.900.000,00 gastos
pelo Governo corn a administraçao do patrimOnio pUblico. No exerciclo de
1997, foram identificados 10.377 imóveis, e foi iniciada a regularizacao.

O valor da divida ativa do Estado, demonstrada no Balanço Geral, 6 de
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R$5.700.000.000,00 . Desses, 75% referem-Se a dIvida contencioSa, 22% a
divida nâo contenciosa e 3% a divida parcelada. Embora tenha havido urn
crescimento no recebimento da dIvida ativa em relaçâo ao ano anterior, o
valor representOU apenas 1,43% do estoque existente (R$81.600-000,00).

A arrecadacâo corn a contribuicâO previdenciária para o custelo parcial da
aposentadoria dos servidores püblicos somou R$137.900.000,0 0. Do valor
arrecadado, R$92.800.000,00 foram gastos corn proventos de inativos,
R$4.400.000,00 corn obrigação patronal, pensionistaS e salário-familia.
Restou o saldo de R$40.600.000,00, que não fol utilizado em 1997. A
Comissão Técnica do Tribunal de Contas entendeu que nâo se deveria gastar
corn outros elementos de despesa que não o determinadO na lei que instituiu
a contribuição previdenciária, ou seja, proventos de inativos. Na abertura de
vista, a Contadoria-Geral não se manifestou sobre o assunto. Outro fato que
vai de encontro a lei mencionada é a nao-criacão do fundo especIflco para
gerir os recursos em questão. A Secretaria da Fazenda informou que estão
sendo implementadas as medidas necessárias para tal.

A divida fundada do Estado atingiu, em 1997, o montante de
R$15.300.000.000,00, assim composta: divida mobiliária interna,
R$1 0.900.000.000,00; dIvida interna por contratos, R$3.800.000.000,00
divida mobiliária externa, R$223.300.000,00 divida externa por contratOS,
R$489.200.000,00. Segundo o relatório técnico do Tribunal de Contas, nos
ültimos quatro exercicios, a divida furidada cresceu, em valores constantes,
cerca de R$2.000.000.000,00 ao ano. A divida mobiliária interna, que, em
1997, representava 71,37% do total da divida fundada, era a forma de o
Estado captar recursos por meio da venda de titulos pUblicos. As ernissães
sempre foram autorizadas pelo LegislativO. A dirninuicâO da aceitaçao desses
titulos pelo mercado investidor fez corn que o Estado passasse a ser
comprador dos tItulos. Corn o agravamento da situação finariceira, tern sido
feita a rolagern da divida, agregando-se os juros ao principal. Desde 1993,
estão proibidas novas emissôes (Emenda a Constituicão n° 3), ressalvadas
as destinadas ao refinanciamentO do principal e ao pagamento de precatôrioS
judiclais. Para este Ciltimo fim, nao houve emissâo no Estado. A divida pUblica
estadual tern sido, ao longo dos anos, renegociada corn a Uniâo. Em fevereiro
de 1998, assinaram urn contrato de refinanciarnefltO da divida iriterna. A
Comissäo de AcomparihamentO do Tribunal de Contas, observando o
comportamento dos juros e das amortizacãeS pela aplicacão da Tabela Price,
fez uma análise desse refinanciamento e concluiu que, para arcar corn a
amortizacão prevista, seria necessário urn aumento de 15% da receita lIquida
real mensal em 1998, tomando por base a efetivada em 1997, que ficou em
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tomb de R$589.600.000,00. Diante do quadro que se nos depara, e por
demais preocupante a situacao do endividamento do Estado.

Na análise contábil realizada pela Comissão Técnica do Tribunal de Contas,
foram constatadas divergéncias pertinentes aos lancamentos contábeis.
Muitas delas foram esclarecidas pela Contadoria-Geral, e outras deverão ser
revistas. Dada a relevância da matéria, foram sugeridas, pela referida
Comissão, inspeçOes na Loteria do Estado, para exame da diferença de
R$2.100.000,00 apontada no saldo de numerário inicial de 1997, e na PMMG,
para exarne do valor incorporado ao almoxarifado dessa unidade, no
montante de R$430.900.000,00.

Em vista dos fatos destacados, evidencia-se, como Se observou na
apreciaçäo das contas do Governador referentes ao exercicio de 1996, a
necessidade de o Poder Executivo promover a implantaçao de urn sistema de
controle interno, integrado e atuante, conforme preconizado no art. 81 da
Constituiçao do Estado, bern como na Lei Complementar no 33, de 1994, de
modo a possibilitar que as prestaçOes de contas futuras Se facam
acomparihar de relatório, elaborado pelo orgao central do sistema de controle
interno do Poder Executivo, concernente a execuçao da lei orçamentária
anual ( 30, art. 51, da Lei Complementar n o 33, de 1994).

Diante do exposto, entendendo que as falhas e irregularidades destacadas
não prejudicaram a gestão operacional, orçamentária, patrimonial e financeira
do Estado e que não houve desvio nem rnalversaçao de recursos pOblicos,
finalizamos acatando a orientação do Tribunal de Contas do Estado pela
aprovação das contas do Governador relativas ao exercicio de 1997,
adotando as ressalvas e determinacaes aprovadas pelo Pleno dessa Corte de
Contas a seguir relacionadas.

Ressalvas:
a) nâo-apresentacao do relatório concernente a execuçao da lei

orçamentária anual, elaborado pelo órgão central do sistema de controle
interno do Poder Executivo, conforme determina o § 3 0 do art. 51 da Lei
Complementar n o 33, de 1994;

b) edição de decretos executivos para abertura de créditos suplementares
antes da sanção da lei que autoriza a suplementaçào, em desacordo corn as
disposiçôes do art. 42 da Lei no 4.320, de 1964;

c) destinaçao de subvençOes econômicaS a empresas pQblicas (EMATER-
MG e EPAMIG) que programaram cobertura de despesas de investimento
corn recursos próprios, contrariando o disposto no art. 13 da Lei no 12.264, de
1996 (Lei de Diretrizes Orcamentârias);

d) inobservância de formalidades contábil-orcamentarjas para transferência
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de recursos do Fundo Estadual de AssistênCia Social - FEAS - para a
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da Crianca e do
Adolescente;

e) impropriedadeS apuradas pela Comissão de Acompanhamento, em seu
relatório técnico, nos dernonstrativoS contábeiS apresentadoS;

f) nao-repasse dos recursos devidos a FAPEMIG, em parcelas mensais
correspondenteS a 1/12 (urn doze avos), no mesmo exerciciO, conforme
prescreve o art. 212 da Constituicâo Estadual, corn a redacão dada pela
Emenda a Constitui(;ãO no 17, de 1995;

g) extrapolacãO do limite previsto na Lei Complementar no 82, de 27/3/95,
relativo aos gastos corn pessoal ativo e inativo do Estado, considerafldO-Se 0

percentual de 76,62% indicado no relatôrio técnico;
h) aplicacão de recursos da contribuicãO previdenciária institulda pela Lei no

12.278, de 29/7/96, em pagamentoS de despesas diversas das estabelecidaS
na referida lei.

DeterminacöeS
a) fazer constar nas futuras prestacöes de contas do Governador do

Estado, como peça indispenSáVel, o relatório concernente a execucãO da lei
orçarnentária anual, elaborado pelo Orgão central do sistema de controle
interno do Poder Executivo;

b) reestruturar o Sistema de Controle Interno, corn vistas a integrar todos Os

orgaos e entidades da administracãO estadual, incluindo a Auditoria-Geral do
Estado, visando ao aperfeicoameflto dos controles internos cujas finalidadeS
são as enumeradaS no art. 81 da Constituicão do Estado, bern como nos arts.
63 a 66 da Lei Complementar no 33, de 1994, corn destaque para as
disposiçöes do inciso IV, que determina 0 apoio ao controle externo no
exerciclo de sua missâo institucional, atividades essenciaiS para garantir a
observância dos principiOS constitUCiOnaiS e a eficiente gestãO
governamental;

c) promover a elaboracão do Balanco Financeiro dentro dos estritoS
ditames do art. 103 da Lei n°4.320, de 1964;

d) elaborar as DernonstracôeS das Variacôes PatrimoniaiS em conformidade
corn o disposto no art. 104 da Lei no 4.320, de 1964, e em seu Anexo 15,
fazendo o desdobramento analItico das contas "Diversas";

e) atentar, quando da consolidacão do orçamento fiscal, para a duplicidade
de receita orçamentária que possa comprometer os resultados nele
apresentados, tais como as contribuicãeS patronal e do segurado, que são
repassadas aos orgãos previdenciárioS, bern corno as contribuicãeS
previdenciárias para custeio parcial de aposentadoria;
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f) agilizar a criaçao do Fundo Previdenciário previsto no art. 7 0 da Lei no
12.278, de 26/7/96;

g) evitar procedimentos como os ocorridos na abertura de créditos
suplementares para o Giro da Divida Mobiliária;

h) repassar o valor devido a FAPEMIG em parcelas mensais equivalentes a
1/12 (urn doze avos), no mesmo exercIcio, conforme determina o art. 212 da
Constituiçao do Estado;

i) observar as disposiçOes da Lei Federal n o 8.742, de 7/12/93 (Lei Organica
da Assisténcia Social), bern como as formalidades contábil-orçamentarias
pertinentes a transferência de recursos geridos pelo Fundo de Assistência
Social - FEAS -;

j) promover a compatibilizaçao da Lei Orcamentaria Anual corn a Lei de
Diretrizes Orcamentarias, conforme determina o art. 155 da Constituicão do
Estado, assim como corn as normas operacionais emanadas do Poder
Executivo;

k) elaborar Os demonstrativos da aplicação de recursos na martutençào e
desenvolvimento do ensino, observando, também, as exigencias contidas na
emenda a Constituiçao da RepUblica e na Lei Federal no 9.394, del 996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional), sobretudo os aspectos
pertinentes ao Funclo de Manutençâo e Desenvolvirnento do Ensino
Fundamental e de Valorizaçao do Magistérlo;

I) proceder as gestöes necessárias para adequar as despesas corn pessoal
As norrnas da Lei Complernentar n o 82, de 1995, sobretudo corn a cabal
observância dos Decretos n o

s 37.725 e 37.721, de 1996, que estabelecem
critérios para a reduçao dos gastos referentes a horas extras e a substituicâo
em cargos em comissão;

m) adotar demonstratjvos auxiliares e informaçoes complementares (notas
explicativas) que visem a tornar as DemonstraçOes Contábeis mais
acessiveis a interpretaçao dos diversos usuários;

n) prornover reavaliaçao dos bens móveis e imóveis, conforme as
disposiçães do § 30 do art. 106 da Lei no 4.320, de 1964, para que o Balanco
Patrimonial possa retratar corn propriedade a situacao patrimonial do Estado;

o) nâo utilizar os recursos oriundos da contribuiçao previdenciária de 3,5%
em despesas diversas das especfficadas na Lei no 12.278, de 1996;

p) tomar as providéncias necessánias para que todos os órgaos e entidades
da administraçao pCiblica estadual cumpram as disposiçöes do paragrafo
ünico do art. 17 da Constituiçao Estadual.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do Governador
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do Estado referenteS ao exercIciO de 1997, corn as ressalvaS e
determinacoeS aprovadaS pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado, e
apresentamoS o seguinte projeto de resolucäo.

PROJETO DE REsoLucAo No
Aprova as contas do Governador do Estado de Minas Gerais referenteS ao

exercICiO de 1997.
A Assembléla LegislatiVa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de Minas

Gerais referentes ao exercicio de 1997.
Art. 20 - Esta resolucäo entra em vigor na data de sua publicacãO.
Art. 30 - Revogarn-Se as disposicães em contrâriO.
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Kernil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - SebastiãO

HelvéciO - Durval Angelo.
PARECER SOBRE 0 OFICIO N o 34/98, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO
ComisSãO de FiscalizacãO Financeira e Orçamentánia

RelatóriO
Em sessão realizada em 17/9/98, a Quarta Cámara do Tribunal de Contas

do Estado, em decisâo unânime, conforme o ProcessO no 429.858,
considerou irregulareS diversos termos de cooperacâo e contratos de
comodato celebrados eritre a PMMG e diversas associacOeS comunitániaS e
de moradoreS da Região Metropolitafla de Belo Horizonte e de Juiz de Fora,
deterrninafldO-se expedicâo de oficio a Assembléla LegislatiVa para sustacãO
dos instrumentos, bern como o arquivamento dos contratos firmados em 1985
e 1992, consoante voto do ConselheirO Flávio Regis Xavier de Moura e
Castro.Publicado em 22110/98, o expediente foi autuado nesta Casa como Oficio no
34/98, cabendo a este relator examiñar a matéria.

FundamentacãO
Nos termos do art. 76, § 1 0 e 20, da Constituicão Estadual, cabe a

Assernbléia Legislativa, no prazo de 90 dias, determiflar a sustacâO de
contratO impugnado pelo Tribunal de Contas, solicitando ao Poder
competente a medida cabivel.

Na hipôtese vertente, trata-se de vánios contratos de comodato, termos de
cessão de uso e termos de cooperacâo firmados entre a PMMG e

a Capital, de cidades da Regiäo Metropolitafla deassociacaes de moradores d 
a Belo Horizonte e de Juiz de Fora.

A decisao da Quarta Câmara do Tribunal de Contas impugnOU Os contratoS
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por entender que os alegados instrumentos de ajuste infringem Os arts. 10,
inciso VI, e 142 da Constituição Estadual, que atribuem cornpetência ao
Estado para manter e preservar a segurança e a ordem pUblicas, a
incolumidade da pessoa e do patrimônio, além do policiamento ostensivo de
prevenção criminal e de segurança.

No entendimento da Corte de Contas, a cessão de imóveis, equipamentos e
veicujos pelas associaçöes de moradores em troca de proteçao da PMMG
incorre em ato discriminatório a pessoa hurnana, pois viola o disposto no art.
50 da Constituicao Federal, no qual está consagrado que todos são iguais
perante a lei, sendo garantida a segurança a todos os brasileiros e
estrangeiros residentes no Pals.

A decisão pela impugnação dos contratos está lastreada, ainda, na
premissa de que nao cabe ao Estado manter policiarnento em local especifico
mediante colaboracao que venha a receber, eis que tal atribuição, que Ihe é
inerente, advérn da lei, redundando o procedimento adotado em negativa de
seguranca a camada social que não reUna condicoes econômicas para acudir
a tais despesas, em manifesto privilégio a regiães de meihor poder aquisitivo.

Se assim fosse, quem tern dinheiro teria protecao; quem não tern, ficaria
desprotegido, conforme levanta o debate na Câmara do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais.

A par das alentadas razôes da Corte de Contas, padecern ainda diversos
contratos de vlcio de forma, uma vez que, a luz do Direito Administrativo e do
disposto no art. 18, § 2 0, da Constituição Estaclual, a figura do comodato não
mais prevalece no ordenamento juridico-constitucional, podendo ser aceita,
quanto a forma, a cessão de uso, remunerada ou gratuita. Logo, os contratos
celebrados pela PMMG e por associaçöes de moradores, rotulados de
comodato ou de termo de cooperação, não contêm Os requisitos inerentes
aos atos administrativos em geral e, sob esse prisma, são ilegais e injuridicos,
por não se revestirem de forma prescrita na Constituição Estadual.

Por outro lado, entende este relator que, além dos dispositivos explicitados
na decisão do Tribunal de Contas, também restaram infringidos pelos
indigitados contratos o art. 2 0, V; o § 60 do art. 40 e o art. 136, II, todos da
Constituição.

Sabe-se que o policiamento cornunitário, como modelo de segurança
adotado nos paIses do Primeiro Mundo, constitui uma grande conquista da
sociedade civil. E uma filosofia correta no policiamento preventivo, pois
envolve a comunidade na solucao dos problemas de seguranca e de defesa
social. Defendemos ate mesmo a tese do Ten.-Cel. FiCiza, Comandante do
180 BP, de que deveriam ser criados Conselhos da Comunidade de Defesa

479
Social, que envolveriam, além da sociedade e da PolIcia Militar, a Policia
Civil. Assim, a sociedade não participaria so da discussão da fitosofia do
policiamento comunitário, mas, também, da definição de politicas e acoes
para combater a criminalidade que envolve a populacão. Haveria uma acão
efetiva, e todos buscariam soluçöes viáveis e práticas.

Importa sublinhar que "não é o local que define o conceito de seguranca
nern o nümero de pessoas a serem protegidas", conforme declarou o
DesembargadOr Campos de Oliveira, na Corte Superior do Tribunal de
Justiça, ao dar seu voto depois de apreciar a ADIN n o 102.059-3, em sessão
de 26/11/98. 0 Desembargador acrescenta em seu voto: "Se se trata de
atividade que exija do Poder Püblico Estadual permanente vigilância policial
ou administrativa, visando a preservaçãO da seguranca, da tranquilidade, da
ordem, dos costumes e das garantias oferecidas ao direito de propriedade,
ye-se que o Estado já cobra impostos para atender a tal finalidade, que está
insita na competéncia institucional e histórica da Policia Militar".

Conclusäo
Diante do exposto, nosso parecer é pelo acolhimento do expediente contido

no Oflcio n° 34/98 do Tribunal de Contas do Estado e, nos termos do art. 76,

§ 1 1, da Constituicão Estadual, pela sustação dos contratos de comodato e
termos de cooperacão enumerados no projeto de resolucão a seguir
apresentado, ressalvados os contratos corn prazos expirados, Os quais

devem ser arquivados.
PROJ ETO DE RESOLUcAO N o /98

Dispöe sobre a sustação de contratos de comodato e termoS de
cooperacão celebrados entre a Poilcia Militar do Estado de Minas Gerais e
associaçöes comunitárias e de moradores e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam sustados os Termos de Cooperacão e Os Contratos de

Comodato n°s 429614, 429687, 429689, 429694, 429787, 429798, 429805,
429817, 429826, 429839, 429842, 429907, 429910, 429913 e 429917,
firmados pela PolIcia Militar do Estado de Minas Gerais corn a AssociacãO
Comunitária de Moradores da Região do Mackenzie; AssociacãO de
Moradores do Bairro Mangabeiras; Associacäo Comunitária do Bairro Jacanã-
lbirité; Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais - Ibirité; Sociedade Pro-
Meihorameritos dos Bairros São Bernardo e São Sebastião; Sociedade dos
Amigos da Serra; Simone Ferreira Rotondo e outros; Associação Comunitéria
de Moradores da Região do Mackenzie; Associação MeihoramentoS do Bairro
Pilar; Associacão EvangOlica Beneficente de Minas Gerais; Moradores dos
Bairros Enseada das Garças, Trevo e Pampulha: Associacão de Moradores
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do Bairro Quintas da Avenida - Juiz de Fora; Associação Comunitãria de
Moradores do Bairro Jardim Petrópolis - Betim; Associaçao de Moradores do
Bairro Quintas da Avenida - Juiz de Fora e Associaçao de Moradores do
Bairro Born Pastor - Juiz de Fora, respectivamerite, considerados irregulares,
conforme decisão da Quarta Cârnara do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais nos autos n° 429848 e apensos, em sessão de 17 de setembro
de 1998.

Art. 20 - Ficam arquivados Os Termos de Cooperaçao e os Contratos de
Comodato n°s 429630, 429757, 429761, 429771, 429781, 429799, 429809,
429815, 429819, 429829, 429852, 429864, 429875, 429879, 429889, 429894,
429901, 429904, 429905 e 429922, celebrados pela PolIcia Militar do Estado
de Minas Gerais e a Associaçao de Moradores do Bairro Sion e Adjacencias;
Associaçao de Moradores do Bairro Ville de Montagne - Nova Lima;
Associaçao Comunitária de Moradores do Bairro Ouro Veiho - Nova Lima;
Condominio do EdifIcio Sardenha; Fundaçao Mineira de Educação e Cultura -
FUMEC -; Associaçao de Empresas do Distrito Industrial Sôcio - lntegrado do
Jatobá; Associaçao de Moradores do Bairro Anchieta; Associação
Comunitária do Bairro Grajaii; Associaçao dos Moradores do Alto Santo
Antonio; Associaçâo dos Moradores do Bairro São Bento II; Associaçao dos
Moradores de Parte do Bairro Sion; Associação Comunitária de Moradores do
Bairro Luxemburgo; Moradores da Rua Canopus - Bairro Santa Lucia;
Associaçao de Moradores do Sion e Adjacências; Associação Comunitária de
Moradores do Condominjo Vila Castela - Nova Lima; Associaçao de
Moradores da Rua Engenheiro Zoroastro Torres; Associação de Moradores
do Bairro Anchieta; Associaçao do Bairro Alvaro Camargos; Associação
Comunitária de Parte dos Bairros São Lucas e Serra; Associação Prô-Carlos
Prates, por terem expirado os prazos de vigéncia, não existindo nos autos
termos aditivos que disponharn sobre prorrogação.

Art. 31 - 0 Poder Executivo adotará as medidas necessãrias ao
cumprirnento desta resoluçâo.

Art. 40 - Esta resoluçao entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50- Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Kemil Kurnaira, Presidente - Durval Angelo, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Sebastjâo Helvécio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 3162 REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 9/12/98
Presidência dos Deputados Francisco Ramaiho e Geraldo Rezende

Sumário: ComparecimentO - Abertura - 1a Parte: Atas - 23 Parte (Ordem do
Dia): 11 Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Composicâo da Mesa -
Destinacão da 1a Fase da 2a Parte da reuniäo - Palavras do Deputado Gilmar
Machado - Palavras do Secretário Joäo Heraldo Lima - EsclarecimentOs
sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Goncalves -

DiIzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Aliton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro AntOnio - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade -
AntOnio Genaro - Antonio Jilio - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Isabel do Nascimento - Ivair Nogueira - João Leite
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando
Faria - Marco Regis - Marcos Helénio - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto
- Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - SebastiOo Costa - Sebastião
Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson
TrOpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existêndia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnOS Os

nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
das atas das trés reuniOes anteriores.

laparte
Alas

- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secret6ria, nas funçOes de 20-Secret6rio,
procede a leitura das atas das trés reuniOes anteriores, que são aprovadas
sern restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
laFase
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o Sr. Presjdente - Nos termos do edtal de convocacão, a Presidencia val

passar i 1a Fase da 2a Parte da reunião, destiriada a ouvir o Sr. João Heraldo
Lima, Secretário da Fazenda, a requerimento do Deputado Gilmar Machado.

Suspensao da Reuniâo
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai suspender a reunião por 5 minutos,

para aguardar a chegada do Sr. Secretário. Estão suspensos os nossos
trabaihos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Composiçao da Mesa
o Sr. Presidente - Convido a tomar assento a mesa o Exrno. Sr. João

Heraldo Lima, Secretárjo da Fazenda.
Destinaçao da 1  Fase da 21 Parte da Reunião

o Sr. Presidente - 0 Sr. Joâo Heraldo Lima, Secretárjo da Fazenda,
comparece a esta Casa, a requerimento do Deputado Gilmar Machado,
aprovado em Plenário, para prestar esciarecimentos sobre o contrato de
reriegociacao da divida de Minas Gerais corn a União, assinado em 18/2/98,
particularmente sobre as cláusulas 4a e 11 a.

Palavras do Deputado Gilmar Machado
Queremos agradecer a presença do Secretário nesta Casa, a fim de que

possamos discutir uma questao que, para mim, continua sendo fundamental,
que é exatamente o contrato de renegociaçao que o Governo de Minas
celebrou corn a União, mais precisarnente no dia 18/2198.

Nosso pedido de informacão a V. Exa. se deve ao fato de que temos visto e
ouvido na midia nümeros que são divergentes, urn setor fala uma coisa da
divida, outro setor fala outra. Gostarjarnos portanto, de saber do serihor qual
e o valor exato da divida püblica estadual.

Na cláusula 11a 
temos a instituição de urn elemento intitulado conta grafica,

que foi criada para se fazerem Os levantamentos de crédito e débito. Gostaria
que o senhor nos detaihasse os valores e as origens inscritas nessa conta
gráfica. Sabemos que a União prorrogou por mais urn ano, por meio desse
acordo de renegociacao - inclusive, é uma resoluçao do Senado -, 0
pagamento das renegociacaes feitas pelos Estados. Aqui em Minas Gerais
tivernos a abertura do pagamento, que venceu dia 30/11. Entào, gostariamos
de saber se o Estado efetuou ou não esse pagamento e qual é o seu real
valor. A informaçao que temos é de que ele seria da ordem de
R$970.000.000,00. Queriamos que o senhor descrevesse como o Estado
consegu pu levantar esse recurso no momenta em que estamos extremamente
preocupados, pals rião ha recursos para a pagamento do 130 salário, mas
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conseguirnos levantar esses recursos. Parte dos recursos da privatizacâo do
CREDIREAL e do BEMGE foi utilizada, e terlámos feito urn levantamento de
R$300.000.000,00 , oriundos de recursos do FCVS, ou seja, da extinta
MinasCaixa. E uma transacão feita corn a Caixa Econôrnica Federal, para
depois voltar ao BNDES. Se o Estado pega a crédito dos R$300.000.000,00
junto a Caixa Econômica Federal, isso é urn empréstimO. Queria confirmar se
e urna antecipacào de receita, coma a gente faz em diário. Gostaria de saber
se furiciona mais ou menos da mesma forma, ou seja, vocé busca o dinheiro
e depois joga novamente nessa conta gráfica; se entra recurso ou e apenas
troca de papéis entre uma instituição e outra.

Outra questão que gostariamoS que o senhor abordasse é a seguinte:
segundo os termos do acordo da renegociacãO, Minas vai pagar essa divida
ao longo de 30 anos, corn juros de 7,5% ao ano, enquanto vários Estados
conseguiram juros de apenas 6%. Por que estamos pagando mais? Os juros,
as amortizacöeS iniclais, a partir de marco, somarão aproximadarnente
R$88.000.000,00 por mês, e, ao final do ano, R$1.600.000.000, 00. Gostaria
que o senhor confirmasse se esses dados estão corretos. Gostaria que a
senhor informasse quanto o Estado hoje realmente desembolsa para o
pagamento dessas dividas. A partir de marco ele vai passar a pagar urn valor,
e queria saber quanto ele está desembolsaridO hoje corn o pagamento de
juros. Esses R$88.000.000,00, a partir de marco, conferern? E hoje, quanto
estarnos pagando para bancar isso? Em quanta o Estado deve aumentar a
sua receita para que possa cumprir a pagamento sem prejudicar os seus
investimentos e o seu custeio?

Estamos corn o relatório do Tribunal de Contas do Estado. A ültima
informação oficial que temos e a balancete de 1997 do Tribunal de Contas, e
é corn base nele que estamos fundamentafldo a nossa exposicão. No ano
passado tivernos urn crescimento da receita corrente liquida da ordem de
4,24%.

Estamos nos baseando nos dados que là estão e na análise que pudemos
fazer do balanco geral do Estado. E tivemos urn acréscimO no gasto corn
pessoal da ordem de 1,64%. Mesmo tendo esse pequeno crescimento da
receita corrente liquida, tivernos urn deficit real, no ano passado, da ordem de
R$751.000.000,00. Pelo menos, é a que está no balanço. Queria saber se
neste ano, na projecão para 1997, vamos chegar a urn deficit semeihante ao
do ano passado, ou val ser menor? Se forrnos levar isso em consideracão e,
no ano de 1997, tivermos uma receita liquids real da ordem de

I R$589.636.000.000,00, receita lIquida real de 1997, e no acumulado do ano,
tivermos R$7.075.000.000,00 , se tiverrnos de assumir esse pagamento de



484
dIvida, teremos, corn esses juros, que crescer, no minimo, 15% no ano, para
dar conta de pagar a desembolso. Isso se os riümeros estiverem corretos. E
como é que vamos conseguir fazer isso? Al teremos de elevar nossa receita
liquida real pars R$667.000.000,00 por mês. Corn isso, quero coricluir, Sr.
Secretário, que, de acordo corn essa informaçao e corn o orcamerito que
temos para o próximo ano, de crescirnento zero, como é que vamos
conseguir pagar, no próxirno ano, esse desembolso de juros? A previsão e de
crescimento zero, o que já está colocado no orcamento que estamos
discutindo e vamos votar. E o acordo que fizemos corn o Governo Federal diz
que vamos pagar esse montante. Evidentemente, a partir do ano que vem,
fica inviável aridar. Não vamos ter a menor condição. Gostaria de saber se os
dados, as valores e as informaçOes que aqui coloquel procedem, ou se a
senhor vai deixar para nós as informaçoes precisas para que possamos
discutir rnelhor o orçamento que vamos votar daqui a pouco, para que
tenhamos condiçôes de explicar sos servidores pCibiicos que não estão
recebendo por causa de outra dificuldade, e não porque estamos pegando
urna parte do dinheiro que poderfamos utilizar, já que a negociaçao na divida,
aprovada por esta Casa, diz que os recursos poderiam ser utilizados em
pagamento de juros, em investimentos e também na reestruturaçao do
Estado. A lei que votamos aqui estabelece isso, e, pelo que vimos, ate agora,
todos as recursos de privatizaçâo foram utilizados ern pagamerito de juros. E
nada entrou nos outros dois itens que aprovamos. Eram as consideraçoes
iniciais que gostariamos de fazer. Esperamos as respostas do Sr. Secretário.
Muito obrigado.

Palavras do Secretário João Heraldo Lima
Bom-dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez, estou

cumprindo o dever de prestar informaçôes a esta Casa e agradeço o convite.
o nUmero de perguntas que o Deputado Gilmar Machado fez é rnuito graride,
e you precisar de algum tempo para esciarecer todas elas. Sr. Deputado,
gostaria, inicialmente, de passar as suas mãos esses documeritos, que são
as respostas prontas sabre as cláusulas que o senhor mericionou. Tenho
outro documento e gostaria de requerer que tirássemos cápias para as
pessoas presentes. Seria born que os Deputados tivessem em rnâos não so
as duas tabelas que passei para o Deputado Gilmar Machado, mas também
as documentos sos quais you referir-me.

Antes de iniciar propriamente a resposta, gostaria de fazer urn comentário
geral sobre as questOes levantadas pelo Deputado Gilmar Machado. Gostaria
de fazer uma correção a afirmativa feita por ele de que o Estado vai ficar
inviável a partir do ano que vem. 0 Estado está riuma situacão de enorme
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dificuldade ha muitos anos, a qua] tern sido crescerite nos ültimos quatro
anos. 0 documentO que distribui para as senhOres se intitula "Situação Fiscal
de Minas Gerais"; é uma sIntese do perlodo de 1995 a 1998, mostra
claramerite como essa dificuldade vem crescendo. 0 Estado não vai ficar
inviável a partir de janeiro de 1999, não. Ele vem em uma situação de grave
desequilIbriO apontada por mim desde 1995, de deficits sucessivoS, de uma
grande incapacidade de honrar os quatro grandes comprornetiniefltos da
receita, que são pessoal, custeio, servico de divida e investimentOS. Em 1995,
primeiro ano dessa administracãO - e isso está apontado no documentO que
distribui sos senhores, na página 3, Tabela 1 -, a Estado produziu urn deficit
orçamentáriO de R$1 .400.000.000,00; em 1996, ele caiu, mas voltou a sübir
em 1997 e 1998. Então, janeiro de 1999 não vai inaugurar urns situação de
dificuldade, pals esta situação de profundo desequilibria ja existe ha muito
tempo. São fatos que venho apontando por várias vezes, ao longo desses
anos.

A divida e uma questão extremamente complexa, you responder

objetivamente a todas as perguntas formuladaS pelo Deputado Gilmar
Machado. Gostaria de dizer que a divida é urn dos tôpicos extremamente
complexos que tInhamos pela frente, porque grande parte dela estava
financiada no "overnight", vencia a cada 24 horas. Isso durou mais de 20
anos.

Todos as Estados da FederacãO detentores de dIvida mobiliária, a chamada
dIvida em tItulos de curtIssimo prazo, tentararn, durante esses 20 anos,
sucessivas renegociacoeS corn a União, sem obter sucesso. Par qué? Acho
que não se trata de fazer análise individual da qualidade de cada GovernO no
passado, de cads Estado ou do tipo de relação existente entre os sucessivos
Governadores dos diferenteS Estados e as sucessivos Presidentes da
Republics e do Banco Central e as Ministros da Fazenda. Houve
impossibilidade de renegociar a divitla mobiliária par causa da inflacão.

A resposta que estou encoritrandO haje, quando olho para trás e pergunto

jj 
por que a divida não foi renegociada antes, é a balbUrdia inflacionária que

: existia no Brasil. Todos Os SecretárioS da Fazenda antes de mim tentaram
negociar, não sO as de Minas, mas também os de todos as Estados. Par que
isso näo foi possIvel? Não foi possivel devido ao regime inflacionáriO
existente no Brasil, essa e a explicacão que consigo encontrar.

0 Governo Eduardo Azeredo não fol mais nem menos competente do que
as dos demais Estados, ou, nesse quesito, näo foi mais nem menos esperto
ou bobo. 0 processo de estabilizacâO inaugurado corn do real, em juiho de
1994, propiciou condiçOes objetivas e estruturais, do ponto de vista
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econômico e das financas pCiblicas, para que nós nos debrucassemos sobre
essa questho da dIvida corn a perspectiva de longo prazo.

A primeira tarefa que se impunha era o alongamento da divida. Não ha
dIvida de mais curto prazo do que uma qua vence a cada 24 horas. Qualquer
extensão desse prazo é positiva, qualquer extensão de prazo de uma divida
que venca em 24 horas tern de ser considerada positiva.

Estamos diante de uma questao que suscita crIticas sucessivas, que e a
questão da rolagem da dIvida. Temos de separar dues coisas, na minha
opinião: a questão da qualidade e a da quantidade.

A qualidade foi 0 que procuramos imprimir a divida. Depois, procurarej
mostrar dados sobre o custo dessa divide, que chegou a 40% ao ano, e hoje
é de 7%. 0 prazo, como eu disse, de 24 horas passou para 30 anos. Essa e
uma questão de qualidade.

Sobre a quantidade, qualquer pessoa pode olhar para isso depois de feito,
depois de todas as dificuldades passadas, depois de trés anos e meio de
renegociação e dizer que 30 anos é pouco. Ora, se pudessem ser 100 anos,
seria meihor. Não ha como negar isso. Se em vez dos juros de 7,5% - depois
you explicar o porquè -, pudessem ser 2% ou 1% ou 5%, seria melhor que
7,5%. Eu também acho. Não sou contra diminuir os juros, briguei muito por
isso. 0 Governo lutou demais para conseguir reduzir Os juros de 40% ao ano
para 7,5%, e para estender urn prazo de 24 horas para 30 anos. Dizer depois
que é pouco, que é ruim, é uma questão que precisa ser relativizada.

A pergunta que temos de fazer é Se, nessas condiçOes, em qua houve essa
renegociaçao, nas condiçOes brasileiras, teria sido possivel fazer diferente.
Essa é a pergunta que temos de fazer. Qual a salda diferente? Qual teria sido
urn outro caminho suportável, factivel, e não aquele do desejo?

A história da renegociaçao das dIvidas conta corn duas marcas importarites
no passado, duas leis muito importantes para Estados e municipios.

A Lei no 7.976, de 1989, foi a primeira tentativa, em periodos mais recerites,
de reestruturaçao das dIvidas estaduals e municipais. A negociaçao dessa lei
foi conduzida no Governo Sarney, pelo então Ministro Mailson da NObrega.
Foi urn longo processo de reestruturacao. Essa lei abarcou vários contratos e
varies divides dos Estados e dos rnunicipios, rnas, nessa ocasiào, deixou-se
de lado a dIvida mobiliána, por dificuldade de se tratar essa questão num
quadro inflacionário como o do Brash.

A segunda tentativa, que se consubstancjou na Lei n° 8.727, de 1993,
ocorreu no Governo do future Governador de Minas, Itamar Franco, àquela
epoca Presidente da Repüblica. 0 então Ministro Paulo Haddad foi urn dos
condutores dessa negociaçâo, da qual também participei como Diretor de
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Politica Monetâria do Banco Central. Ainda nâo existia uma diretoria
especifica para tratar da divida do setor pCrblico, que era tratada nessa
diretoria. Essa tentative também deixou de lado a divida mobiliária, por
impossibilidade de abordar o problema no contexto inflacionáriO da epoca.

Temos urn conjuntO de dividas renegociadaS em 1989, urn conjunto de
dividas renegociadaS em 1993 e urn graride conjunto, no caso de Minas
Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, o major
conjunto, o mais expressivo, que é a divide mobiliária, renegociado em 1998.
Os contratos foram assinados em 1998, mas a renegOCiacäO teve jniciO,
efetivamente, em fevereirO de 1995.

Vamos passar diretamente as questOeS levantadas pelo Deputado. Na
tabela que fol distribuIda para os senhoreS está escrito "Base de Cálculo do
Refinanciamento da Lei Estadual". A parte refinanciada é esse conjunto de
contratos descrito do lado esquerdo da tabela. Divida mobiliária, Banco do
Brasil, Caixa EconômiCa Federal e divida fundada corn Bancos privados.
Essa dIvida fundada corn Bancos privados foi renegociada em duas etapas.
Eram operacaeS ARO feitas em 1995 e 1996. Primeiramente, foram fundadas
em 2 anos, depois entraram no reftnanciameflto de 30 anos. São esses Os

nümeros definitivoS e oficials do que foi renegociado. EstabeleceU-Se uma
data no passado em 31/3/96, para a dIvida mobiliária, e os Estados que
conseguiSSem - tudo isso está no contrato - cumprir uma série de requisitoS,
sobretudO, a conta gráfica - you voltar a isso que o senhor pergufltOU depois -,
teriam essa dIvida valorizada de 31/3/96 ate a data da assinatura do contratO,
por urn valor corrigido palo IGP-Dl mais 7,5% de juros. Esse é o valor, então,
que foi contratado. E essa penciltima coluna, onde está escrito "valor em
8/2/98 de acordo corn o contrato de refinanciameflto", R$9.784.508.829, 17. A

economia pare o Estado, neste caso, foi a indicada na ültima coluna,
R$1.568.735.052,67; isto é, se não houveSSe a retroação do valor da dIvida
mobiliária nessa data de corte, ou seja, se eta continuaSse a ser valorizada
pelos valores de mercado. 0 que chamamoS de valor de mercadO é a taxa
SELIC, a taxa básica de juros diários da economia.

Corn relação as outras dIvidas renegociadas, são essas aI. Então, o valor

da dIvida 
re f5

 está nessa outra quadrIcula aqui embaiXO. Valor total:

R$10.235.751.9l6, 63. 0 Governo de Minas optou por pagar a vista, de
entrada, pare esse refinanciamento o menor valor possivel, qua são os 10%.
Todo os contratos assinados corn todos os Estados da União são iguaiS, não
ha renegociacãO mais ou menos vantajosa pare nenhum. Se os senhores
lerem corn atenção o nosso contrato ha uma clàusula nele que diz o
seguinte: "Qualquer vantagem qua for concedida a quatquer Estado mais rico
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do que o Estado em questâo...... Como se está medindo riqueza? E o valor
"per capita" fiscal do Estado, quer dizer, torna-se a receita tributária do
Estado, divide-se pelo nCimero da populaçao do Estado e chega-se a uma
receita fiscal "per capita". Entäo, existe uma receita fiscal "per capita" para
todas as 27 unidades da Federaçao brasileira. Então, ha urna cláusula no
contrato que diz o seguinte: "Qualquer vantagern que for concedida a
qualquer Estado que tern urn "per capita" fiscal mais alto do que o Estado em
questão, ela tern que ser estendida aos demais Estados". Minas Gerais tern
urn "per capita" fiscal baixo. Temos uma receita tributária relativamente
pequena para o tamanho da populaçao. Entâo, Minas Gerais está Ia embaixo,
o que é born para nós do ponto de vista dessa cláusula. Qualquer eventual
vantagern, que nao h... Conheco os contratos que foram assinados corn os
outros Estados e estou aqui pronto a responder a qualquer pergunta que os
serihores queirarn formular. Tenho visto, as vezes, crIticas corn relaçao a
vantagens eventualmente concedidas a urn ou a outro Estado. Então, isso é
uma cláusula contratual. Qualquer vantagem concedida a qualquer Estado
que tenha urn "per capita" fiscal mais alto do que Minas Gerais - e vários
deles tern -' essa vantagem tern de ser automaticamente estendida, em nosso
caso, a Minas Gerais.

Os contratos corn a União tern dois parâmetros importantes. Os Estados
Warn a opçao de exercer essa escolha. Quem escolher dar, de entrada, 10%
dessa divida refinanciada - ou seja, 10% dos R$10.235.000.000,00 - tern urn
juro de 7,5%. No outro extremo, quem optar por dar 20% de entrada tern o
juro de 6%. Essa foi urna escoiha livremente exercida pelos Estados, de
acordo corn suas possibilidades patrimoniais e financeiras.

Ha ainda a possibilidade de o Estado ficar no meio do carninho. Para cada
2% de patrirnOnio que o Estado consiga vender para pagar a entrada, ele tern
uma reducao de 0,15% na taxa de juro, de modo a configurar essa
combinaçao de juro e pagamento da entrada.

Estou respondendo, antecipadamente, Deputado Gilmar Machado, a sua
pergunta de por que Minas Gerais tern o juro de 7,5%. E que optamos, ate
rnesmo por inexisténcia de patrimôriio disponIvel, pelo rnenor pagamento a
vista e, consequentemente, por urn juro urn pouco major.

O valor exato da conta grafica estã nessa tabela acessória que distribul.
Antes de chegarmos ao valor de R$10.235.000.000,00, ternos de fazer o
seguinte ajuste: havia urn crédito de IPI do Governo de Minas Gerais, crédito
esse que data do inicio da década de 90, que o Governo Federal deixou de
nos repassar. Nosso Estado vinha cobrando isso ha oito anos. 0 Governo
Federal acabou por pagar o crédito e houve esse abatimento da conta grafica,
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chegando-Se ao valor liquido de R$972.000.000,00. Esse e o valor da parcela
que tern de ser paga a vista na conta gráflca.

Estou falando de conta gráflca porque comecei a falar da reriegociacãO da
divida. Depois, volto a sua primeira pergunta sobre o valor exato da dIvida.

A outra tabela que fol distribuIda, sob o tItulo "Saldo da Conta Gráfica", traz,
na ültima linha, o saldo de R$384.000.000,00. Vou explicar como chegamoS a
esse valor: ternos, em principio, o valor de partida da conta gráfica, a data da
entrada dos recursoS do BEMGE e do CREDIREAL que foram utilizados
como parte do pagamento dos 10% de entrada, e o saldo devedOr restante,
que é de R$384.000.000,00 de perguntaS do DeputadO corn reiação

Daqui you para o corijunto 
	 a

prorrogacãO feita pelo Governo Federal, corn relação ao SCVS, e se Minas
Gerais pagou ou não, em 30 de novembrO deste ano, esse saldo restante.

Em primeiro lugar, Deputado, foi baixada urna medida provisôria do
Governo Federal, concedendO mais urn ano de prazo para a quitacãO
completa da conta gráfica. Para aqueles EstadOS que quitaram em 30/11/98,
no total faltante para a conta grâfica, quer dizer, para todos os EstadoS, essa
medida provisória também diz que o juro incidente para essa parcela que está
faltandO é o juro SELIC, quer dizer, está punindo Os EstadOs e voltando ao

juro de mercado. 0 juro SELIC hoje está em torno de 36% ao ano.
No caso de Minas Gerais ocorreu o seguinte nós configurarnOS a conta

gráfica, corno está expostO aqui, corn o BEMGE e o CREDIREAL e o saldo
final do Fundo de CompenSacãO de VariacöeS SalarlaiS - FCVS -, da carteira
imobiliária da extinta MinasCaiXa. 0 que e isso? Isso e urn haver contra o
Tesouro Nacional. Não ha mais, corno o senhor menCiOnOu, a Caixa
Econômica Federal envolvida. 0 Tesouro Nacional absorveU esse passivO
desse extinto Sistema FinanceirO de Habitacão.

Ocorre que esse passivo vem sendo reconhecidO pelo Tesouro Nacional de
forma rnuito vagarosa. 0 TesoUro Nacional contratou a Caixa EconOmiCa
Federal para Ihe prestar urn servico. Primeiro, ha o que chamamos de
novacão dos contratoS. Isso é feito pela Caixa Econômica Federal em nome

: do Tesouro Nacional. No caso da MinasCaixa, são 43 mil contratoS de
rnutuários. Cada urn desses contratOS e revisado do ponto de vista financeirO,
as contas são todas refeitas, do ponto de vista juridico, e a Caixa diz: "Esse
está novado, eu aceito", e informa ac, Tesouro Nacional: "Nesse contrato, o
débito corn o FCVS e esse". Isso é feito em relação a cada contrato. Nós
mandamos 43 mil contratos de mutuários da MinasCaiXa para passar por

- esse procesSo.
Centenas, milhares de contratos são glosados. A Caixa Econômica Federal
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diz: "Nesse contrato, Tesouro Nacional, você não deve aceitar esse débito,
porque nesse contrato feito em 1978, por exemplo, as condiçaes para se
financiar urn imOvel nessa carteira, nessa linha existente, eram 15 anos, corn
determinado juro. A MinasCaixa descumpriu essa determinaçao, e esse
contrato, em vez de ser corn financiarnento de 15 anos, como mandava a
regra desse tipo de carteira, estabeteceu o prazo de 18 anos. Ela descurnpriu
uma regra de 1978. Estou usando exemplos aleatOrios, mas são muito
próximos do que vemos acontecer.

Então, esse contrato está glosado. 0 que significa isso? Significa que a
Caixa Econômica Federal está dizendo ao Tesouro: não homologue.
Mencionei a novação que é feita pela Caixa. A segunda etapa é a
homologaçao, pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Quando a Caixa Federal avisa ao Tesouro Nacional para não homologar
aquele contrato especifico, isso significa que o crédito que o Governo de
Minas tern está sendo discutido. A liquidez desse crédito nao é imediata, nâo
foi imediataniente reconhecida pelo devedor. Quem é o devedor? 0 Tesouro
Nacional.

Nós mandamos, como já disse, 43 mil contratos corn saldo de FCVS a favor
do Governo de Minas por esse processo. Desde marco, protocolei cinco
oficios no Ministério da Fazenda, na Secretaria do Tesouro Nacional, no
Banco Central e na Caixa Econômica Federal alertando para o prazo.
Dissemos que assinamos o contrato, que a conta gráfica tern uma cláusula,
que é 30 de novembro, e que precisávamos conhecer o saldo credor do
Governo de Minas nessa conta para compor esse pagamento, esses
R$384.000.000,00 que estão faltando. lnfelizmente, como são 43 mu
contratos - e existem problemas internos na Caixa e vários outros Estados
estão fazerido isso tarnbém -, a Caixa não consegwu cumprir essa
formalidade em tempo hábil. Essa é a origem. Não cumprindo essa
formalidade, o que o Governo Federal fez? Baixou a medida provisOria
concedendo 1 ano de prazo. Mas ha nuança nessa situaçäo. 0 Tesouro
Nacional nos informou que dará o recibo de quitação ao Governo de Minas
sobre esses R$384.000.000,00 fattantes. E o valor nominal desses 43 mu
contratos é algo prOximo de R$1.000.000.000,00; esse é o valor nominal do
FCVS.

Fizemos arnostras dessa populaçäo de 43 mil contratos, em conjurito corn a
Caixa Ecortôm,ca Federal, o Tesouro Nacional e o Banco Central, e
concordamos que h6 uma expectativa muito positiva de que essa carteira
nominal possa gerar algo de FCVS entre R$350.000.000,00 e
R$400.000.000,00 que 6 a expectativa que temos para saldar esses
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R$384.000.000,00.
0 DeputadO perguntou por que o Governo não utiliza esses ativos para

pagar, por exemplo, 0 decirno-terceirO. Gostariamos muito de fazer isso, se
fosse possivel. E não é possivel porque o FCVS so tern urn comprador no
Brasil, que se chama Tesouro Nacional. Existem regras nacionais para a
aquisicãO desse crédito. Todo o sistema bancérlo privado nacional ja vendeu
para o TesourO Nacional, ao longo dos ültimos nove anos, o seu saldo de
FCVS. E agora, como Os Bancos estaduais, na sua grande maioria, foram
privatizadoS ou estão sendo extintoS, quern está na fila são os Bancos
estaduals, as Caixas EconômiCas estaduais. Quer dizer, as regras para se
adquirir esse crédito foram estabelecidaS ha muitos anos, assim como os
deságios, enfim, as condicöes nas quais o Tesouro Nacional adquire esses
ativos já estão dadas. 0 Governo de Minas - e nenhum outro governO
estadual - negoCiOU isoladamente, por exemplo, que o seu ativo, o seu FCVS
valeria mais que o do fulano. Não houve isso porque essas regras foram
colocadaS ha muitos anos e valem igualmerite. Da mesma forma que o
Governo comprou FCVS do Bradesco, do ltaU, de todo o sistema financeiro
privado, ele está comprando agora, ou melhor, está reconhecendo esse
passivo dele, Tesouro Nacional. Não é bern comprar.

Então, isso é ativo, mas não é dinheirO. Vamos irnaginar uma situacão: se o
Governo de Minas resolvesSe duzer: "não you entregar 80 Governo Federal o

FCVS, you ficar corn ele", a Executivo mineiro nâo teria nada para fazer corn
esse crédito, porque näo ha mercado secundário para ele, e ha urn
comprador, que é o Tesouro Nacional, que não vai entregar o dinheiro para
se fazer dele o que quiser. Está na renegociacão dessa forma. 0 que nOs
usamos aqul? E a idéia do encontro de contas. 0 FCVS serã utilizado para

isso.
Gostaria de prestar uma outra informacãO, que poderá ser ütil ao Deputado,

corn relação a questão da meida provisOria. Por que o Governo Federal
baixou essa medida provisOria, concedendo mais urn ano? Porque existiram
outros problemaS. Conheco alguns casos, pois conversei corn meus colegaS,
SecretárioS de Fazenda. No caso de São Paulo, a Governo Federal não
terminou a avaliacão do BANESPA. A percentagem de 51% do BANESPA é
do Governo Federal. Isso vai eritrar na Conta Gráfica de São Paulo. Coma o
processo rião fol concluso, não se podia exigir. No caso de São Paulo, quantO
A geracão de energia, a ELETROBRAS não terminou a avaliacão. No caso do
Rio Grande do Sul, aconteceU a mesma coisa. Ainda ontem, conversel corn 0

Secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul e fiquei sabendo que 0 GovernO
Federal não concluiu o processO de avaliacãO da geracäo de energia da usina
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gaücha que compora a Conta Gráfica do Rio Grande do Sul. Por esses
motivos, alguns Estados disseram para o Governo Federal: Se nos
apreseritamos Os ativos, e o Governo Federal não teve, por diversas razoes,
tempo hábil para avaliá-los e nos fornecer o resultado dessa avaliaçâo, não
podemos ser punidos pelo fato de não estarmos pagando esse compromisso
no dia 30/11.

Por isso existe essa diferenciação na Medida ProvisOria, pois ha casos de
Estados que nao pagaram por outras razôes que não falha ou insuficléncia do
Governo Federal. Nesses casos ê que ha essa pertalidade. Quern näo pagou
e nao teve nenhum problema que possa ser atribuido ao Governo Federal
sofrerá a sancâo do juro de mercado, do juro SELIC referente a parte que nào
pagou. Mas quem não fechou a conta gráfica em 30/11, como e o nosso
caso, e nâo teve responsabilidade alguma sobre isso, não sofrerá sancão, e o
juro continua sendo o do contrato, sem nenhuma penalidade. No caso de
Minas Gerais, avançamos urn pouco mais, pois a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional está estudando uma forma juridica de dar ao Governo de
Minas a quitacäo dada a existéricia da expectativa de que a FCVS seja
suficiente para cumprir esse restante do saldo. Então, dá ao Governo de
Minas, antes que se complete urn ano, quer dizer, 30/11/99, essa quitaçao.
Essa é a situaçao corn relaçao a conta gráfica.

Voltando a sua primeira pergunta, quanto ao valor exato da divida, eu
pediria a gentileza de que tomassern o texto que lhes fol distribuido e
verificassem a Tabela 9 da pâgina 11. Assirn, Deputado, o valor total da
dIvida de Minas Gerais, projetado para 31/12/98, é o que al se encontra
indicado: R$18.527.000.000,00. E o ültimo nC,mero da ültima coluna. Esse é a
valor exato de toda a divida fundada do Governo. Os senhores podem ver
algumas informaçOes interessantes nessa tabela. Tomemos, por exemplo, a
data de 31/12194, corn a dIvida interna vindo logo abaixo, em "TItulos". Vocês
estao vendo a nümero R$4.513.000.000,00. Essa era a divida rnobiliária em
31/12/94.

Seguindo essa linha, em 31/5/98 essa divida estava em
R$12.000.000.000,00. Ela passa de R$4.500.000.000,00 para
R$12.000.000.000,00. Aqul estã urna das explicaçOes do crescimento da
divida. Ora, resgatamos a divida. E verdade que foi pouco, mas pagamos urn
pouquinho. lsso tarnbém aconteceu corn os outros Estados. Entao
resgatamos divida, e ela cresceu de R$4.500.000.000,00 para
R$12.000.000.000,00. Não fizemos nada. Nao emitirnos nenhurn tItulo,
porque os Estados estão proibidos, constitucionalmente, de emitir titulos de
divida irnobiliária. A exceçao e por conta de precatOrios, porque Minas Gerais
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rtão emitiu divida mobiliária para pagar precatórioS. Então nâo houve
emissäo, houve resgate. E a divida explodlu, nesse perlodo, de
R$4.500.000.000,00 para R$12.000-000-000,00.

Logo na coluna seguinte, de 31/12, podemos ver que a divida iriterna de
tItulos some e a contratual passa de R$3.860.000.000,0 0 para

R$17.683.000.000,00. Então é importante explicar que, primeiro, a rnobiliária
deixa de ser titulos e passa a ser contratual. Eta engordou essa conta. E urn
segundo componente, que também engordou essa conta, são as
R$4.300.000.000,00 do refinanciarneflto do sistema financeiro. Des rião

existiam ate então.
Isso causa espanto, e entendo perfeitamente as razães. As pessoas que

estâo acostumadaS a acompanhar Os nUrneros do Estado podem ficar

surpresas corn a aumento dessa divida. 0 que houve? Born, corno as
senhores podem verificar na página 14, e já repeti exaustivamente, esses
R$4.000.000.000,00 que o Governo de Minas teve que tomar de
financiarnento para regularizar a situação do sistema financeirO estadual,
sustento e pa dito que ele e todo de passivo existente ha décadas. Vou
provar isso para os senhores. Ninguém pode dizer que esse passivo foi feito
neste Governo. Ele já existia. 0 que este Governo fez fol regularizar a
situacão desse passivo, foi trazê-lo para a contabilidade oficiat do Estado,
porque ele era oculto. Ele não era contabilizado, mas existia. Vou dar alguns
exemplos para deixar essa questão esclarecida. 0 prirneiro item do exemplo
é o da MiriasCaixa. A MinasCaiXa foi liquidada em marco de 1991. 0 seu
perlodo de agonia foi o ano de 1990 e o iniclo de 1991. A MinasCaixa sacou,
a descoberto, junto a reserva monetária e reserva bancária,
R$1 .800.000.000,00. Eles estão dentro desses R$4.000.000.000,00. Ninguérn
pode dizer que esse passivo e nova. 0 passivo previdenciário do BEMGE e

do CREDIREAL e de R$550.000.000,00. Esses dais passivoS comecararn a
e foram se avolumarido. Nunca foramse formar na década de 60 

contabilizadoS na escrita regular dos Bancos. Quem era dono dos Bancos? 0
Tesouro. Onde esse passivo estourou? No Tesouro, coma sempre, no Pals.

: Então esse passivo não e novo. E ainda temos as R$265.000.000,00 das
famosas debentures, IAAs e SIDERBRAS, na década de 80, operacöeS
impostas pelo Governo Federal ao Governo de Minas, feitas pelo BDMG, que
tomou calote nissO. Tambérn al não temos urn passivo nova. 0 Estado
assumiu, corn a aprovacão desta Casa, R$250.000.000, 00 , no inicio da
década de 70, para capitalizar a SiderUrgiCa Mendes Junior. 0 Estado riunca

. cumpriu isso. Os Deputados conhecern bern essa histôria. Em 1974, no
momenta de integralizar a capital, a Estado disse para a Mend Junior: Othe,
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dinheiro. Depois eu acerto", mas nunca acertou essa divida. Esse passivo
estava nos dois Bancos. Existem numerosos outros exempios. Temos
R$1.000.000.000,0 na carteira imobjljaria do BEMGE e do CREDIREAL A
idade media dessas carteiras é 18 anos. Ninguern pode dizer que isso seja
novo. Tivemos que retirá-las para privatizá-los. Do coritrário, não seriam
privatizados. Estava là toda a parte de credito agricola. Tanto o BEMGE
quanto o CREDIREAL pararam de operar corn essa carteira a partir de
1 0/1/95, por determinaçao do Secretário da Fazenda. Este, na época, proibiu
os bancos de operarem nesses segmentos, porque sempre foram
problemáticos. Essas carteiras tiveram que ser retiradas dos Bancos, pelas
mesmas razães que retiramos as carteiras de crédito imobiliárjo. Não e justo
dizer que a divida desses passivos, que acabei de alistar e dar sua data de
formação, surgiu agora. Esses passivos estavam Ii, sempre estiveram, mas
näo havia ninguém para financiã-Ios. A situaçao do Tesouro de Minas está ai,
todos a conhecem. Ele mal consegue pagar seus compromissos correntes.
Não teria sentido sangrá-lo adicionalmente para cobrir esses passivos.
Conseguimos encontrar alguém que financiasse o Tesouro de Minas por 30
anos. Nesse caso, esses R$4.300.000.000,00 terão juros de 6%. E uma outra
conta separada. Então, são 30 anos em IGPDI mais 6%. Isso entrou depois
de muita luta, de muito sacrificio, de muita dificuldade na renegociaçao da
divida. Isso estava bra. No inIcio, o Governo dizia não so para o Governo de
Minas, mas também para os outros, o seguinte: "Vamos renegociar a divida
mobiliária, mas o resto vocés vâo ter que dar urn jeito". Como vamos dar urn
jeito em R$4.000.000 000 00 ? Ora, R$4.000.00000000 são quase a receita
anual do Tesouro. lnfelizmente, por uma faiha de comunicacao este Governo
nâo COnseguiu mostrar, corn clareza, que esses passivos ja existiam, que
eles estavam ai e que o dono deles era o Tesouro, a viüva; tudo estoura em
dma do Tesouro. Dal, aquelas criticas: "Poxa, tomaram R$4.000.000.000,00
de financamento para vender os Bancos por R$720.Ocio.00000" Foi o que
fizemos nesse sentido, porque ainda tivemos a oportunjdade de achar alguem
para financiar o Estado em 30 anos corn Juros de 6%. Por ora, temos a
certeza de que novos passivos não serão formados. 0 contribuinte de Minas
Gerais pode ter essa certeza, ele não vai ter de pagar mais essa conta,
porque os Bancos não existem mais. Enquanto eles existiram, trouxeram
passivos pesados para o Tesouro Estadual. 0 Pals chegou a ter mais de 30
Bancos estaduals. Nâo ha nenhuma exceção. Costumo dizer isso corn muita
énfase. E urn dado muito forte. Nenhum Banco estadual trouxe dividendos
para o seu controlador, para o Tesouro; sO trouxe despesa, so trouxe Onus.
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Nenhum deles deu certo. No àmbito federal tambérn. Vocés virarn, ha pouco
tempo, que o Tesouro teve que capitalizar o Banco do Brasil corn
R$8.500.000,00 . Todos Os outros Bancos federais, em algum mornento da
sua história, geraram problemas graves, como a Caixa Econôrnica Federal, o
Banco da ArnazOnia, o Banco do Nordeste, etc. Temos no Pals uma Onica e
honrosa exceção, que é o BNDES, por razOes especIficas, que tern uma
estrutura de funcionarnentO cornpletamente diferente, etc.

Do ponto de vista da divida, Deputado, o quadro é esse, os nümeros
definitivoS são esses. Estou a disposicão para quaisquer outros
esclarecimentOS adicionais. Peco acs senhores que leiarn esse documento
que acabei de distribuir. Estamos abrindo a alma nesse docurnento, é uma
radiografia da situação econOmica e financeira do Tesouro, que é gravIssima.
Sempre disse isso. Outro dia, inclusive, peguei a transcricãO da minha fala no
inicio de 1996, em que disse que o Governo de Minas estava consumindo
mais de 90% da sua receita corn pessoal. Isso està al, Deputado, na Tabela
5, na página 7. Ela mostra o real comprometimento do gasto do Governo de
Minas corn pessoal. Não e o critério Camata. Depois, gostaria de fazer urn
comentário sobre a parte final de sua citação, quando fala em receita, no
crescimento da receita, no crescimento da despesa, no serviçO da divida, etc.
Estou apenas aritecipando. Os nümeros são estes aqui. 0 critérho Camata
não significa nada, na minha modesta opinião, na minha modesta avaliação.
Ele não tern significado econOrnico-finaflCeirO, não tern significado coritábil.
Ele mistura coisas que não se pode misturar. Não sei por que a Lei Carnata
ganhou tanta notoriedade; não vejo nenhurn sentido nesse critério porque, no
nurnerador, apresenta como despesa de pessoal, uma série de itens que não
deveriarn entrar e como receita também coloca urna série de itens que não
deveriam entrar. Vou dar urn exemplo: uma empresa do Governo de Minas, a
qual depende totalmente do Tesouro e no final do rnês, tern de mandar o
dinheiro. Isso é gasto corn pessoaldo Estado, o qual, no critério Camata, não
entra. Minas Gerais recebe entre R$800.000.000,00 e R$900.000.000,00 por
ano, como recurso do SUS. Isso não e receita do Tesouro no sentido
convencional, no seritido de que tratarnos. Esse recurso do SUS nem transita
pelo Tesouro. 0 SecretáriO da Fazenda não pode fazer nada corn ele, não
pode usia-lo para pagar pessoal. Vejarn na página 7, tabela 5, no critério
Recursos Livres do Tesouro. E o que chamo de receita corrente liquida
disponivel. E aquibo que fica no caixa do Tesouro, para pagar pessoal,
custeio, investimento e servico da divida.

0 que fica no caixa do Tesouro é essa série apresentada. E o que significa?
Representa 75% do ICMS, 50% do IPVA, todas as taxas que 0 Estado

-J
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arrecada, todas as transferéncias federals que recebe, como FPE e outras.
Isso é a receita fiscal do Estado. E olhem a comprometimento desta receita
corn pessoal. E al que fica demonstrada a situação de grave desequilibric
financeiro de Minas Gerais nos Qltimos anos. A explicacao está aqui. Temos
urn comprometjmento riesse ano de 94% da receita corn pessoal. Como e
que 6% vao dar para fazer o restante do custelo, do investimento, do serviço
da dIvida que tern de ser feito? A explicaçao é esta. A!guem poderia dizer que
o Governo não agiu. E a afirmativa não é correta. Ate o momento, fizernos
tudo que os iristrumentos legais e institucionajs existentes permitiam. Tiramos
pessoal, fizemos PDV, diminuimos o nUmero de cargos em comissão,
diminulmos empresas. Agora, solucaes que, eventualmente, podem dar
resultados em outros Estados, no caso de Minas Gerais, não chegam nem
perto do problerna. Temos dezenas de mflhares de funcionãrjos a menos do
que tinharnos em janeiro de 1995. 0 problema de Minas, estruturalmente é
muito complexo. Os dados de pessoal estão também indicados nesse
documento. Vocés terâo oportunidade de ver. De modo que a
cornprometjmento da nossa recelta, o efetivo, aqui!o que conta, e qua!quer
Secretarlo da Fazerida val ver isso imediatamente, nào é a ser-viço da divida.
Quando não se tern dinhejro para nada, tudo é problema. Agora, quando mal
se tern dinheiro para pagar o pessoal, al você pode eleger qualquer coisa e
dizer que o problerna é o serviço da divida, o investimento, o custeio. Os
dados sobre custeio estão aqul também. 0 custeio veio caindo desde 1995
ate agora, mas chega a urn ponto em que nâo é passivel cortar rnais. Então,
o desaflo que seria do Governador Eduardo Azeredo, se tivesse sido reeleito,
será, tambérn, do Governador Itamar Franco. As dificuldades não foram
criadas nem surgiram neste momento. As dificu!dades rião surgirão em
janeiro de 1999, corno se fosse num passe de mágica; as dificu!dades vêm
sendo alimentacjas por uma série de fatores, lenta e vagarosamente porém,
de forma persisterite, dia após dia. Minas Gerais gastava, em jarieiro de 1995,
R$78.000.00000 por mês corn inativos de todos os Poderes. Em setembro de
1998 estava gastando R$170000.000,00. Isso significa R$2.000.000.00000
por ano de gastos corn inativos, isso, numa receita de R$6.000.00000000
Urn terço de tudo o que o Estado arrecada é gasto corn inativos. Os inativos
não tern culpa de nada. Não e esse o ponto. 0 ponto é a dificuldade que
temos diante de nós. Foi feita alguma provisão para isso? Não. 0 funcionaria
pQblico em Minas Gerais ja pagou urn centavo sequer ao longo de sua vida
Citil para aposentadoria? Não ha urn centavo recoihido. Todo o recoihimento
foi feito para pensães e saüde. Ha urn desequilibrio monumental. Se a
Governador Eduardo Azeredo tivesse sido reeleito, urn dos pontos principais
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seria trabaihar nisso. Acertamos a questãa da divida, tiramos isso da frente,
acredito que por alguns anos, e agora é hora de trabaihar sobre isso. 0
desequilibriO é enorme. Vamos pegar as bases mensais. 0 Tesouro gasta
R$170.000.000,00 por més, e os 3,5% de desconto que são retirados dos
funcioriáriOS representam uma receita de R$12.000.000,00 par mès. Esse é o
valor do desequilibrio. São R$170.000.000,00 de despesa contra
R$12.000.000,00 de receita par mês.

Born, you passar agora, Deputado, para sua pergunta sabre a serviço da
divida. Na página 12 vamos ver a Tabela 10. Na ültima linha está o que
pagarnos corn serviço da divida nesses anos. Em 1995, R$459.000.000,00;
em 1996, R$542.000.000,00; em 1997, R$676.000.000,00 e vamos fechar
este ano corn R$424.000.000,00. Aquele nürnero que o senhor mencionOu, de
R$20.000.000,00 par mês, nao e urn nümero correto. Esse nümero está
dando uma media de quase R$50.000.000,00 por mês de pagamento. Dá
para ver que diminuiu em relação a 1997, quando pagamos
R$676.000.000,00. Diminuiu para R$424.000.000,00 em 1998. Isso foi efeito
do acordo de refinanciamento.

Estamos tratando de passar todas essas informacôes, em detaihes, para a
equipe de transição do Governador Itamar Franca. Em 1999, a servico da
dIvida será bern pesado em Minas, mas não em decorrência do contrato de
refinanciamento.

Darei urn exemplo. 0 Estado emitiu, em 1994, eurobônus. 0 Estado de
Minas fez uma emissão soberana de eurobônus no valor de
US$200.000.000,00. Ha urn vencimento de US$100.000.000,00 desse
eurobônus em fevereiro para o qual estamos deixando as recursos
provisionados, os ativos provisionados.

Esse é urn vencimenta, digamos assim, forte e episódico, que vai causar
impacto em 1999, mas não se repete frequentemente. Outros contratos que
mencionel anteriorrnente, referenteg as Leis n°s 8.727 e da 9.796, que não
fizeram parte dessa renegociacâo - são aquelas duas renegociacãeS que
mencionei de 1989 e 1993 - e também uma série de outros contratos e de
dividas dessas renegociacöes, que não fizeram parte dessa agora, também
tern vencimento em 1999, em 2000, etc.

Ha urna conjugacãO de vencimentos pesados para 1999, mas que não
decorrern, não tern uma relaçâo direta corn esse refinanciamento da dIvida.

0 impacto total desse refinanciamentO da divida - eu pediria aos Deputados
que fossem para a página 14, Tabela 11 - está explicitado nessa tabela. Se
não houvesse o refinanciameritO da divida e se a dIvida continuasse a ser
computada par juros de mercado desde marco de 1996, que fol aquela data
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de corte, o total da divida de Minas Gerais seria de R$23.352.000.000,00 , e
não os R$18.500.000.000,00 de hoje. Quer dizer, o impacto do
refinanciamento resultou num ganho para o Estado de R$4.800.000.000,00.
Esse é o impacto.

Então, dizer que esse acordo não é born não é uma perspectiva que me
pareça correta para analisá-lo. E urn acordo que pode ter os seus defeitos,
nada na vida e perfeito. 0 processo de solução dos problemas das finanças
pQblicas no Brasil é urn processo longo.

As providéncias tomadas neste Governo propiciaram urna reduçâo da
dIvida, ate a momento, de R$4.800.000.000,00. Quem está pagando isso? E
a União. Não e de supor que isso aqui desapareceu. Alguem assumiu esse
custo para o Estado. Foi a União. Isso ocorreu no caso dos outros Estados.
Ela assumju custos, proporcionalmente, no caso de São Paulo, do Rio de
Janeiro, do Rio Grande do Sul, e assim por diante.

Pars firializar essa questão da dIvida, queria enfatizar esses pontos.
Grande parte da divida era em "overnight", vencia em 24 horas, passamos
para 30 anos. 0 juro era de mercado e chegou, em vários momentos, a
superar 40% ao ano. Agora, o juro é fixo; independentemente de oscilaçôes
da poiltica monetária, ojuro é de 7,5% numa parte da divida e de 6% na outra
parte, como expliquei aqul.

Ha previsibilidade, ha condiçoes de sabermos qual e o valor exato da
prestação a ser paga. Antes do refinanciamento era impossivel saber.

A prestaçao a ser paga ao final de cada mês variava, o que nâo ocorre
agora. Esse e urn contrato que trouxe grandes beneficios para Minas Gerais e
para as geraçôes futuras. Mas é sempre possIvel alguem falar que poderia ter
sido feito meihor. So o futuro dirá se teria sido possivel encontrar outras
formas democráticas que atendessem as 27 unidades da Federaçao. Se se
fez para urn, tern de se fazer para todos.

Acho que repassei todos Os pontos mencionados pelo Deputado Gilmar
Machado. Se näo o fiz, peço so Deputado que me lembre quais os pontos
que, possivelrnente,eu possa não ter respondido a contento.

Esclarecimentos sobre as Debates
o Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - A Presidência vai

conceder a palavra aos Deputados, para que formulern questôes ao Sr.
Secretário. Cada Deputado disporá de três rninutos.

Debates
o Deputado Gilmar Machado - Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário,

realmente, sua exposição aborda essa situaçao caótica, que temos
denunciado ha muito tempo. Mas é born lembrar e deixar claro que este
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GoverrlO defendeu a politica de juros que nos está sufocarido. Durarite todo o
seu Governo, Eduardo Azeredo defendeu a politics de asfixia aos Estados e
aos municipioS. Então, é difIcil reclamar de algo que ele ajudou a fazer.

o Secretário João Heraldo Lima - A ecoriomia pars Minas Gerais foi de
R$4.800.000.000,00 . 0 que o senhor está dizendo nào e verdade. Seria urns
incoerênCia do GovernadOr defender...

o Deputado Gilmar Machado - Não fui eu que disse. Foi a senhor que falou
que a jurO é alto.

o Secretário João Heraldo Lima - Sim, é iriegável que a juro é alto no Brasil.
Mas, mesmo assirn, chamo a atertção para a fato de que houve a
possibilidade, também para os outros Estados, näo apenas para Minas
Gerais, de refinanciamentO de suas dividas, corn urn enorme abatimento.
Sem düvida nenhuma, o juro asfixia o Pals. Mas houve urn abrandamentO
dessa poiltica, em forms de renegociacão da divida.

0 Deputado Gilmar Machado - Trabalha-se corn a idéia de que se ganha
urn pouquinho corn a perdão do juro, como vai ocorrer corn a ariistia que está
sendo concedida.

0 Secretária João Heraldo Lima - Não e urn pouquinho, são
R$4.800.000.000,00.

0 Deputado Gilmar Machado - Mas, se Minas Gerais crescesse e não fosse
penalizada pela Lei Kandir, pela FEF, etc., teria urna receita mensal de mais
de R$800.000.000,00, o que não vem ocorrendo. A receita mensal de nosso
Estado é so de R$500.000.000,00. Dana mais de R$300.000.000,00 por mês.
Durante quatro anos, teriamos esse dinheiro de volta multiplicado. Então,
entendo como equivocada a politica deste Governo. Se não tivéssemos o
FEF, se não tivéssemos a Lei Karidir, teriamos urn acréschmo de receita de
aproximadamente R$3.000-000-000,00 por ano. Estamos perdendo em
virtude dessa politics equivocada. Na verdade, vamos ganhar
R$4.800.000.000,00 em quatro bnos, enquanto poderiamos ganhar
R$12.000.000.000,00, se nossa ecanomia estivesse crescendo.

0 Secretário Joãa Heraldo Lima - Se o Brasil fosse outro...
0 Deputado Gilmar Machado - Esse e a pnimeiro ponto. Segundo...
0 Secretário João Heralda Lima - Não, eu...
0 Deputado Gilmar Machado - Eu ouvi o senhor, e gostaria que o senhor

me ouvisse. Eu tenho a meu prazo. Depois, logicamente, o senhor disporá de
algum tempo para se manifestar. Com  relação a venda dos Bancas, se minha
conta naa estiver errada, a entrada do CREDIREAL e do BEMGE ficau em
R$642.000.000,00. 0 senhor disse que a venda dos Baricos tinha resultado
em R$720.000.000,00.
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o Secretárjo João Heraldo Lima - 0 Deputado me permite responder
rapidinho?

o Sr. Presidente - A Presidéncia avisa ao Deputado Gilmar Machado que
ele dispora de apenas 11 segundos para terminar a formulaçao de sua
questão.

o Secretárjo João Heraldo Lima - Sr. Presidente, pelo fato de eu té-lo
interrompido, solicito ao senhor que conceda mais alguns minutos ao
Deputado Gilmar Machado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
o Deputado Gilmar Machado - Então queria que a senhor explicasse as

diferenças que eu nâo consegui entender. Outra coisa que o senhor colocou é
corn retaçao ao pagamento dos juros. Fiz as contas aqui. R$424.000.000,00
divido por 12 dá uma media mensal de R$35.000.00000. A partir do ano que
vem serão R$88.000.000,00. Então vamos ter que aurnentar
R$50.000.00000 de juros para pagar no ano que vem. Não sel como vamos
conseguir crescer para pagar R$50-000.000,00 a mais. Que beriefjcios varnos
ter corn isso? Está aqui. Esses são Os nümeros que o senhor nos apresentou.
Fiz as contas em dma dos nCimeros que recebi. Dá uma diferença. 0 senhor
colocou no gráfico: ate setembro a senhor tinha pago R$315.000.000,00, e
ate dezembro vai pagar R$424.000.000,cjo Se eu fizer as contas, you achar
urna diferença de R$109.000.000,00 que you ter que pagar em trés meses, 0
que val dar cerca de R$36.000.000,00 por mês. Então mantém-se,
logicamente, a media de R$35.000.000,o, sendo que, no ano que vem,
vamos para R$88.000.000,00. Então, evidentemente ha uma perda
significativa.

Outra questao que queria colocar e sobre o valor nominal do FCDS, que
seria de, aproximadamente R$1.000.000,00000 Lógico que é o valor de
face. 0 senhor mesmo explicitou isso. Se nOs trabalharmos isso, quando
realmerite fizermos as contas, deve cair, na minha avaliaçao, prOximo de
R$500.000.000,00. Pelo menos as contas que Os outros Estados tern feito dá
mais ou menos perto da metade do valor de face real, na hora em que vocé
faz a depreciaçao. No meu entendimento, poderlamos ter urn ganho, já que
nOs estamos negociando no FCDS junto a Caixa, deixando o Tesouro, porque
realmente ninguern vai comprar isso a nao ser o Tesouro. Nós poderiamos
acrescentar nisso e diminuir depois do dinheiro que nós pagamos do
CREDIREAL e do BEMGE. Nós poderIamos ter uma sobra de caixa de mais
de R$150.000.000,00, que poderia ser utilizacla, na minha avaliaçáo, se
realmente eu tivesse possibilidacje de mexer e de estar administrando

Para finalizar, concordo corn V. Exa. Ternos que, realmente, mexer em
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ustoS. Na questão, por exemplo, da aposeritadoria, sempre colocamOS isso.
rrabalhamos aqul a tempo inteiro dizerido que teremos que trabaihar na
questão da constituicãO do fundo, tanto e que estamos lutando ate hoje para a
sua constituicão. So que o Governador criou a fundo, na verdade, so para
descontar 35%, e a lei estabelecida que, urn ano depois, teriamoS que estar
corn o fundo constituido. NOs e todos os servidoreS püblicos estamos ate hoje
esperando. Isso não andou porque o Governo não quis. ObrigadO.

0 Secretário João Heraldo Lima - NOs podemoS discutir sobre a politica
econOmiCa. Se eu disser que se o Brasil fosse outro a receita de Minas teria
sido outra, isso também e passive!. Sempre as possibilidadeS estão em
aberto. Se o seu partido tivesse sido eleito para governar o Brash!,
provavelmente a poiltica seria outra, e a Brashl seria outro, mas, infelizmeflte,
ele não fol e!eito. Então a pohitica que existe é essa, e é urna questão de
escoiha achar correto ou equivocado. Eu, pessoalmeflte acho-a correta.
Penso que o Brasil não tern muitas opçães para experimentar outro tipo de
polItica econômiCa que possa gerar urn ambiente macroeCOnômiCo do desse
que estamos vivendo. Penso que essa discussãO pode ficar para uma outra
oportunidade.

Corn re!ação ao FCDS, é também a sua opiniâo e o seu desejo. 0 meu
desejo também era esse, ou seja, que pudéssernOS ter urn troco do FCDS, so
que isso é impossivel. 0 Governo Federal não faz, nunca fez para ninguém
desembolsO corn re!ação ao FCDS. Ele sO serve para encontrO de contas.
Essa possibilidade alegraria a todos nOs se pudesse ocorrer, mas,
infelizmente, não é passive!. Quer dizer, se houver urn saldo credor a favor do

• Governo de Minas, no final das contas, isto e, acertada a conta gráfica, se
houver esse sa!do, e!e será utilizado para urn encontro de contas. Corn
relaçao ao valor do Banco, o Governo do Estado de Minas Gerais não era
dono de 100% do capital do BEMGE. Quando mencionei o valor de venda do
BEMGE, referi-me a 100% do Bancd. A parte correspondente ao controle do
Governo de Minas é o valor que está al indicado.

Corn re!acão ao Fundo de Previdência, tambérn concordo corn a senhor em
que deverlamoS criar urn fundo. Mas pergunto: Corn qué? Corn que o Estado
de Minas vai fazer urn fundo? 0 Estado de Minas tern uma situacão das mais
graves, do ponto de vista previdendiãrio, cornparativameflte aos outroS
Estados. Mao temos patrimônio suficiente para fazer frente a essas
obrigaçOes, e, do ponto de vista do fluxo mensal de recursos, não ha tarnbém
muita margem de manobra, coma està claro no documento que distribuI.
Trata-se de urn desaflo complicado; é complexa a solução desse prob!ema.

Vou usar urn raciocinlo râpido para exemplificar essa questão. 0 Tesouro



502de Minas gasta R$2.000.000.oOo,00 por ano corn Os inativos. Se tudo tivesse
sido feito corretamente no passado, ou seja, Se o sisterna prevjdenc,arjotivesse sido capitalizado no passado adequadamente o patrimôriio dessefundo deveria ser da ordem de R$22.000.000.000,00 a R$24.000.00000000Isso significa que ele teria que ser maior que a PREVI, que é o major fur yjo de
previdéncia existente no Brasil. Para que isso? Para, a partir do patrimônjo de
R$22.000.000.000,00 pelas regras atuariajs e prudencials existentes no Pals,
gerar uma renda de R$2.000.000.000,00 por ano. 0 senhor ha de convjr que
o fundo nâo poderia ter seu capital comprometido para pagar esse
compromisso

Essa e a natureza do problema, esse e o debate que nOs também
apresentamos, corn relaço ao IPSEMG em Minas Gerais. 0 IPSEMG tern o
nome de Prevjdêr,cja mas nunca foi previdencia; se seus recursos fossem
utilizados para pagar a conta previdencjárja do Estado, ele seria devedor do
Tesouro em vários e vários milhäes de reais. A situação seria o inverso
daquilo que hoje a rnaioria das pessoas e dos funcionárjos percebem. Tern-se
a impressao de que o Estado deve a Previdêncja. Do ponto de vista das
finanças pCiblicas, do ponto de vista da soluço em Minas Gerais, nao serã
esse o caminho. A Previdencia é quem deve ao Tesouro. 0 Tesouro está
pagando mensalmente compromissos que deveriam ter sido pagos pela
Previdência, e ela nao foi organizada para esse fim. Nunca se tomou esse
tipo de providéncia legal e institucional. Nurica Se compreendeu o problerna
dessa forma.

0 senhor está apresentando uma tese - se me permite expressar assim - de
que deveriamos formar urn fundo. Eu nunca poderia ser contra isso. Devemos
formar o fundo, mas o que vamos pôr nesse fundo? Como ele será
capitaljzado? Corn a receita corrente? Corn a patrimôriio disponlvel no
Estado?

Faço sempre uma conta hipotética. 0 ativo mais valioso do Estado de
Minas é a CEMIG. Ha 20 anos a CEMIG é uma empresa de capital aberto, e
ha 20 anos o Estado rião possu 100% do capital da CEMIG. Quase 20% do
capital da CEMIG está fora do Brasil, corn investjdores institucjonajs naEuropa, nos Estados Unidos, na Asia, etc.

Vamos supor, apenas para efeito de raciocinjo, que a CEMIG ainda fosse
uma empresa de capital fechado e o Estado detivesse 100% desse capital.
Al, o então Governador, hipotético, mandasse a esta Casa urn projeto
dizendo o seguinte: "Vamos capitalizar o fundo de previdéncia do Estado corn
a CEMIG, integral, 100%. Vamos transferjr o controle da CEMIG para o fundo
de previdéncia do Estado de Minas Gerais". Al, ele será, corretamente,
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hamado de Fundo de Previdéncia como patrimôniO liquido, tarigIvel,

lucrativo, etc.
Poderia haver alguma controvérSia. Coma vamos avaliar a CEMIG na hora

de transferir o seu controle para esse fundo? Alguérn poderia dizer que
varnos avaliar pelo valor de bolsa, que é a verdade do mercado, é quantO vale
no mercado. Quem tern uma bolsa e quer vender vai na bolsa e vende por
aquele preço. Esse é a valor da empresa.

Al, poderiamoS contraargUrnefltar: o valor de mercado para esse caso nâo
serve. Vamos pegar o valor patrimonial, que é o valor mais alto da empreSa, é
o valor que está lançado em seus livros. E o valor contábil, sem nenhum teste

do mercado, mas e a valor mais elevado que uma empresa, em condiçöes
normais, pode ter. E claro que existem situaçöes em que empresas são
negociadas e vendidas por valor acima do valor contábil, do valor patrimonial.

Vamos admitir que, nesse caso, a CEMIG fosse transferida para esse fundo
pelo valor patrimonial. Isso, para os detentoreS do fundo, seria espetacular. 0
valor patrimonial da CEMIG e próximo de R$9.000.000.000, 00 , ou seja, 100%
do capital da CEMIG, diga-se de passagem. Vendemos 14% do capital da
CEMIG por R$1.130.000.000,00, valor próximo ao valor patrimonial.

Então, 100% da CEMIG foram transferidoS para esse fundo de previdência
do Estado e contabilizadoS por R$9.000.000.000, 00. Como se transforma a
propriedade desse capital, desse ativo valioso, em salário? Em vencimento
mensal, porque a inativo tern que receber mensalmente 0 seu salária. Como

se transforma uma empresa de R$9.000.000.000,0 0 em renda mensal para

os rnilhares de titulares desse fundo?
Por meio do dividendo que essa empresa paga, o senhor concorda? E a

forma existente, quer dizer, apura-se o resultado da empresa durante o
exercicio, os controladores decidem dentro das normas da sociedade
anônima, da CVN, etc., quanta irão distribuir na forms de dividendo do lucro
obtido pela empresa.

A CEMIG viveu urn perlodo excepcional, deu R$500.000.000,00 de lucro.
Se a fundo detivesse 100% do capital da CEMIG, teria R$500.000.000,0 0 por

ano. Não chega a trés meses da despesa do Estado de Minas Gerais corn os
inativos. Isso mostra a tamanho do problema.

Se o fundo de previdência do Estado tivesse o controle total da CEMIG, da
COPASA, dos Bancos, de tudo que a CEMIG conseguisse amealhar, nern de
lange chegaria aos R$22.000.000.000,00 requeridos por esse patrimâniO para
fazer frente a urns despesa de R$2.000.000.000,0 0 par ano.

0 que é mais grave: além de o Estado näo ter patrimônio para fazer frente a
esses comprorniSsOS nem fluxo mensal de receita corrente compatIvel corn
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isso, porque consome a quase totalidade da receita no pagamento dos ativos
e inativos, nao ha disponibilidade de fluxo para capitalizar mensalmente esse
fundo. Além disso, ainda ha urn outro fator extremamente agravante: o
crescimerito da despesa corn os inativos é exponencial. 0 exemplo está
riesse trabalho que distribul aos senhores, mostrando que, em janeiro de
1995, o Estado gastava R$76.000.000,00 por més corn os inativos, hoje gasta
R$170.000.000,00. Esse crescimento é, na minha opinião, a variãvel mais
complexa a ser tratada.

Se, por urn passe de mágica, houvesse urns medida que estipulasse que
esse crescimento está estabilizado agora, parou nos R$170.000.000,00, isso
facflitaria a solucao do problema para o futuro, mas a despesa é de
R$170.000.000,00 no més de setembro; em outubro, foi urn pouco major; em
novembro, é major; em dezembro, será maior; e assim sucessjvamente. Eta
cresce todos os meses, porque a logica do sisterna de vencimentos e de
vantagens existente no setor pUblico brasileiro - e esta não é uma
particularidade do Estado "A" ou "B" - leva ao crescirnento corn o tempo.
Então, a rnedida que o tempo passa, ha crescimento dessa despesa.

A dificuldade da soluçao passa, no caso de Minas Gerais, por uma questao
patrimonial e pela questao do fluxo corrente. Se o Estado estivesse numa
situação em que, so final de cada mês, apurada a receita e a despesa,
houvesse superávit, seria absolutamente correto e indispensável que se
destinasse uma parcela expressiva desse, ou, talvez, todo ele, para
capitalização, em bases mensais, desse fundo. Mas, da forma corno as
contas estão postas em Minas Gerais, não vejo a possibilidade, pelo menos
em curio prazo, de o Estado capitalizar urn fundo em bases mensais, mesmo
que seja urn pouquinho a cada mês. E, do ponto de vista patrimonial, mesmo
que haja decisaes politicas - como esse exemplo que mencionei, de
capitalizar o fundo corn patrimônio existente no Estado -, a receita gerada por
esse patrimônio seria, ainda, por muitos e rnuitos anos, insuficiente para fazer
frente aos compromissos mensais existentes, quer dizer, aos direitos
adquiridos e exercidos constantemente.

Na minha avaliaçao, essa questão previdenciária é, de longe, a problema
mais complexo que o Estado de Minas terá de resolver. E urn grande desaflo
a sotução desse problems.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero, inicialmente, louvar a presença
do Secretário, de seu assessor, na Assembléja Legislativa, lamentando a
auséncia da maioria dos parlamentares. Trata-se de uma discussão
extremamente séria, que poderia ter sido feita em mais momentos, nesta
Casa.
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Quando V. Exa. esteve aqui, tive a oportunidade de fazer urn requerimento,
solicitando informacöeS sobre o perfil da divida do Estado. Felizmente, estou
recebendo as informacOes hoje, através desta reunião, apesar de haver feito
• pedido ha muito tempo. Mas os dados que aqui estão são importanteS para
• debate, para que possamoS nos posicionar frente so Governo e as
responsabilidadeS do Estado. 0 que fol colocado mostra que, realmente,
existe enorme responsabilidade de governos anterioreS, ou atividade
irresponsável de governos anteriores, que resultararn numa divida acumulada
por fatores que poderiafli perfeitamente ter sido controlados. 0 Estado
assumlu responsabilidades e dividas que, caso houvesse urn controle major
por parte do Governo, não teriarn ocorrido. Mas, analisando Os dados,

observamos que o Goverrio atual também não soube ou não deu conta de
cumprir a papel de promover ou de conduzir o Estado para a solucão de seus
problemas, da meihoria ou da reducão de suas demandas e de seus
encargos. Estou vendo, por exemplo, urn dado do pagamento da divida,
proximo de R$1.000.000.000, 00 , este ario; e ha no entanto, urn deficit
superior a este montante. Todo o esforço que o Estado fez no sentido do
pagamento da divida estã perdido em função de urn deficit major do que a
dIvida paga. Se analisarmOs Os dados do endividamento a vista dos juros, a
negociacão do Estado, embora Iouvável, deu-se apenaS no final do Governo.
A vista ds lógica governamental vigente neste Pals, 0 que vemOS é que 0

Estado de Minas foi brutalmente sacrificado por juros, que fizerarn corn que a
divida quase triplicasse. Não seria importante ter discutido esses valoreS,
esses nümeros, no iniclo, e ter proposto e buscado urns negociacão? Onde
está o limite da incompetêflcia nesse processo? Essas são algumaS questOes
que gostaria de formular em relação a dIvida, mas quero formula-las,
também, em relsçâo a Previdéncia e so Fundo, pois é a sociedade que está
sendo penalizada, qualquer que seja o governo, de direita, de esquerda, de
centro-esquerda, e, de modo muito'especial, são as servidoreS püblicoS, por
falta da constituicãO de urn fundo de previdência. Seriam as governOS que se
sucederam que deveriam constituir esse fundo de previdênCia. Podemos dizer
clue, no passado, não houve a constituicão de urn fundo. Mas tanbérn no
presente nao está havendo a constituicão de urn fundo. Pode-se argumentar
que as servidores pOblicos não contribuern, de maneira especifica, para 0

fundo. Mas, se analisarmoS que, na logica governamental quem constitui
esse Fundo e uma parcela dos servidores e uma parcels major dos recurSOS
do Estado, riao podemos dizer, condenar, alegar nem raciocinar que esse
fundo nao e constituldo porque as servidores não contribuem pars ele. De

enir-Se corn a constitUicãOalguma forms, a Estado poderia prever e prev 
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desse fundo. Uma lógica hoje existente é que o Governo obrigatoriamente
tern de pagar os servidores inativos, que, cada vez mais, serão sacrificados,
chegando o mornento em que, em virtude da lei, teremos restriçaes. Entendo
que esse desaflo, que talvez seja o major desaflo de urn governante, não
pode ser apenas compreendido e sempre protelado e transfericlo para o
governante seguinte. Acho que é o momento para que o próximo Governo, já
que este está saindo, assuma essa questão como urn grande desaflo e possa
implementar e :niciar a constituição de urn fundo para amenizar o sofrimento
dos que serão inativos no futuro. Se projetarmos esse raciocinio para urn
futuro não muito distante, poderemos verificar que os recursos serão
absolutarnente insuficientes, já que a foiha de pagamento está prOxima de
90%, para garantir a estrutura funcional do Estado, para garantir os que estão
na ativa e dar a eles salários dignos e justos e garantir Os que serão
aposentados no futuro, porque esse equillbrio ainda não se estabeleceu. Isso
significa que esse processo ainda está numa linha ascendente, numa
crescente.

Quero trazer essas reflexôes para dizer que lamento ver urn Governo
term mar de forma tao deplorável. Apesar dos esforços e de alguns ganhos,
ganho de R$4.000.000.000,00 na negociação, existe urn prejuIzo muito
grande no deficit pCiblico, no pagamento elevadissimo dos juros. Não vi, em
nenhum momento, tendo em vista todos esses recursos que foram assumidos
como divida do Estado, que vamos pagar, porque não é dIvida do Governo, a
preocupação ou a acão no sentido de identificar também os usurpadores dos
recursos pUblicos, os que Se apropriararn desses recursos. 0 Secretário se
refer,u, por exemplo, a questão da MinasCaixa, em que houve urn saque a
descoberto, em grande escala, nurn determmnado momento. Quem fez isso?
Quem são os responsáveis pelo deficit, pelo desperdIcio dos recursos
pOblicos? Muita gente. lnfelizmente, a impunidade continua solta, e acho que
uma das formas de colocar esse Estado na linha do respeito aos recursos
püblicos é punir aqueles que malversam os recursos pOblicos, que o utilizam
inadequadarnente.

0 Secretário Joâo Heraldo Lima - Vou fazer urn comentário, ja que nao
houve propriamente perguntas especificas. Deputado, so queria dizer que
não posso concordar corn a afirmativa de V. Exa. de que este Governo so
tomou providências para renegociar divida agora. Fico ate entristecido
pessoalmente, porque trabalhei para isso, fui incansável desde fevereiro de
1995. A prirneira reuniäo convocada, por insistência do Goverrto de Minas,
corn o Governo Federal, corn o Ministro da Fazenda, corn o Presidente do
Banco Central, fol na sede do Ministérlo da Fazenda, no Rio de Janeiro, nurna
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sexta-feira, no mês de fevereiro de 1995. Fol a primeira reunião em que
levamos o esboco dessa proposta de 30 anos a juros fixos. All se iriiciou 0

processO de renegociacãO. Mas o processo de renegociacãO nunca tern urn
lado so, tern dois. Se dependesse de nós, terminariamoS o processo de
renegociacão ontem. Mas na medida em ele envolve a FederacãO, as
dificuldades são muito grandes. Então, queria deixar registrado, nesta Casa, o
empenho do Governo de Minas, desta administracão, em renegociar a divida,
desde o iniclo do mandato. Mas, infelizmente, sO fol possivel coriclul-la trés
anos e melo depoiS. E é muito tempo, principalmente para quem sofre as
aflicOes do ponto de vista do devedor, do ponto de vista do Governo Estadual,
não sO de Minas, mas dos outros Estados também.

Mas esse fol o tempo que o Pals demandou, que o Governo Federal e o
Congresso puderam disponibiliZar. Nossos contratos estavam todos prontos
praticameflte em fevereiro deste ano, mas o Congresso Nacional sO os
aprovou definitivamente no meio do ano. E dificil urn governo estadual, e o
senhor sabe bern disso, mobilizar o Plenário do Senado Federal para atender
a sua convenieflCia. Esse é apenas urn exemplo de urn dos atrasos. Os
contratos estavam prontos no inicio do ano, mas o Senado so os ratificou
vários meses depois, não por falta de pedidos, apelos e lembraflcaS a sua
Presidência. 0 Governo mobilizOu os Senadores de Minas, que sempre
representararn o Estado rnuito bern, mndiferenteS a partidos oue posiçãeS. Os
nossos Senadores sempre nos ajudararn muito, mas houve essa demora.
Não houve, de maneira nenhuma, leniência do Governo de Minas em relaçãO
a isso. Chego a ousadia de dizer que essa negociacão andou rnuito mais por

essão dos governoS, e o GovernO de Minas, certamente,pr foi urn dos que
mais pressionaram. 0 time do Governo Federal teria sido outro. Se isso
estivesse apenas nas mãos do Governo Federal, se tivéssemoS ficado aqui
aguardando-o para convocar urns reuniâo, provavelmente teria demorado

mais.
Quanto so fato de trazer esses dados sO agora, estive, durante esses

quatro anos, totalmente disponivel. Nunca deixel de vir a esta Casa quando

:
 chamado, quando convocado ou quando convidado, nunca deixel de prestar
as informacOes a mim solicitadas. Posso ate ter deixado de prestar as
informacOeS que as pessoas gostariam de ouvir, mas nunca deixel de
comparecer a esta Casa, trazer as informacOeS solicitadas e discutir
quaisquer temas. Por exemplo, hoje fiz urn esforco enorme pars organizar 0

que me foi pedido, porque estava viajarido. Organizei as mnformacOeS de
acordo corn a solicitacão recebida do Deputado Gilmar Machado. Gostaria

ue não ficasse a impreSsãO de que nos anosque isso fosse registrado, pars q 
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anteriores eu pudesse ter me ornitido ou feito pouco caso das convocacOes,
dos convites e da prestaçâo de esciarecirnentos e informacaes a Assembléia.

o Deputado Mauro Lobo - Inicialmente, gostaria de expressar-Ihe meus
cumprimentos e minha satisfaçao em revê-lo hoje nesta Casa. Fol dito, na
sua exposição, que nós temos realmente urn grande problema estrutural, que
o desequilibrio é decorrência dele. Obviamente, a politica fazendária de
qualquer Estado depende das macropoliticas do Governo Federal. A nossa
situaçao, numa visão acaciana, e aumentar receita e diminuir despesa, ou
aumentar o superávit. Mas, Secretãrio, apesar de todas as amarras que
temos, perguntaria ao cidadão e brilhante economista, que pôde participar de
forma privilegiada desse rnomento no Estado, privilegiada no sentido de uma
participaçao muito ativa na soluçao desses problemas, quals seriam as
grandes medidas para que voltássemos a ter urn estado de equilibrio.

o Secretário João Heraldo Lima - Quero frisar bern que o Deputado
solicitou essa resposta na condiçäo de cidadão, corn observaçaes de urn
cidadão. Portanto, seria melhor que o senhor tivesse me perguntando isso
depois de 31/12/98, quando retornarej a minha condiçao, vamos dizer assim,
de cidadâo comum e não de urn servidor.

Vamos falar urn pouco das perspectivas pelo lado positivo e não apenas
dos problemas. Ha urna reforrna tributária em discussão e o Brash, nessa
questão, costumo dizer, nâo terá a chance de errar. E possivel haver aquilo
que, aparentemente, é irreconciflivel e que estarnos procurando, ou seja, o
aumento da receita fiscal sem aumentar a carga tributária e, ao mesmo
tempo, simplificar o sistema tributário, desonerar a produção, que é muito
onerada no Brash, fazer corn que aqueles que já pagam paguem menos e que
aqueles que nao pagam passern a pagar. Além disso, não permitir a
dirnhnuiçao da receita de nenhum ente federado. Quer dizer, a receita da
União, dos Estados e do Municipios não pode diminuir. E possivel essa
rnágica? Esse conjunto de restricoes,que a soluçao do problema requer,faz
corn que essa questão comece a ser tratada. E o Congresso Nacional vai ter
de achar a soluçao sem chance de errar. Acho que e possivel ,sirn. Sou
otimista corn relaçao a possibilidade de a reforma tributária atender a esses
quesitos que mencionei e, ao mesmo tempo, satisfazer as dernandas, as
expectativas dos diversos entes federados do Brasil.

Nao quero entrar em detaihes, discutir a proposta que está no Congresso.
Estou acompanhando-a atentamente, tenho participado efetivarnente de
discussOes. Já repassei tudo aquilo que acurnulei em terrnos de informacao e
documentos no perlodo mais recente, na ültimas semanas, para a equipe de
transição do Governo Itarnar Franco, na pessoa do Dr. Alexandre Du Perrat.
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E possIvel haver urna elevacãO da receita tributária. Uma das medidas
contidas na proposta, tanto do relator Mussa Demes quanto essa sugestão
encaminhada pelo Ministério da Fazenda, que propãe a extincâo da
diferenciacâO de alIquotas internas e interestaduais, é bern aceita, bem-vinda.
Todos os Secretários da Fazenda apóiam esse tópico da reforma. Sern
düvida nenhuma ele terá urn impacto muito eficaz contra a sonegagâo, vai
diminuir a sonegacão.

Ha outros pontos positivoS na proposta. Estou apenas exernplificando e
querendo dizer que é possIvel haver urn aumento da receita tributárha,
dependendO do sucesso da reforma, que possa contribuir de maneira valiosa
para a solucâo dos problemas aqui rnencionados e discutidos.

Do lado da despesa, a inflexibilidade é major. Dai a necessidade de
discutirmoS exaustivarnente quals seriam as soluçães pertinenteS ou
passiveis de acontecer no caso de Minas Gerais. Urn comprometimentO da
receita corn o pessoal, da ordem de 94%, reduz enormemente a margem de
manobra do Governo. Alguérn poderia perguntar por que o Governo não fez
nada. Fez. 0 que podia ser feito, corn os iristrumeritOS disponIveiS, ate então,
ja foi feito, como disse anteriormente.

Os instrumentos juridicos, isto é, ø arcabouco juridico-iflstitUCiOflal do Pals
está mudando, principalmente nas ültimas semanas, nos ültimos meses. Corn
novos instrumeritoS, novas possibihidadeS se abrirão para os governaflteS. Al
será o mornento de se discutir nesta Casa, no Congresso Nacional, quais as
medidas cabiveis. Evidenternente, o item relativo ao gasto corn pessoal
estará no centro da questàO. Nao adianta querer omitir isso, nem tapar o sol
corn a peneira. Para resolver o problems, o item relativo ao gasto, que
representa mais de 90% dele, terá de ser rnexido. Não adianta querer rnexer
nos outros itens, mas pode-se ate faze-b, corn o intuito de melhorar ainda
mais, para somar. Pela experiència, pebo que vi a frente da Secretaria da
Fazenda, durante esses anos, vejo que o caso de Mines Gerais é uma
questão de solucão dificilirna. Por qué? Existem varios motivos, mas quero
charnar atenção para urna deles, que tern urn pouco a ver corn algurnas
indagaçOes que o Deputado Adeirno fez. Ha uma inflexibilidade muito grande
corn relação ao gasto corn pessoal em Mines Gerais. Então, considerando o
gasto total, igual a 100%, vamos entender melhor essa inflexibilidade. Deste
total, 40% são representados pelos inativos; 34%, pelos ativos da educacão,
porque Os inativos jé estão englobados nos 40%. Ora, sou urn defensOr do
programs de educacâo existerite em Minas Gerais, sou urn defensor da sua
expansão e do seu aprofundamentO, porque urna des experiênciaS do setor
püblico mais bonitas que ja vi na minha vida diz respeito a esse programa. E
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tern dado certo e muito certo. Educação é trabaiho intensivo, que as
americanos chamam de ( ... ).

Para fazer educaçao, e preciso de gente. Se resolvemos urn problema no 10
grau, por exemplo, dar escola para todo mundo, diminui a repeténcia, diminui
a evasão, criamos demanda adicional. Toda turma que sair do 10 grau val
querer entrar para 0 20 grau. 0 Estado vai ter que financiar esse 2 1 grau, e
assim sucessivamente. A questão do desdobramento significa sempre gastos
adicionais.

Voltando aquela conta, sempre temos 40% de inativos, 33% a 34% da
educaçao. Jã são 74%. Já são 3/4 do gasto corn pessoal. Depois, temos algo
coma, parece-me, 10% corn outros Poderes, Tribunal de Justica, Ministério
Pübljco, Tribunal de Alcada, Tribunal de Contas, Justiça Militar. Os outros
Poderes consomem algo como 10% a 12% do gasto corn pessoal. Então, ja
subimos para 85%. A margem de manobra do Executivo corn os outros
Poderes é muito pequena ou nula. 0 Executivo nao pode dizer nada sobre a
politica de pessoal dos outros Poderes, que são autônomos e indeperidentes.
Depois disso, temos as Policias Militar e Civil, que respondem por 10% a 12%
do gasto de pessoal. Como no caso da educaçáo, as duas atividades
trabalharn intensivamente. A expansao, a meihoria do policiarnento, da
segurança, sempre requerem mais gente, e mais gente e mais despesa de
pessoal. Corn isso, chegamos a 95%. So corn essas rubricas que mencionei.
Para Os outros 5%, sobra o resto todo. Fiscalizaçao, Prornotoria, saOde. 0
funcionário pOblico que presta servico meio burocrata está al também. Então,
alguem poderia dizer: vamos resolver esse problema aqul, vamos cortar
esses 5%, vamos mandar todo mundo embora ou tomar outra medida. Isso
nem arranha o problema em Minas Gerais. Então, ai que é está a thficuldade,
como resolver esse problema? Idealmente, convencionou-se no Brasil tratar
as nUmeros de financas pCiblicas mais ou menos dentro da seguinte
configuraçao, eu ja falei isso algumas vezes e algur'is dos senhores já deve
ter escutado: pegamos 100% da receita, seria razoável termos do setor
püblico que desses 100% fossem consumidos 60% corn gastos de pessoal.
Al, a gasto de pessoal total, ativo e inativo, e de todos Os Trés Poderes que
dependem do Tesouro: 60% para pagar pessoal, 15% para servicos da
divida, 15% para investimentos e 10% para custelos.

Convencionou-se que essa distribuição da receita, dos gastos, seria de
60%, e inclusive foi para Constituiçao, depois veio a Lei Camata mudando urn
pouco. Convencionou-se que esse nUmero era adequado.

Outros paises, do ponto de vista de comparação internacional, que
tradicionalmente gastam muito corn servico püblico, corn pessoal, corno a
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Franca, por exemplo, os palses nOrdicos, que tern tradição de folhas pesadas,
de burocracias maiores, de gastos mais elévados corn pessoal. Nesses
paises, que são desenvolvidOs, essa é a diferença, esse nümero chega a ser
ate urn pauco major. A Franca gasta próximo de 70% corn pessoal. E difIcil
fazer essas comparacãeS porque não se pode comparar a Brasil corn a
Franca, evidentemente.

Esse nOmero se configurou coma nUmero adequado, aceito e passou ate a
ser urn objetivo a ser atingido, os 60% de comprometimentO de receita corn
pessoal. Esse limite, estabelecido pela Constituicão brasileira, passou a ser
urn objetivo a ser alcançado. Em vez de ser urn teto a ser evitado, passou a
funcionar coma 'standard", urn padrão considerado adequado.

Vamos admitir que seja adequado. 0 desenquadramentO de Minas Gerais
corn relação a esse padrão e muito grande. Estamos comprometendo 94% cia
receita corn pessoal. Coma adequar? 0 tamanho do ajuste teria de ser de
aproximadarnente 1/3 da foiha. Em vez de gastar R$425.000.000,00 a
R$430.000.000,00 par mês corn pessoal, coma a Estado de Minas hoje gasta,
teria de se reduzir 1/3 desse valor. Isso seria muito dificil, em razão da falta
de flexibilidade que mencionei anteriormente, uma vez que 95% são de
gastas corn pessoal, e difIcil fazer mudancas.

As soluçöes, para concluir - está urn pouca longa a resposta, porque a tema
e complexo - Deputado, dando minha opinião como cidadão, não coma
membro do Governo, as soluçöes teräo de ser criadoras, inovadoras,
criativas, naa vamos poder pensar, eu acho, so no caso de Minas Gerais,
temos de levar em consideracâo outros Estadas brasileiros, algumas
Prefeituras. Não se poderá passar do marco convencional hoje existente.
Vamos ter de partir para soluçOes novas, dada a gravidade do prablema e a
forma coma ele se apresenta. Mas essas opiniOes eu so posso dar depois
qua estiver fora do Governo. Na momenta não possa emitir opiniOes
livrernente.

0 Deputado Gilmar Machado - So para concluir, Sr. Presidente, quando
fizemos a solicitacão da vinda do Secretário procurei me ater aquilo que fol
objeto do requerimento, para não fugir do tema, ja que nosso Regimento é
expresso, se eu o convoquel para urn tema não posso ficar aqul tentando tirá-
Ia do objetivo. E procurei então, dentro da minha linha de argumentacão, ater-
me aos itens, principairnente das Cláusulas 4a e 113 da questão do
endividamento. Eu também queria estar discutindo uma série cia outras
questOes, mas acho que não será hoje, parque gostaria de estar discutindo a

° salário e aprofundar-me em uma série de autrasanistia, a problerna do 13 
questoes, coma a do duodécirno da Assembléla e a endividamento do
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Nâo abordei esses assuntos porque, no meu entendimento, não foi esse o
objeto do rneu requerimento. Agradeço ao Sr. Secretário porque jà haviamos
feito o convite em outras ocasiOes, mas, pela primeira vez, recebemos
informaçaes mais sistematizadas, o que nos permite fazer urn estudo mais
aprofundado. Das outras vezes, encontramos dificuldades. Vamos solicitar a
Casa o retorno do Secretário, para esciarecermos a questâo do IPSEMG, a
questão do 13° salário, a questao do duodécimo da Assembléia, e assim por
diante. Al, minha liriha de argumentaçâo será outra.

Para encerrar, o senhor não respondeu Se minha cifra, de R$88.000.000,00,
está correta a partir de marco do ano que vem. Atualmente, está em
R$35.000.000,00. Gostaria que o senhor me explicasse se estou correto ou
se minha conta está errada.

Corn relaçao a custeio, durante sua exposiçâo, o senhor afirmou que houve
urn esforco, e estão cortando o custeio, no que acredito. Mas, corn base nos
námeros, nâo e isso o que acontece. Por exemplo, os gastos de custeio em
1995 foram de R$756.000.000,00; em 1996, R$735.000.000,00; em 1997,
R$709.000.000,00; em 1998, ate setembro, já Se gastaram
R$806.000.000,00. Se considerarrnos os anos de 1995, 1996 e 1997,
realmente, houve uma diminuiçao. Mas, se levarmos em conta a projecao
apresentada pelo senhor ate setembro, em 1998 houve urn grande acréscimo
na area do custelo. Já gastamos R$806.000.000,00. Em dezembro,
passaremos de R$1 .000.000.000,00 em custeio. Em 1995, o percentual era
perto de 16,8. Mesmo corn toda a austeridade e esforço, em 1998, houve
uma certa flexibilizaçao no que diz respeito a area de custelo, pelo menos
corn base nos nImeros que o senhor nos informa.

Já que esta e minha (iltirna consideração, agradeço a presença do
Secretário. Este debate foi realmente importante. Procurei me ater ao assunto
da solicitação. Logicamente, na próxima vez, faremos Os outros
questionamentos Muitas pessoas gostariam que estivéssemos debatendo a
questão do IPSEMG, mas o senhor foi convidado para falar sobre o assunto
expresso no requerimento que V. Exa. recebeu. Por isso, não quis discutir
outro assunto, para não encontrar dificuldade em continuar solicitando sua
vinda, uma vez que eu estaria extrapolando o Regimento. Agradeço as
informaçes que foram dadas em resposta a essa minha Ciltima indagação.
Muito obrigado.

0 Secretárjo João Heraldo Lima - Deputado, absoutamente, não posso
concordar corn sua afirmaçao de que ha urn descontrole do custelo. Na tabela
7, a previsão de R$806.000.000,00 é para todo o ano de 1998, ate 31 de
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clezembro. A previsão do ültimo trimestre foi feita corn base no que fol
realizado ate setembro. Essa é urna série pequena, corn apenas 4 anos.
Temos que 16,8% da receita foram corisumidos corn o custeio em 1995, ano
mais alto da série. Em 1996, calu para 14,1%; em 1997, caiu para 12,8%.
Para fechar 1998, a previsão é que suba de 12,8% para 13,5%. E urna alta
muito pequena, não em função do aurnento do gasto do custeio, mas, muito
mais, em função da queda da receita. Proporcionalmente, o quociente receita-
despesa de custeio está se alterando mais pela queda da receita do que pela
elevação do gasto de custelo.

E dificil imaginar que se possa cortar mais 0 custeio. Acho que ele ja está
no limite. Corn relação aos juros, estaremos exatamente, neste momento e
nas próximas semanas, passando, para a equipe de transição, projeçôes do
fluxo de caixa dos primeiros meses do ano de 1999, para dar a ela uma
noção dos compromissos. Eu näo posso, ate o momento, Deputado,
confirmar o valor de R$88.000.000,00. Eu o desconheco.

o Deputado Gilmar Machado - E so multiplicar. Temos que comprometer
13% da receita corn o pagamento, estou correto?

• Secretário João Heraldo Lima - No anode 1999, será de 12,5%.
• Deputado Gilmar Machado - Pois é; multiplica-se 12,5 pelo valor da

dIvida, e acha-se o valor que será desembolsado.
o Secretário João Heraldo Lima - No contrato de refinanciamentO da divida,

isso é urn teto que não pode ser ultrapassado no tocante a divida
refinanciada. No tocante a esta, isso é urn teto que não pode ser
ultrapassado, mas pode ficar abaixo dele. Para confirmar esse nümero, e sO
pegar o fluxo de caixa mensal, contrato por contrato, e ver quando as
prestaçOes acontecem, porque são dezenas de contratos e cada urn tern o
seu perfil de vencimento. Alguns tern amortizacão semestral, trimestral ou
anual. Outros tern caréncia. Quer dizer, e necessário pegar coritrato por
contrato para chegar a esse nümerb. Então, eu não confirmo esse nUmero.
Essa conta que o senhor fez de simplesmente tornar o teto de 12,5, contrapor
A receita prevista e chegar a urn nUrnero e urn exercicio muito simples de uma
previsão, porque, como disse, e urn teto. Pode ficar abaixo disso.

Corn relação aos R$50.000.000,00 que mencionei, queria fazer uma
correção. A media de desembolso deste Governo, nos quatro anos, foi
próxima a R$50.000.000,00 por més, corn o serviço da divida. Essa fol a
afirmativa que fiz. Nessa tabela que o senhor recebeu, tern a media dos
quatro anos, que fica em tomb de R$50.000.000,00. Charnel atenção para o
fato de que ha anos atIpicos. Del urn exernplo do caso do bonus, que não
venceu. Ele vence agora em 1999, e não fol também por nossa escoiha. Uma
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parte dele vence em 1999. Então, isso afeta o perfil da divida daquele ano.
Queria, então, deixar claro isso. Pagamos, ao lorigo do governo, uma media
de R$50.000.000,00 por més, e nao R$20.000.000,00, como foi dito.

o Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente, pretendo nesses trés
mini.jtos fazer urn milagre, resumindo a pergunta que gostaria de formular ao
nosso Secretário João Heraldo Lima. E fato que o custeio da dIvida foi o
motivo pelo qual V. Exa. foi convocado. Faço coro corn o Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que Iouvou a atitude de V. Exa. e sempre louva, porque V.
Exa. sempre atende a todos Os convites para que esteja nesta Casa
prestando esciarecimeritos. Nós estávamos no gabinete, tendo que
despachar, mas estávamos atentos as suas palavras pela televisao, pelo
circuito interno da Assembléia Legislativa. Muitos Deputados não estao aqul,
no Plenário, mas acredito que muitos estão ouvindo V. Exa. corn toda a
atençao, dos seu gabinetes.

o custelo da dIvida, pelas notas e pelas respostas dadas pelo Executivo,
tern sido motivo de desculpas da administraço do Governo de que V. Exa.
faz parte.

Recentemente, alguns eventos trouxeram recursos para o Estado, e
ouvimos de V. Exa. que o Estado tern enfrentado dificuldades para conseguir
fundos para custear sua dIvida, para pagar o seu funcionalismo, para
carninhar.

Aconteceu a privatizaçao do BEMGE. Houve ate uma iniciativa, nesta Casa,
de se instaurar uma CPI para apurar essa privatizaçao, uma vez que o Banco
foi vendido por 1/3 do preco gasto para saneá-lo. Sabemos que urn Banco
que não esteja saneado nao pode ser vendido ou privatizado. Mas, num Pals
em que a categoria que está ganhando, e muito, é a dos bariqueiros, ficamos
sem entender como o BEMGE pode ter dado urn prejuIzo tao grande a
administraçao, ainda mais levando-se em conta os privilégios de que, como
Banco estatal, ele gozava - privilégios esses de que os Bancos privados näo
gozam.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão levantou, pela televisão, 0 fato de que 0
Governo lançou mao de parcela do fundo de pensão do IPSEMG. 0
funcionaljsmo pOblico se viu, assim, privado de usufruir os beneficios dos
recursos que foram descontados em suas contas no decorrer dos anos. 0
Governo teve de Iancar mao de urn patrimônio de mais de
R$1 .000.000.000,00 do fundo de reserva da Previdéncia. 0 Ministério PtbIico
entendeu essa atitude como desleal, uma vez que esse patrimônio é sagrado,
é intoc6vel. Se nao se pode lancar mao do PROER, que é dinheiro de
banqueiro, imaginem, então, do dinheiro da Previdéncia.
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Não sei como V. Exa., como SecretáriO, poderia explicar isso a esta Casa,

uma vez que os noticiosos estão anunciando hoje uma açâo rnovida pelo
Ministério Pi:iblico contra V. Exa, pelo fato de haver lançado mao do dinheiro
do IPSEMG.

0 Secretário Joâo Heraldo Lima - Corn relaçâo ao IPSEMG, teria dois
comentários a fazer. Em primeiro lugar, não houve prejuIzo do ponto de vista
do pagamento das pensöes e do atendimento dos compromisSOS de outros
beneficios. Esses compromissoS vérn sendo pagos regularmente, ao
contrário do que o Deputado afirmou. Ninguém está deixando de receber algo
que receberia, caso essas reservas estivessem là.

Corn relacâo a utilizacão por parte do Estado, nâo quero me alongar, rnas o
entendimento, ate mesmo jurIdico, é diferente da posiçäo do Deputado. Esses
recursos fazern parte do caixa ünico do Tesouro. Numa situação de grande
desequilibrio e de grande dificuldade, o Governo tornou a decisão de
privilegiar os pagarnentoS correntes, em detrimento da formação de qualguer
reserva futura. Nôs privilegiamos o pagarnento do salário do funcionalismo,
das pensöes, em detrimento de formarmos urna reserva para o futuro, diante
do quadro que foi aqui apresentado e que está no documento que distribul
aos senhores.

Diante de urn quadro de comprometimento de mais de 90% da receita corn
a folha de pessoal, se tivéssemos atendido a esses comprornisSOs corn o
IPSEMG, terlamos desorganiZado de forma muito mais punitiva, do ponto de
vista do conjunto do funcionalismo püblico de Minas Gerais, os pagamentos.

Houve uma decisâo do Governo baseada no entendimento jurIdico, que
pode ser objeto de contestacâo, de interpretacôes diferentes, mas foi
baseada nesse entendimento jurIdico que o Governo tomou essa decisão.
Mas isso nào trouxe ate o momento, insisto, nenhum prejuIzo para os
pensioniStaS. Eles não foram privados de nenhum beneflcio corrente corn
base nesses acontecimentOs.

0 Deputado Remolo Aloise - Sr. Presidente, entendemos que a maioria das
observacães feitas pelo Dr. Joâo Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, nos

: trouxeram urn esciarecimento muito satisfatôrio. Entretanto, ele apresentoU
alguris dados para que fossem analisados, e, na impossibilidade de fazer uma
ariálise mais profunda do que foi trazido a esta Casa, ja estou apresentando

. urn requerimento - poderia faze-lo na reunião da tarde, mas estou
aproveitando esta oporturiidade - para que haja nova vinda do Secretário na
próxima semana, ja que todas as vezes em que foi chamado por esta Casa
ele cornpareceu - e entendo que o fará novamente -, para discutirmos não so
a dIvida do Estado, mas questOes mais abrangentes. Poderemos também
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abrir esta Casa para a püblico externo que queira discutir assuntos de
interesse do Estado. Era o que tinha que dizer a V. Exa., Sr. Presidente.

o Secretário Joâo Heraldo Lima - Coma das outras vezes, Deputado, a
farei corn o major prazer.

o Sr. Presidente - A Presidência agradece a presenca do Sr. Secretário de
Estado, Dr. Joâo Heraldo Lima, e do Diretor de Crédito Püblico, Dr. Hélio
Dias, que atenderam prontamente ao convite da Assembiéia Legislativa para
prestar esciarecimentos, a requerimento do Deputado Gilmar Machado.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuaço dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
as Deputados para a reuriião ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a
ordem do dia ja publicada, e para a reunião extraordinária, também de hoje,
as 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levarita-se a reunião.

ATA DA 3178 REUNIAO EXTRAORD1NARIA, EM 9/12/98
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecirnento - Abertura - 1 Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Questoes de ordem; chamada para recomposiçáo de "quorum";
existência de nUmero regimental para discussão - Discussao de ProposiçOes:
Requerimento do Deputado Ivair Nogueira; prejudicialidade - Discussão, em
10 turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao n o 37/97; encerramento da
discussâo - Discussão, em 10 turno, da Proposta de Emenda a Constituicâo
no 52/98; discurso do Deputado Raul Lima Neto; questao de ordem; chamada
para recomposiçao do nCimero regimental; inexisténcia de "quorum" para a
continuaçao dos trabaihos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Dilzon Melo - Maria

Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio - Ambrosia Pinto - Anderson
Adauto - Antonio Andrade - Antonio Julio - Arnaldo Penna - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Geraldo Nascimento -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento -
ivair Nogueira - Joâo Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz Fernando
Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo
Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
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Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de ntimero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecáo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5a..Secret6ria nas funcaes de 20-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restricOes.

2 Parte (Ordern do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convacaçao, a Presidência vai

passar a 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votacão da matéria
coristante na pauta.

QuestOes de Ordem
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, solicito, de piano, o

encerramento da reunião, por falta de "quorum".
O Deputado Ivair Nogueira - Sr.Presidente, solicito seja feita a chamada

para recomposiçao de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidència val solicitar a Sra. Secretária

que proceda a chamada dos Deputados. Corn a palavra a Sra. Secretária,
para proceder a chamada dos Deputados.

A Sra. Secretéria (Deputada Maria Olivia) - (-Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 33 Deputados. Ha, portanto,

"quorum" para a discussâo das matérias da pauta.
Nos termos do edital de convocacâa, a Presidência vai passar a 2' Parte da

reunião, corn a discussão da mat6rLa constante na pauta.
Discussâo de Proposicoes

o Sr. Presiderite - Vem a Mesa requerimento do Deputado Ivair Nogueira
em que solicita a inversão da pauta, de modo que a Projeto de Lei n o 1.940/98
seja apreciado apOs a Projeto de Lei no i A Presidência declara
prejudicado a requerimento, uma vez que rtão ha "quorum" para votacão.

Discussâo, em 10 turno, da Proposta de Emenda a Constituicâo n o 37/97, do
Deputado Miguel Martini, que dá nova redacão ao "caput" do art. 54 da
Constituicao do Estado. A Comissão Especial perdeu 0 prazo para emitir
parecer. Em discussâo, a proposta. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussâo, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda a Constituicâo no 52/98, do
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Deputado Durval Angelo, que altera a Secao Ill do Capitulo II da Constituiçâo
do Estado e acrescerita artigo ao Ato das Disposiçaes Constitucionais
Transitorias. A Comissao Especial opina pela aprovacão da proposta na
forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Para discutir a proposta corn a
palavra, o Deputado Raul Lima Neto.

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, passo a ler, neste momento, a
Proposta de Emenda a Constituiçao n o 52/98. A proposta do Deputado Durval
Angelo diz o seguinte:

- A Proposta de Ernenda a Constituiçao no 52/98, lida pelo Deputado Raul
Lima Neto, foi publicada na edicao de 18/4/98.

Questão de Ordern
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, podemos verificar, de piano,

que não ha "quorum" para a continuaçao dos trabalhos. Gostaria de que
todos os membros do Legislativo estivessem presentes, razão pela qual peco
a recomposiçao do "quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, a Sra. Secretária, para
proceder a chamada dos Deputados.

A Sra. Secretãria - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 23 Deputados. Portanto, nao

ha "quorum" para a continuaçâo dos riossos trabalhos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados
para as reuniôes extraordinárias de amanhã, dia io, as 9 e as 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de
amanhã, as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada. Levarita-se a
reuniâo.

ATA DA 318a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 10/12/98
Presidência dos Deputados Rorneu Queiroz, Francisco Ramaiho e Marcelo

Goncalves
Surnário: Comparecirnento - Abertura - ja Parte: Ata - 2' Parte (Ordem do

Dia): Discussão e Votaçao de ProposiçOes: Requerimento do Deputado lvair
Nogueira; aprovação; verificaçao de votação; inexisténcia de "quorum" para
votaçao; anulaçao da votaçao; questão de ordem; chamada para
recornposiçâo do nürnero regimental; existéncia de "quorum" para discussão -
Prosseguimento da discussão, em 10 turno, da Proposta de Emenda a
Constituiçao no 52/98; discursos dos Deputados Raul Lima Neto e Adelmo
Carneiro Leâo; questao de ordem; chamada para recomposiçao de "quorum";
existência de nümero regimental para a continuaçäo dos trabalhos;
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encerrarnento da discussão - Discussâo, em 1 0 turno, da Proposta de
Ernenda a Constituição no 58/98; encerramento da discussâo - Discussão, em
1 0 turno, da Proposta de Emenda a Constituicâo n o 60/98; discurso do
Deputado Marcos Helênio; questão de ordem; chamada para recomposicão
do nümero regimental; existéncia de "quorum" para a continuação dos
trabalhos; encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, dos Projetos
de Lei n

o
s 1.494/97, 1.871/98, 184/95, 749/96, 1.380, 1.467 e 1.535/97, 1.596,

1.634, 1.652, 1.711, 1.780, 1.813, 1.820, 1.828, 1.873, 1.874, 1.890 e
1.945/98; encerrarnento da discussâo - Discussão, em 20 turno, do Projeto de
Lei no 272/95; encerramento da discussäo - Discussâo, em 20 turno,- do
Projeto de Lei no 345/95; apresentação de emenda; encerramento da
discussão - Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei n os 1.630 e 1.727/98;
encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no
1.762/98; apresentação de emenda; encerramento da discussâo - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.800/98; encerramento da discussão -
lnexistência de "quorum" para votacäo - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adeimo Carneiro
Leäo - Agostinho Patns - Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antonio Andrade - Antonio JUlio - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Isabel do Nascimento - ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Maria Barros - José Militâo - LeonIdio Boucas - Luiz
Fernando Faria - Marcos Helênio -Maria José Haueisen - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio
Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Marcelo Goncalves) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existêricia de nUmero regimental. Dectaro aberta a
reunião. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os

nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniao anterior.

ia Parte
Ata
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- A Deputada Maria Olivia, 5a.Secretárja, nas funçoes de 20-Secret6rio,

procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restricOes.
2 Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - Nos termos do edital de
convocação, a Presidéncia val passar 2 Parte da reunião, corn a discussão
e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votaçâo de Proposiçoes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Ivair Nogueira,

em que solicita a inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei no 1.940198
seja apreciado logo apos o Projeto de Lei no 1.479/97. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Peco verificaçao de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A fim de proceder a verificaçao de votação
pelo processo eletrônico, a Presidêricja solicita aos Deputados que ocupem
seus lugares.

- Procede-se a verificaçao de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 18 Deputados; votou "não" 1 Deputado;

houve 1 voto em branco, totalizando 20 votos, nümero insuficiente para
votação, razâo pela qual a Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem
O Deputado Ivair Nogueira - Peco recomposiçao de "quorum", Sr.

Presiderite.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presicjência solicita a Sra. Secretária que

proceda a chamada para recomposiçao de "quorum".
A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Responderam a chamada 26

Deputados. Não ha "quorum" para votação, mas o ha para a discussão das
matérias constantes na pauta.

Prosseguimento da discussão, em 10 turno, da Proposta de Emenda a
Constituiçao n o 52/98, do Deputado Durval Angelo, que altera a Seçao Ill do
CapItulo II da Constituiçao do Estado e acrescenta artigo ao Ato das
Disposiçaes Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial opina pela
aprovaçäo da proposta na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Corn a
palavra, o Deputado Raul Lima Neto, que ainda dispOe de 44 minutos.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, sou plenamente favorável a
esta proposta, uma vez que o povo de Minas Gerais também é. Sua
aprovação, sem dCivida, vai agilizar a justiça no Estado.
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O Sr. Presidente - Para discuti-la, corn a palavra, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a

Proposta de Ernenda a Constituicao no 52/98, do Deputado Durval Angelo,
altera a Secao Ill do Capitulo II da Constituição do Estado e acrescenta artigo
ao Ato das Disposicães Constitucionais Transitórias, nos seguintes termos: "A
Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 10 - Os dispositivoS da Constituiçäo do Estado a seguir mencionados
passam a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 96- São orgãos do Poder Judiciário:
- o Tribunal de Justiça;

II - Os Conseihos de Justiça Militar;
Ill - os Tribunals do Ji:iri;
IV - os Juizes de Direito;
V - os Juizados Especlais".
Essa proposta de emenda a Constituição é importante para a organizacão

do Poder Judiciário porque prevé uma estruturação mais simples - que
esperamos seja mais eficaz -' que resultará na otimizacão do Poder
Judiciário, corn reduçao dos gastos. Sob urn comando ünico, espero urn
aumento da atividade e dos beneficios desenvolvidos pelo Poder Judiciário.
Mas o que quero expressar neste momento é que esse Poder deve se
organizar cada vez mais, e cumpre a Assembléla Legislativa do Estado o
papel importante de criar condiçOes riecessárias para que o Poder Judiciário
se organize, se estruture e tenha urn papel definitivo de promocão dos direitos
humanos, dos direitos dos cidadãos de Minas Gerais, de prornocao da
cidadania. Minha expectativa é que esse Poder, em nenhurn momento e por
nenhuma razão, atue no sentido de restringir, de lirnitar, de dificultar o
exercicio da cidadania e a aplicacao plena dos direitos humanos.

Nesses 50 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que
estamos comemorando hoje, é fundamental que todos os Poderes, mas de
rnodo muito especial o Poder Judiciário, atuem de rnaneira decisiva e plena
para o fortalecimento da promoção dos direitos humanos. Não e mais
possivel e aceitável que nosso Estado conviva corn acôes contrárias, corn
lesäes permanentes, corn ofensas aos direitos de cidadania. Por isso rnesrno,
o esforco que a Assembléla Legislativa deve empreender neste momento é
corn o objetivo de propor uma organizacäo a mais eficiente e eficaz possivel,
capaz de atender de maneira criteriosa e universal a todos os cidadãos do
Estado de Minas Gerais.

Por isso, Sr. Presidente, quero manifestar meu integral apoio ao esforço
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extraordinário do Deputado Durval Angelo, no sentido de contribuir corn a
organizaçao do Poder Judicário, otimizando sua acão em favor da cidadania,
em favor dos direitos humanos, em favor do pleno desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais, em favor da justica.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Adelmo Carneiro Ledo,
existe urn requerimento de nossa autoria, convidarido o Secretário Municipal
dos Transportes, Carlão, para uma audiència ptiblica. Devo estar presente a
essa audiência, razão pela qua[ não subi para defender esse projeto. Ele já
está nos esperando.

Quero fazer coro corn V. Exa., ate porque o Tribunal de Alçada e
importante. Entretanto, tern sido muito boa a experiência corn os tribunais de
pequenas causas. Eles tern agilizado urn pouco a justica, especialrnente para
o pobre. Sabemos que a justica em nosso Pals arrasta-se por anos e anos. A
gente sempre diz aqui que 0 maior manual de governo que existe - pena que
os homens o desprezem, porque aquele que despreza a sabedoria é louco - é
a BIblia Sagrada. E ela nos mostra que a justica e tao importante para o
progresso da Naçâo quanto a educaçao, a saüde ou a alirnentacao, porque,
não havendo justice, o povo se corrompe. E a morosidade da justica gera a
impunidade. Sem düvida, o Deputado Durval Angelo, corn esse projeto, no
mInimo, terita acertar. Tenta amenizar o sofrimento. Pude perceber isso pela
apologia dos juristas que aqui estiveram, que ha uma espécie de consenso do
Poder Judiciário, que é totalmente favorável a união dos dois Tribunals.

Por essa razão, faco coro corn V. Exa. Sei que V. Exa., neste tempo de uma
hora, terá assunto de sobra. Mesmo porque, em nosso Pals, a gente sempre
ye o inverso daquilo que a BIblia nos orienta. No Antigo Testamento, no Livro
do Deuteronômio, ha urna orientaçao para a formacao dos poderes. Urn
tribunal ficava a porta das cidades. Quando urn cidadão subia das tribos de
longe, de Zabulon, Neftali, Aser, Manassés, Judá, eles entravam na cidade e
protocolavam, all, no tribunal, a sua cause. As vezes, passava-se 0 periodo
de uma semaria ou de urn rnês. Eles ficavam nas hospedarias e, corn isso,
impulsionavarn, fomentavarn o turisrno e o comércio daquela cidade. Quando
salam, ja levavarn o veredicto de sua causa. Muitas vezes isso era rápido e
gastava urn dia apenas.

No Brash, acontece o inverso, ou seja, as cidades é que ficam a porte dos
tribunals. As cidades estão paradas e as causas arrastam-se por anos a fib.
Aquele que tern uma causa contra urna pessoa num tribunal sabe que a
pessoa que Ihe deve ja sabe: "Isso e bobagern. Vou morrer e não serei
julgado". Existern causas que se arrastam por 10 anos, 20 anos. 0 que se
propoe nesse projeto de união dos dois Tribunais, alérn da diminuiçao de
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despesas, é a agilizacão das causas em nosso Estado. For essa razão, estou
plenamente, corno V. Exa., favorável a aprovacãO dessa proposta de emenda
A ConstituicãO.

o Deputado Adelrno Carneiro Ledo - Muito obrigado, Deputado Raul Lima
Neto. Também concordo em que Os esforços dos parlamentares e dos Juizes
de todos os tribunals devem dirigir toda a sua atençâo para a valorizacão da
justice. Nossas leis - a Constituicão brasileira, a ConstituicãO mineira, 0

Estatuto da Criança e do Adolescente - são, de urn modo geral, muito boas.
Entretanto, elas precisam ser aplicadas, respeitadas, valorizadas, e os Juizes
do Estado de Minas Gerais tern esse papel major.

A expectativa, o desejo e que todos os esforcos aqui realizados sejarn no
sentido de fazer cumprir os princIpios constitucionais de direito. 0 art. 

50 da
ConstituicãO Federal e todos os seus incisos não admitern, em nenhum
momento, que possam ser propostas utópicas, irrealizáveis. São impossIveiS
de ser realizadas neste Pals propostas de Primeiro Mundo. Na realidade, o
que temos que fazer é valorizar a promocâO do direito, da dignidade humana,
da cidadania e da justice. Por isso, reitero o apoio a emenda a Constituicãb
encaminhada pelo Deputado Durval Angelo.

o Deputado Marcelo Gonçalves (Em aparte) - Sr. Presidente, mais uma
vez, a irnprensa mineira divulge coisas que não são verdadeiras. Sinto, como
Deputado e como ser humano, a falta de respeito nas matérias divulgadas.

Hoje, já recebi telefonemas a respeito de uma matéria publicada sern
assinatura. A manchete diz que eu nab assinaria a CPI da CEMIG pelo fato
de ter sido Secretário de Mines e Energia e de a CEMIG e a COMIG serem
subordinadaS a essa Secretaria. Teria o maxima prazer em assiná-la. Terei 0

máximo prazer em ser o primeiro a assiná-la. Num governo transparente
deve haver CPIs, temos que fiscalizar realmente. A nossa funcâo e essa. Se
houver alguma coisa errada, ha que se punir. Tranquilarnente, assinarei essa
CPI, apesar de a imprensa não rri'e ter perguntado a respeito desse assunto.
Quero deixar claro que serei o primeiro a assiná-la. Tenho a certeza de que a
CEMIG é uma empresa séria, tanto é que é uma das poucas estatais que dão
lucro. Além disso, ela tern uma Presidêricia cornpetente e uma equipe séria. 0
Dr. Carlos Elói está a frente dela. Por isso, assinarei o pedido de uma CPI
corn a consciencia tranqüila.

Quero registrar o meu protesto em relação a imprensa: que escreva
somente a verdade. A sue função é essa, mas a nossa é ser ouvidos, pelo
menos. 0 mInimo que podem fazer é perguntar a nossa opinião, não podern
sair divulgando as coisas de modo irresponsàvel. Muito obrigado.

0 Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Gostaria de ser solidario corn
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o Deputado Marcelo Gonçalves, porque, realmente, é ruim acordar pela
manhâ e ver o nosso nome em alguma coluna, principalmente quando não é
retratado, de forma alguma, aquilo que pensamos, que imaginamos.

Gostarja de dizer que nao e so a vontade expressa do Governador eleito,
Itamar Franco, mas também meu o desejo da abertura de uma CPI, para que
possamos analisar a venda da CEMIG e, principalmente, o acordo de
acionistas. Já existe vontade por parte do PMDB e do PT de assim proceder.
Tentamos abrir a CPI, mas nao conseguimos. Mas tenho a certeza de que, na
prôxima legislatura, será a primeira CPI a ser instalada na Assembléja. Existe,
por parte do PMDB, o sentimento de fazer e conduzir essa CPI da forma mais
impessoal possivel. Ha uma série de düvidas em relaçao ao Acordo de
Lideranças. Recordo-me de que o Governo utilizou alguns argumentos para
conseguir autorizaçao legislativa para vender 33% das acoes.

Na sua justificativa, ele disse, de forma clara, que o Estado não iria perder a
controle acionárjo. No entanto, pelo acordo de acionistas, no nosso
entendimento, o Estado perdeu. Acho que temos de estabelecei- corn a
histOria uma relaçâo correta do que aconteceu corn a venda das acoes e,
principalmente corn a acordo de acionistas. E nada melhor do que uma CPI
para colocar tudo isso em pratos limpos.

Fico feliz em ouvir as palavras do nosso companheiro Deputado Marcelo
Gonçalves, que esteve na Secretaria de Minas e Energia, onde a CEMIG está
colocada, segundo o organograma do Estado.

Questâo de Ordem
o Deputado Adelmo Carneiro Leâo - Sr. Presidente, considerando a

importância das prOximas matérias a serem discutidas e dando-me por
satisfeito em relaçâo a análise do projeto do Deputado Durval Angelo,
gostaria de solicitar a V. Exa. a recomposiçao de "quorum" para que
possamos dar prosseguimento a votação dos prOximos projetos.

o Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência solicita a Sra.
Secretária que proceda a chamada dos Deputados para a recomposiçao de
"quorum".

A Sra. .Secretárja (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 21 Deputados, que, somados

aos 6 presentes nas comjssöes, perfazem o total de 27. Ha, portanto,
"quorum" para a continuaçao de nossos trabaihos.

Continua em discussão, em 10 turno, a Proposta de Emenda a Constituiçaono 52/98, do Deputado Durval Angelo. Não ha outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão em 10 turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao n'58/98, do
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Deputado Geraldo Rezende, que altera a redacão do art. 288 da Constituicâo
do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovacao da proposta. Em
discussão, a proposta. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussao, em 10 turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao no 60/98, do
Governador do Estado, que altera o art. 75 da Constituicâo do Estado. A
Comissão Especial opina pela aprovacao da proposta. Para discuti-la, corn a
palavra, o Deputado Marcos Helênio.

0 Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs.
Deputados, imprensa; esta proposta fol encaminhada pelo Governador,
propondo alteracào no art. 75 da Constituicao. Visa a adaptar o texto
constitucional a realidade administrativa do Estado, considerando que o
BEMGE foi privatizado, bern como o CREDIREAL, as quais erarn Bancos
oficiais. Nesse sentido, a proposta seria para uma abertura.

Nós, em principlo, somos favoráveis a essa abertura, mas ha que se ter
uma preocupacao, porque, principalmente, vamos considerar a relacão de
autoridades constituIdas corn as financeiras, e essa relacao no Pals tern sido,
de certa forma, de promiscuidade.

Sendo assim, vimos, receritemente, a promiscuidade do Ministro das
Comunicacães, Luiz Carlos Mendonça de Barros, corn os ex-Diretores do
Banco Central, que, posteriormente, abriram financeiras e passaram a ser
proprietários de Bancos.

Entendemos que tern de haver licitaçao na opçao por agencias ou Bancos
que vão capitalizar ou receber as taxas, impostos, ou, mesmo, fazer captação
por parte de entidades e órgaos governamentais.

Portanto, a preocupacão seria no sentido da lisura, da transparéncia, de
forma que não haja oportunidade de pessoas levarem vantagem nessas
circunstâncias.

Assirn tern sido a questao do Opportunity. Hoje, urn dos seus diretores é o
Pérsio Arida, que foi mernbro da equipe de Collar e depois de Fernando
Henrique, foi Diretor do Banco Central e hoje e dono de urn Banco que está
aqui, corn participacao na CEMIG e também conseguindo avancos
substanciais nas questöes das privatizacães.

A nossa posicao, corn relacao a Proposta de Emenda no 60, é de
ericarnirihamento favorável, Sr. Presidente, mas estamos preocupados, pois
essa proposta possibilita a substituicäo de instituicöes financeiras oficiais par
instituicöes financeiras credenciadas. Na escolha dessas credenciadas tern
de haver exatamente a critério da licitacâo.

E essa a nossa preocupacão, e varnos chamar a atencão para que nâo
ocorra a escolha par carta-convite, para que nâo seja urna escolha em virtude
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de simpatia de dirigente ou em virtude de relaçao de amizade que tenha corn
Os gerentes 011 os responsáveis por essas agendas financeiras.

Portanto, a nossa posicão e para que haja esse complemento a Vim de
haver a garantia da licitaçao. Vamos votar favoravelmente, quando houver
"quorum", evidentemente, porque nao ha "quorum" para votaçao. Estamos
fazendo apenas a discussâo da matéria. Quando houver o "quorum", a nossa
posicâo será favorável. Já manifestamos essa posiçâo nas comissöes e
queremos reafirmá-la em Plenário, mas corn esta preocupaçao: tern de haver
a Iicitaço para escoiha da instituiçâo financeira.

Também estamos preocupados corn a tramitaçao dos projetos, vários
projetos estão em andamento.

Ha uma grande expectativa, e as pessoas que estão no Plenário
aguardando querem ter a convicçào de que seu projeto será votado ainda
nesta legislatura. 0 Presidente tern se empenhado para que Os projetos
tramitem ate o dia 18, prazo que entendemos ser dificil de cumprir. Portanto,
temos de optar por votar agora Os projetos menos polémicos e tentar colocá-
los em uma seqüência, deixando para depois aqueles sobre os quais temos
divergéncias profundas, como a questão do Projeto de Lei n° 1.940, sobre a
efetivaçao nos cartórios sern concurso pCiblico. Quanto aos outros, poderiam
ser apreciados antes dos mais polêmicos. 0 projeto da associação da antiga
Guarda Civil, por exemplo, fol retirado de pauta. Vamos pedir que seja
novamente inctuldo na pauta. Da mesma forma, o projeto do Ministério
PUblico nâo gera polêmica, e entendemos que deve ser votado. Quero saber
qual seria essa ordem, para que pudéssemos desenvolver bern os trabalhos.
Hoje a tarde, haverá uma sessâo especial, em que não se vota nada. Agora,
pela manhã, nao ha 39 Deputados, "quorum" suficiente para votaçao. E, a
noite, teremos uma sessâo extraordinãria, corn perspectiva de votar esses
projetos. Nossa proposta é que esses projetos comecem a tramitar logo e Os
mais polémicos fiquem para urn entendimento posterior. Sr. Presidente. No
momento, o nosso encaminhamento e favorável sobre essa proposta.

Questão de Ordem
o Deputado Marcos Helênio - Vamos fazer urn apelo para que a pauta

possa prosseguir. Nâo vejo condiçâo nenhuma de continuar. Realmente, não
ha "quorum", e, por isso, solicitamos o encerramento da reuniâo. A noite,
espero que haja "quorum", uma vez que as pessoas estão aguardando para
verem seus projetos tramitar e ser aprovados.

o Sr. Presidente - Considerarido a relevância das matérias que constam
pauta, a Presidéncia val determinar que Se proceda a chamada para a
recomposiçao de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a
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charnada dos Deputados.
• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 14 Deputados, ha 17

Deputados nas cornissães, perfazendo urn total de 31 Deputados. Ha
"quorum", portanto, para a continuacão dos trabalhos. Continua em
discussão, em 1 0 turno, a Proposta de Emenda a Constituição n o 68/98. Não
ha outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

- A seguir, tern sua discussão encerrada, em 10 turno, cada urn por sua vez,
Os Projetos de Lei n°s 1.494/97, do Deputado Gilmar Machado, que isenta de
multa por atraso na quitacao das taxas de água e luz o servidor poblico
estadual que tiver seu pagamento postergado pelo Governo do Estado;
1.871/98, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
desapropriar o imóvel que menciona; 184195, do Deputado Ajalmar Silva, que
autoriza o Poder Executivo a doar imOvel ao MunicIpio de Cruzeiro da
Fortaleza; 749/96, do Deputado Romeu Queiroz, que autoriza o Poder
Executivo a doar irnôvel ao Municipio de Patrocinio; 1.380/97, do Deputado
Arnaldo Penna, que institui a obrigatoriedade da publicacao de listas de
velculos furtados, roubados e desaparecidos que forem localizados pelos
orgãos de seguranca do Estado; 1.467/97, da Deputada Maria Olivia, que
institui a obrigatoriedade de ser feita a identificacão de empresa na parte
traseira dos velculos de transporte de carga de sua propriedade; 1.535/97, do
Deputado Glycon Terra Pinto, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel que menciona ao Municipio de Lajinha; 1.596/98, do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que dispöe sobre a substituição gradual da frota oficial
de velculos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências; 1.634/98, do
Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais do MunicIplo de Sacramento 0 imôvel que
especifica; 1.652198, do Deputado Miguel Martini, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter ao MunicIpio de Itamarandiba 0 imóvel que
especifica; 1.711/98, do Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo
a doar a Assistência Social São Judas Tadeu, em Uberaba, imóvel que
especifica; 1.780/98, do Deputado Romeu Queiroz, que autoriza o CEASA a
doar a Policia Militar de Minas Gerais imôvel que especifica; 1.813/98, do
Deputado José Militão, que dispãe sobre cobranca de emolumentos das
entidades de assistência social; 1.820/98, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao MunicIpio de Maripá de Minas;
1.828/98, da Procuradoria-Geral de Justica, que extingue gratificaçOes
inerentes aos cargos dos quadros de servicos auxiliares do Ministérlo POblico,
previstas na Lei no 11.181, de 10/8193, e dá outras providencias; 1.873/98, do
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Governador do Estado, que altera a Lei n o 12.462, de 7/4/97, que cria o
Fundo Estadual de Prevençao, Fiscalizaçâo e Repressão de Entorpecentes e
dá outras providéncias; 1.874/98, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar imôvel ao MunicIpio de Carmópolis de Minas;
1.890/98, do Deputado José Militâo, que institui o Dia do Movimento das
Donas de Casa e dos Corisumiciores de Minas Gerais; e 1.945/98, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Municipio de Oliveira.

Discussão, em 20 turrio, do Projeto de Lei no 272/95, do Deputado Anderson
Adauto, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao MunicIpio de
Campina Verde. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovaço do projeto na forma do Substitutivo no i, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no 345/95, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que autoriza a UEMG a receber a Escola Superior de
Agronomia e Ciências de Machado como unidade associada. A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovacao do projeto. Em discussão, 0
projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vern a Mesa:
EMENDA NO 1 AO PROJETO DE LEI N O 345/95

DC--se ao art. 21 a seguinte redação:
"Art. 20 - A escola permanecera como associada ate que se processe sua

absorcao pela UEMG, observado o disposto nas Leis n o
s 10.323, de 20 de

dezembro de 1990, e 11.539, de 22 de julho de 1994.".
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Pericles Ferreira
Justiflcacao: A emenda visa a vincular a absorçao da Escola Superior de

Agronomia e Ciências de Machado a Iegislação vigente, que dispöe sobre os
requisitos necessários para que se efetive absorção de unidade de ensino
superior pela UEMG.

o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussâo, foi
apresentada ao projeto uma emerida, do Deputado Pericles Ferreira, a qual
recebeu o no 1. Nos termos do § 40 do art. 196 da Resolucao n o 5.065, de
1990, a Presidência vai submeter a matéria a votaçao em momento oportuno,
independentemente de parecer.

- A seguir, tern sua discussâo encerrada, em 2 0 turno, cada urn por sua vez,
os Projetos de Lei n

o
s 1.630/98, do Deputado Rêmolo Aloise, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Itamoji o imOvel que especifica, e
1.727/98, do Deputado Raul Lima Neto que dispoe sobre a regulamentaçao
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do uso dos serviços 900, 0900 e similares explorados pelas empresas de
comunicacão e telecomunicacão no território estadual.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.762/98, do Governador do
Estado, que institui quadro especial das carreiras que menciona e dá outras
providências. A Comissâo de Administracão Püblica opina pela aprovacão do
projeto na forma do vencido em 1 0 turno, corn as Emendas n

o
s 1 a 4, que

apresenta. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.
- Vern a Mesa:

EMENDA N O 5 AO PROJETO DE LEI N o 1.762/98
Inclua-se onde convier:
"Em todo prédio de forum nas comarcas de Minas Gerais e obrigatOria a

destinacão de salas para a instalação de escritório da Defensoria POblica, nas
mesmas dimensôes das dependéncias destinadas ao Ministérlo Ptiblico.".

Sala das ReuniOes, 24 de novembro de 1998.
Tarcisio Henriques
Justificação: Os fOruns nas comarcas de Minas Gerais abrigam instalaçOes

para o Ministério Püblico e a OAB.
A Defensoria Püblica, obrigada a instalar-se em toda comarca, como

determinado na Constituicão Estadual em seu art. 130, § 2 0, encontra
dificuldades para seu funcionamento, pois depende da boa vontade do Juiz
Diretor do Foro, que, por vezes, impede sua instalacão.

Em se tratando de instituição tao importante, nada mais oportuno que deixar
consignada em lei a obrigatoriedade de sua acomodação no mesmo prédlo
onde funciona o servico forense de cada comarca.

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussâo, foi
apresentada ao projeto uma emenda, do Deputado Tarcisio Henriques, a qual
recebeu o no 5. Nos termos do § 40 do art. 196 da Resolução n o 5.065, de
1990, a Presidência vai submeter a matéria a votação em momento oportuno,
independentemente de parecer.

Discussäo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.800/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpiO de Muriaé 0

imóvel que especLfica. A Comissão de Fiscalizacäo Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussäo, 0
projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussäo.

Encerramento
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussäo e persistindo a

falta de "quorum" para a votação das matérias constantes na pauta, a
Presidéncia encerra a reuniâo, convocando Os Deputados para a ordinária de
logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia já publicada, e para a
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extraordjnarja também de hole, as 20 horas, nos termos do edital de
convocaçao. Levanta-se a reunião.

* - Sern revisão do orador.

ATA DA 319k REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 10/12/98
Presidéncia do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussâo e Votaçâo de Proposicaes: Requerjmentos dos Deputados
Raul Lima Neto, Bilac Pinto e Maria José Haueisen; aprovaçao -
Prosseguimento da votaçâo, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda aConstituiçao no 34197; questão de ordem; chamada para recomposiçao de
"quorum"; inexistência de nümero regimental para votaçâo de propostas de
emenda a Constituicao - Prosseguimento da votação, em 20 turno, do Projeto
de Lei no 1.479/97; leitura da Emenda no 1; votaçao da Emenda no 1;
aprovacao; leitura da Emenda no 2; votaçao da Emenda no 2; aprovaçao -
Votaçao, em 21 turno, do Projeto de Lei no 1.727/98; aprovacao - Votaçao, em1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.808/98; votação do projeto, salvo emendas;
aprovaçao; verificação de votação; inexisténcia de nCimero regimental para
votação; anuiaçao da votação; chamada para recomposiçao de "quorum";
existéncia de nCimero regimental para discussão - Discussão, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei no 1.873/98; utilizaçao pelo relator do prazo regimental para
emissão do parecer - Encerrarnento

Comparecirnento
- Comparecem Os Deputados:
Romeu Quejroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende

- Ivo José - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
PatrOs - AIlton Vilela - Alberto Pinto Coelho - AmbrOsjo Pinto - Anderson
Adauto - Antonio Andrade - AntOnio Julio - Arnaldo Penna - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano Batista -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Hely Tarqumnio - Ibrahim Jacob -
Isabel do Nascimento - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria
- Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo
Aloise - Sebastjao Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila -
Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
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reunião. Sob a protecâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos Os

nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado AntOnio JCiIio, 20-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata
da reuniäo anterior, que é aprovada sem restriçöes.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidéncia vai

passar b 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votacao de ProposicOes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Raul Lima Neto,

em que solicita, na forma regimental, a inversão da pauta da reuniâo, de
modo que o Projeto de Lei no 1.727/98 seja apreciado em prirneiro lugar entre
as matérias em fase de votacão. Em votacão, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Bilac Pinto, em que solicita, na
forma regimental, a inversão da pauta da reuniäo, de modo que o Projeto de
Lei no 1.808/98 e o Projeto de Lei Complementar no 34/98 sejam apreciados
logo apos o Projeto de Lei n o 1.479/97. Em votacão, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Vern a Mesa requerimento da Deputada Maria José Haueisen, em que
solicita, na forma regimental, a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei no 1.828/98 seja apreciado logo apôs o Projeto de Lei no
1.479/97. Em votacão, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votacâo, e'n 2° turno, da Proposta de Emenda a
Constituiçâo no 34/97, do Governador do Estado, que altera a redacao do
inciso VIII do art. 10 da Constituicão Estadual. A Comissão Especial opina
pela aprovacâo da proposta.

Questão de Ordem
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, não ha "quorum" para

votacäo. For isso, solicito a V. Exa. que encerre a reunião.
0 Sr. Presidente - A Presidéncia, tendo em vista a irnportância das matérias

em pauta, vai determinar que se proceda a chamada para a recomposiçâo de
"quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a charnada dos
Deputados.
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o Sr. Secretário (Deputado Antonio Julio) - (-Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 39 Deputados, nümero

insuficiente para a votacao de propostas de emenda a Constituiçao, mas
suficiente para a apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Prosseguimento da votacao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.479/97, do
Deputado José Bonifácio, que dispOe sobre a compra de mobiliário pelos
órgãos e pelas entidades da administraçao püblica estadual. A Comissão de
Administraçao Püblica opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 10 turno. No decorrer da discussâo em Plenário, foram apresentadas ao
projeto as Emendas n os 1 e 2, do Deputado Mauri Torres. A Presidência
esclarece ao Plenário que 0 projeto foi aprovado na reunião extraordinária do
dia 2/12/98, as 9 horas. Por urn erro técnico, as duas emendas nâo foram
apreciadas. Assim sendo, a Presidência incluiu novamente a proposiçào na
ordem do dia para que seja concluida a apreciaçâo do projeto. Fica sem
efeito, portanto, o despacho exarado em 2/12/98, encaminhando o projeto a
Comissão de Redaçâo. Por serem de 2 0 turno, as emendas serão votadas
independeritemerite de parecer. Em votação, a Emenda n o 1, sem parecer. A
Presidência solicita a Sra. Secretária que proceda a leitura da emenda.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Le:)
- A Emenda no 1, lida pela Sra. Secretária, foi publicada na edicao de

21/11/98.
O Sr. Presidente - Em votaçao, a Emenda n o 1. Os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votaçao,
a Emenda no 2, sem parecer. A Presidéncia solicita a Sra. Secretária que
proceda a leitura da Emenda n o 2.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (-Lê:)
- A Emenda no 2, lida pela Sra. Secretária, fol publicada na ediçao de

21/11/98.
O Sr. Presidente - Em votaçao, a Emenda n o 2. Os Deputados que a

aprovam permanecam como Se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portarito, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei no 1.479/97 na forma do
vencido em 10 turno, corn as Emendas n os 1 e 2. A Comissâo de Redaçâo.

Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.727/98, do Deputado Raul Lima
Neto, que dispOe sobre a regulamentaçao no Estado do uso dos servicos 900,
0900 e similares explorados pelas empresas de comunicação e
telecomunicaçaes no territOrio estadual. A Comissão de Transporte opina pela
aprovacâo do projeto. Em votaçâo. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A Comissao de
Redaçâo.
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Votacâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.808/98, do Deputado Pericles
Ferreira, que altera a redação do dispositivo da Lei n o 6.763, de 26/12/75
(exclusâo da incidéncia de tributo ou penalidade das diferencas apuradas no
levantamento de dados relativos a gado bovino). A Comissâo de Justica
concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no i, que
apresentou. A Comissão de Agropecuária perdeu o prazo para emitir parecer.
A Cornissão de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovacão na forma
do Substitutivo no 2, que apresentou, ficando prejudicado o Substitutivo n o i,
da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto a Comissão
de Fiscalizacão Financeira, que opina pela aprovacâo das Emendas n

o
s 1 e

18; das subemendas que receberam o no 1, que apresenta, as Emendas nos
15 e 16; da Subemenda no 2, que apresenta, a Emenda no 22; e das

Emendas n
os 23 a 26, que apresenta; e pela rejeicão das Ernendas n

o
s 2 a

14, 17, 19 , 20 e 21, ficando prejudicadas as Emendas n
o
s 15,16 e 22 e a

Subemenda no 1 a Emenda no 22. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovado.

A Deputada Maria José Haueisen - Peco verificacão de votacão, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A fim de proceder a votacão pelo processo
eletrOnico, a Presidéncia solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificacão de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 23 Deputados; votaram "não" 2

Deputados; houve 1 voto em branco, perfazendo o total de 26 votos, numero
insuficiente para votação, razão pela qual a Presidência a torna sem efeito.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada para
recornposicão de "quorum".

o Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (-Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderm a chamada 30 Deputados. Não ha

"quorum" para votacâo, mas o ha para a discussão das matérias coristantes
na pauta.

Discussâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.873/98, do Governador do
Estado, que altera a Lei no 12.462, de 7/4/97, que cria o Fundo Estadual de
Prevencão, Fiscalizacâo e Repressão de Entorpecentes e dá outras

L providéncias. A Comissão de Justiça conclul pela constitucionalidade do
projeto. A Comissâo de SaCide perdeu o prazo para emitir parecer. Nos
termos do § 21 do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designou
relator da matéria o Deputado Ivair Nogueira, que solicitou o prazo regimental
de 24 horas para ernitir seu parecer. 0 Deputado Ivair Nogueira não se



534
encontra presente e continua fazendo uso do prazo de 24 horas.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo a

falta de 'quorum" para votação, a Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 11, as 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 14/12/98
Presidência do Deputado Pericles Ferreira

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecirnento

- Comparece o Deputado:
Pericles Ferreira.

Falta de "Quorum"
0 Sr. Presiderite (Deputado Pericles Ferreira) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nQmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para as extraordjnárjas de arnanhã, dia 15, as 9 e as 20 horas,
nos termos do edital de convocação, bern como para a ordinária, também de
amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia
anunciada é a publicada na edicao anterior.).

ATA DA 38a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIzAçA0 FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

As dez horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e
oito, comparecern na Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramaiho, Elmo Braz,
Maria Olivia, membros da Mesa da Assembléja; Kemil Kumaira, José Braga,
Sebastião Helvécio, Sebastião Navarro Vieira, membros da Comissäo de
Fiscalizaçao Finaniceira e Orcamentaria, e o Deputado Ermano Batista,
Corregedor. Havenclo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Romeu
Queiroz, declara abertos os trabalhos. Em seguida, é a ata da reunião
anterior lida e aprovada. ApOs, o Presiderite informa que a reunião tern por
finalidade apreciar Os processos de prestação de contas da aplicacao dos
recursos liberados por esta Casa a tItulo de subvenção social, auxilios para
despesas de capital e transferências a municipios, nos termos do art. 30,
da Lei no 11.815, de 24/1/95, da Deliberação n o 1.556, da Mesa da
Assembléia, e das demais normas vigerites. Em seguida, Os processos são
distribuidos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor, Dilzon Melo, relator
pela Mesa, e José Braga, relator pela Comissão de Fiscalizaçao Financeira e
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Orçamentária, que, verfficando as prestaçöes de contas, cada urn por sua
vez, emitem pareceres pela aprovacao dos processos das seguintes
entidades: Acão Social Comun. Pirapamense, Associação Amparo Promocão
Carente Distrito Rio Mortes, Associação Comun. Alto Palestina
Camposaltinho, Associaçâo Comun. Nova Esperança, Associação Comun.
Vargern Amargoso, Associacão Comunidade São Sebastiäo Barra,
Associação Desenv. Comun. Vita Martins, Associacão Moradores Bairro São
Vicente - Cataguases, Associação Pals Amigos Excepcionais - Carmo
Cachoeira, Associaçao PrO-saüde Criança Adolescente Janaüba, Associaçao
Protecao Maternidade Infância - Raul Soares, Associação Sras. Caridade
Governador Valadares, Caixa Escolar Barão Rio Branco, Caixa Escolar Dr.
Julio César Vasconcelos, Caixa Escolar Monsenhor Raul Coutinho, Caixa
Escolar Nossa Sra. Paz, Centro Apoio Cultural Educacional Sul-Mineiro,
Centro Catequético Lagoa Prata, Conseiho Agropecuária Conceicão Pará,
Conseiho Comun. Lourival Gonçalves Soares, Conselho Comun. Rural
Comunidade Galiléia, Creche Comun. Boa Esperança, Cruzeiro Futebol Clube
- Luz, Fundaçao Navantino Alves, lnstituiçao Meninos Jesus, Nücleo Comun.
Amigos Itaguara, Prefeitura Municipal de AraçuaI, Prefeitura Municipal de
Bonfinópolis Minas, Prefeitura Municipal de Capitão Eneas, Prefeitura
Municipal de Caratinga, Prefeitura Municipal de Catuti, Prefeitura Municipal de
Cruzilia, Prefeitura Municipal de lpuiUna, Prefeitura Municipal de Nova
Porteirinha, Prefeitura Municipal de Pai Pedro, Prefeitura Municipal de
Paraopeba, Prefeitura Municipal de São João Pacul, Prefeitura Municipal de
Setubinha, Sociedade Educacional Mendonca Silva. Submetidos a discussão
e votacao, são os pareceres aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlarnentares,
convoca os membros da Mesa e da Comissao de Fiscalizacao Financeira e
Orcamentária para a proxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata
e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniôes da Mesa da Assembléia, 10 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramaiho - Elmo Braz

- Maria Olivia - Kernil Kumaira - José Braga - Sebastião Helvéclo - Sebastião
Navarro Vieira - Ermano Batista.

ATA DA 39a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAçAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e oito,
comparecern na Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia os Deputados
Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramaiho, Elmo Braz, Maria Olivia,
membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira, José Braga, Sebastião
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Helvécio, Sebastião Navarro Vieira, membros da Cornissão de Fiscalizacao
Financeira e Orcamentaria, e Ermario Batista, Corregedor. Havendo nürnero
regimental, o Presidente, Deputado Rorneu Queiroz, declara abertos os
trabaihos, após o que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isto posto, 0
Presidente informa que a reunião tern por finalidade apreciar os processos de
prestação de contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a
titulo de subvenção social, auxIlio para despesas de capital e transferéncia a
municipios, nos termos do art. 3 0, III, da Lei no 11.815, de 24/1/95, da
Deliberação no 1.556, da Mesa do Assembléia e das demais normas vigentes.
Em seguida, os processos são distribuidos aos Deputados Ermano Batista,
Corregedor, Dilzon Melo, relator pela Mesa, e José Braga, relator pela
Cornissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária, que em conjunto,
verfficando as prestaçOes de contas, coda urn por sua vez, emitern pareceres
pela aprovação dos processos dos seguintes entidades: Aliado Futebol Clube,
Associaçao Amigos Paracatuz,nho, Associaçao Caridade São João
Nepomuceno, Associaçao Comun. Alegria, Associação Comun. Amigos
Curraizinho, Associação Comun. Bairro Nossa Sra. Aparecida, Associação
Comun. Bairro Vila Operária, Associaçao Comun. Moradores Bairro São José
Operario, Associação Comun. Pequenos Prod. Rurais Ribeirào Ouro,
Associagao Comun. Professora Ana Maria, Associação Comun. Rural lndaiá,
Associaçâo Comun. Rural Trés Fronteiras, Associaçâo Comunidades Ibial,
Associaçao Mies Vila Celeste, Associaçao Mineira Assist. Excepcionais -
Campanha, Associação Moradores Agrovila Dona Antonina Almeida Neves,
Associaçao Moradores Bairro Antonio Afonso, Associação Moradores Bairros
Campo Santana Mant. Adjacências, Associaçao Pequenos Produtores Rurais
Buritizinho, Associaçao Pequenos Produtores Rurais Vila Aparecida,
Associaçao Produtores Rurais Municipio Mateus Leme, Caixa Escolar
Coronel Américo Vespücio Carvaiho, Caixa Escolar Deputado José Marcus
Cherem, Comissäo Desenv. Cultural Pavão, Conseiho Desenv. Comun.
Santana Grupo Vizinhança, Conselho Desenv. Comun. Tabuleiro, Flamengo
Futebol Clube - Cataguases, Prefeitura Municipal Alto Rio Doce, Prefeitura
Municipal Belmiro Braga, Prefeitura Municipal Caiana, Prefeitura Municipal
Chapada Norte, Prefeitura Municipal Coronel Fabriciano, Prefeitura Municipal
Cristiano Otôni, Prefeitura Municipal Delta, Prefeitura Municipal Diamantina,
Prefeitura Municipal Francisco Dumont, Prefeitura Municipal Imbé Minas,
Prefeitura Municipal Lagamar, Prefeitura Municipal Monte Belo, Prefeitura
Municipal Orizánia, Prefeitura Municipal Pocrane, Prefeitura Municipal São
João Oriente, Prefeitura Municipal São João Pacui, Prefeitura Municipal São
Rornão, Prefeitura Municipal SilvianOpolis, Prefeitura Municipal Tocos Moji.

537

Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, coda urn
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
preserlça dos parlamentares, convoca os membros do Mesa e do Comissão
de Fiscalização Finariceira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabaihos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 15 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Cleuber Carneiro - Maria Olivia -

Geraldo Rezende - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Helvéclo -
Sebastião Navarro Vieira - Ermano Batista.

ATA DA 28a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
CONSTITUIcAO E JUSTIA

As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes Os

Deputados Hely Tarqüinio, Antonio JUlio, Ermano Batista, Marcos Helênio,
Sebastião Costa e José Bonifácio (substituindo este ao Deputado João
Batista de Oliveira, por indica(;ão da Liderança do Bloco Social Trabaihista),
rnembros do supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Hely TarqüInio, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Antonio JUlio, dispensa a leitura
do ata do reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros do Comissão presentes. A Presidéncia informa que a reunião se
destina a apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n o 1.943/98. Passa-se a
fase de discussão e votaçao de pareceres sobre proposicaes sujeitos a
apreciacão do Plenário do Assembléia. 0 Projeto de Lei n o 1.943/98, que
recebeu parecer do relator, Deputado Ermano Batista, coricluindo por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, teve sua discussão e votacão
adiadas em virtude de pedido de vista formulado pelo Deputado Marcos
Helênio, deferido pela Presidência. Por unanimidade, os membros da
Comissão decidem que as reuniOes ordinárias do Comissão de Constituição e
Justica se realizarão as 9h3Omin das quartas-feiras. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determino a
lavratura do ota e encerro os trobalhos.

Solo das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Ivair Nogueira - Sebastião Costa - Ermano

Batista.
ATA DA 1 ja REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas do dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e
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noventa e olto, comparecem na Sala das Comissôes os Deputados João
Leite, Ivair Nogueira, Durval Angelo e João Batista de Oliveira, membros da
supracitada Comissâo. Havendo nCimero regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Durval Angelo, dispensa a leitura da ata da
reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissao. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir corn a Dra. Fiona Macauly e corn o
Prof. Roy King, representantes da Anistia Internacional, as condicoes dos
presIdios e o tratamento recebido pelos presos no Brasil, tendo sido
convidados, ainda, os Srs. Castellar Modesto Guimarães Filho, Secretário de
Estado da Justica; Santos Moreira da Silva, Secretário de Estado da
Segurança Püblica, e José Roberto Goncalves Rezende, Ouvidor da Policia
de Minas Gerais, e diversas entidades que atuam na area de direitos
humanos. 0 Presidente acusa o recebimento da seguinte correspondência:
dos Srs. Geraldo Cláudio de Souza e Pérsio Sales Sousa, comunicando que
estão sendo vitimas de ameacas, apOs terem participado, como depoentes,
de reunião da CPI dos medicamentos falsos; Devair Lucas, encaminhando
cópia de documento entregue ao Prornotor de Justica da Comarca de
Governador Valadares, em que relata o ocorrido corn ele e sua familia em
virtude de açao movida contra o Deputado Federal Lael Varella; da Liga
Operária Camponesa, comunicando que, no dia 26/11/98, as 15 horas, no
auditOrio desta Casa, e as 19 horas, no Sindicato dos Rodoviários de Belo
Horizonte e Região, serão realizadas atividades pela libertacao dos presos
politicos internacionais, que entraram no oltavo dia de greve de fome, nos
cárceres de São Paulo; da II Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte,
divulgando o culto comemorativo do cinqüentenário da Declaraçao Universal
dos Direitos do Hornem; da Sra. Maria Caiafa, Coordenadora de Direitos
Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
comunicando que haverá comemoração do cinqüentenário da Declaracao
Universal dos Direitos do Homem, cuja programação será encaminhada nos
próximos dias. 0 Presidente passa a fase de discussao e votacão de parecer
sobre proposição sujeita a apreciação do Plenário. 0 relator, Deputado Durval
Angelo, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovaçao, em 20 turno,
do Projeto de Lei no 1.390/97, do Deputado Paulo Schettino. Colocado em
discussão e votaçao, é o parecer aprovado. Em seguida, são apresentados
requerirnentos do Deputado João Leite, em que solicita sejam convidadas as
autoridades que menciona, para se discutir, em audiência püblica, a questão
indigena em Minas Gerais, em especial, do povo maxacali; do Deputado
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Durval Angelo, em que solicita sejam convidadas as autoridades que
menciona, para prestarem esclarecimentoS sobre os problemas de fuga de
presos da Casa de Detenção Dutra Ladeira; seja agendada visita desta
Comissão a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, para ouvir a
Delegado José Antonio Barbosa, a fim de se obterem informacöeS sobre a
"indüstria de fuga" de presos da Casa de Detenção Dutra Ladeira e
esclarecimefltos sobre as providências que estão sendo tomadas para se
evitarem tais fatos e os motivos que os levam a fazer greve de fome; e seja
ericamirihada moção de repidio ao Ministro da Justica e ao Juiz-Corregedor
de São Paulo, pelo tratamento dispensado aos presos politicos que
menciona, os quais se encontram em greve de fome pelo cumprimento dos
acordos de extradição e pela concessão do regime de progressão das penas
que cumprem em presIdios brasileiros; do Deputado lvair Nogueira, em que
solicita seja encaminhado ofIcio ao Governador do Estado, ao Secretário de
Estado de Trarisportes e Obras Püblicas e a Defesa Civil, objetivando
encontrar rneios para alocação de recursos para atendimento do Sr. Joel da
Costa Cruz , que teve seu üriico imóvel destruIdo por incêndio de origem,
provavelmente, criminosa. Colocados em votacão, cada urn por sua vez, são
os requerimentos aprovados. Em seguida, o Presidente convida o Dr. José
Jairo Gomes, Procurador da Repüblica; a Dra. Fiona Macauly, o Prof. Roy
King e a Sra. Alice Lana, intérprete do Prof. Roy King, para tomarem assento
A mesa. 0 Presidente comunica a presenca dos seguintes convidados: Ten.-
Cel. Antonio Luiz da Silva, representando o Comandante-Geral da Policia
Militar de Minas Gerais; Cel. Márcio Lopes Porto; Valérlo Paulo Sartor e Mary
LOcia da Anunciação, da Pastoral Carcerária; Padre Bernardino Ovelar
Arzamindir; Luiz Chaves, do Conselho Indigenista Missionário; AntOnio Carlos
Teodoro Aguiar, do SOS Vida; Prof. Fábio Alves dos Santos, da Pastoral
Carcerária e do CONEDH; Dr. Celso Penna Fernandes JUnior, Promotor de
Justiça, representando a Associaão Mineira do Miriistério PUblico; Helbert
Lelis Pedra, servidor do Ministério PUblico Federal; VinIcius Varela de Souza,
Vice-Prefeito de Ipatinga; Carmem Vera Soares, Diretora em exercicio do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; Vereador Célio Moreira,
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Bela
Horizonte; HeloIsa Greco, do MovimentO Tortura Nunca Mais. 0 Presidente,
Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a reunião, faz
suas consideracOes inicials e, em seguida, passa a palavra a cada urn dos
convidados. Após a exposição, ocorre urn debate, corn a participacão dos
convidados, dos Deputados e dos representantes de entidades que atuam na
area de direitos humanos. 0 Deputado lvair Nogueira assume a direcao dos
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trabalhos e, após Os debates, passa a palavra a cada urn dos convidados,
para suas consideraçães finals. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos representarites da
Anistia Internacional, convoca os membros da Comissão para a prOxima
reunio ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 2 de dezembro de 1998.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - Alencar da Silveira

Junior - Isabel do Nascimento.
ATA DA 12a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e

oito, comparece na Sala das Comissöes o Deputado João Leite, membro da
supracitada Comissao. Nos terrnos do art. 125, § 30, do Regimento Interno, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e informa que a
reunião se destina a ouvir o Sr. Jesus Trindade Barreto J(jnior, representando
o Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Püblica, o Cel. Rübio
Paulino Coelho, representando o Cel. Márcio Lopes Porto, Comandante-Geral
da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, e o Sr. Edilson Silva Pereira,
Presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e
Vigilancia do Estado de Minas Gerais, que irão prestar esciarecimento sobre
o envolvirnento de policials militares e civis na prestação de servicos em
empresas de segurança privada ou como seguranças particulares de casas
comercials. 0 Presiderite informa o recebimento de oficio do Padre Bernadino
Ovelar Arzamendia solicitando que a Comissão tome a devida providéncia
corn relaçao a situação do detento Gerardo Perez Ordones, que, após ter
cumprido a sua pena, ainda Se encontra detido. Continuando, o Presidente
passa a palavra a cada urn dos convidados para suas consideraçOes inicials.
Em seguida, registra-se a presença dos Deputados TarcIslo Henriques e Ivair
Nogueira, membros da Comisso. 0 Deputado TarcIsio Henriques apresenta
requerimento em que solicjta sejam ouvidas pela Comissâo, na reuniâo em
curso, as Sras. Joana D'arc Ferreira Narciso e Fernanda Kelly Araüjo, mae e
fliha, respectivamente, de Wellington da Silva Ferreira, que se encontra
desaparecido após ter sido levado a Delegacia de Furtos e Roubos.
Submetido a votaçao, e o requerimento aprovado. Em seguida, o Deputado
Durval Angelo comparece a reuniao e apresenta requerimento em que soticita
informaçoes do Comando da Policia Militar e da Secretaria de Justica sobre a
situaçao dos 68 presos que foram covardemente agredidos no dia 18 ültimo,
na penitencjária de Governador Valadares, bern como esciarecimento sobre
as providéncias que foram tomadas. Submetido a votacao, 6 o requerimento
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aprovado. Em seguida, o Presidente dá inicio a urn debate corn a participacâo
dos convidados, dos Deputados e do Ouvidor de Policia de Minas Gerais, Sr.
José Roberto Golçalves Rezende, a quem o Presidente convida a tomar
assento a mesa. 0 Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento em que
solicita seja realizada uma visita a SuprintendênCia da Policia Federal nesta
Capital, corn a finalidade de se discutir a questão da participacão de policiais
em empresaS privadas de seguranca e de se fazer a entrega de urn relatório
corn as conclusães da reunião em curso. Submetido a votacão, é o
requerimento aprovado. Finalizado o debate, 0 Presidente agradece a
presenca dos convidados e convida o Sr. Jesus Trindade Barreto Junior,
representante do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário de Estado da
Segurança Püblica, a assistir ao depoimento das Sras. Joana D'arc Ferreira
Narciso e Fernanda Kelly AraUjo. Apôs o depoimento das convidadas o
Presidente passa a palavra aos Srs. Jesus Trindade Barreto Junior e José
Roberto Golçalves Rezende e Ihes solicita providéncias para que seja
apurado o desaparecimento de Wellington da Silva Ferreira. Cumprida a
finalidade da reuniäo, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares
e dos convidados, convoca Os membros da Comissâo para a proxima reuniäo
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Cornissöes, 2 de dezembro de 1998.
Joâo Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - Alencar da Silveira

Junior - Isabel do Nascimento.
ATA DA 1338 REUNIAO EXTRAORDINARIA DACOMISSAO DE

FISCALIZAcAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As quinze horas e trinta minutos do dia prumeiro de dezernbro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os
Deputados Sebastiâo Navarro Vieira, José Braga, Adelmo Carneiro Leáo,
Antonio Andrade e Ailton Vilela (substituindo os trés óltimos aos Deputados
Durval Angelo, AntOnio Roberto e Mauri Torres, por indicacão das Liderancas
do PT, do PMDB e do PSDB, respectivamente), membros da Comissâo
supracitada. Estäo presentes, ainda, os Deputados Paulo Piau e Sebastião
Costa. Na auséncia do Presidente e do Vice-Presudente, o Deputado
Sebastiâo Navarro Vieira assume a Presidéncia e, havendo nümero
regimental, declara abertos Os trabalhos e, em virtude da aprovacâo de
requerimento do Deputado José Braga, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. AluIsio Pimenta,
Reitor da UEMG, que ira prestar esclarecimentoS sobre o Projeto de Lei n°
1.901/98, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
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imóveis a essa Universidade e a apreciar as matérias constantes na pauta.
Prosseguindo, passa a palavra ao Deputado Paulo Piau, autor do
requerimento que motivou o convite, o qual tece consideracoes sobre o
assunto em questao. A seguir, o convidado faz detaihada explanacao sobre a
matéria, apos o que se realiza debate, conforme consta nas notas
taquigráficas. Após, o Presidente agradece ao convidado pelos valiosos
subsidios trazidos a Comissão e suspende a reunião por 5 minutos para a
saida daquele. Reabertos os trabalhos, o Presidente redistribui ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão, na auséncia do Deputado Durval Angelo, Os Projetos
de Lei n

o
s 1.699, 1.781, 1.871 e 1.874/98; e ao Deputado Auiton Vilela, na

ausêricia do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei no 1.820/98.
Passa-se a l a Fase da Ordem do Dia. Corn a palavra, o Deputado José Braga
apresenta requerimento em que solicita a inversão da pauta de rnodo que os
Projeto de Lei n

o
s 1.699. 1.828 e 1.901/98 sejam votados em primeiro lugar,

nessa ordern. Logo após, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, relator do
Projeto de Lei no 1.699/98, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovacao da matéria corn a Emenda no 1, que apresenta. 0 Deputado
Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n o 1.828/98, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovacão da matéria na forma proposta. 0
Deputado Sebastiao Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei no 1.901/98,
emite parecer em que conclui por sua aprovação corn as Emendas n

o
s 1 e 2,

que apresenta. Submetidos a discussão e votaçao, cada urn por sua vez, são
os pareceres aprovados. Necessitando ausentar-se, o Deputado Sebastião
Navarro Vieira solicita ao Deputado José Braga que assuma a Presidència. 0
Deputado Paulo Piau passa a substituir o Deputado Sebastião Navarro Vieira,
por indicacao da Liderança do PFL, e o Presidente Ihe redistribui os Projetos
de Lei n

o
s 749/96, 1.596, 1.780, 1.810198. Corn a palavra, o Deputado Paulo

Piau emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei n o 749/96. Quanto ao
Projeto de Lei n o 1.596/98, emite parecer pela aprovaçao na forma do
Substitutivo n o i, da Comissão de Administraçao POblica; pela rejeicão da
Emenda no 1, da Comissão de Constituiçao e Justica, e pela prejudicialidade
da Emenda no 2, da mesma Comissão. Ernite, ainda, parecer pela aprovacão
do Projeto de Lei n o 1.780/98 corn a Emenda n o 1, que apresenta. Submetidos
a discussão e votaçao, cada urn por sua vez, são os pareceres aprovados.
Quanto ao Projeto de Lei n o 1.810/98, o relator, Deputado Paulo Piau, emite
parecer mediante o qual conclul pela aprovaçao corn a Emenda n o 1, da
Comissão de Constituiçao e Justica. Na fase de discussão, 0 Deputado
Adelmo Carneiro Leão solicita vista da matéria, e seu pedido é deferido pelo
Presidente. Logo apôs, o relator, Deputado José Braga, emite pareceres
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mediante os quais conclui pela aprovacão dos Projetos de Lei n°s 184/95 e
1.652/98; e 1.535/97 na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Quanto ao
Projeto de Lei no 1.820/98, o relator, Deputado Ailton Vilela, emite parecer
mediante o qual conclul pela aprovaçâo. Corn a palavra, o relator, Deputado
Adelmo Carneiro Leão, ernite pareceres rnediante os quais conclui pela
rejeicão do Projeto de Lei n o 1.781198 e pela aprovaçãO do Projeto de Lei no
1.871/98. Quanto ao Projeto de Lei no 1.874/98, o relator emite parecer em
que conclui pela aprovacãO da matéria e pela rejeicãO do Substitutivo no 1, da
Comissão de Constituiçâo e Justiça. Colocados em discussão e votação,
cada urn por sua vez, são os pareceres aprovados. Passa-se a 2 Fase da
Ordern do Dia. 0 Presidente submete a votacão os Requerimentos nos
2.690/98, do Deputado Miguel Martini, e 2.720/98, do Deputado Carlos
Pimenta, que são aprovados. Passa-se 31 Fase da Ordem do Dia. 0
Presidente procede a leitura de requerimentos do Deputado Miguel Martini,
solicitando reuniSes conjuntas da Comissão de Administracão Püblica e desta
Comissão para apreciar os Projetos de Lei n°s 1.897 e 1.921/98; e do
Deputado AIlton Vilela, solicitando reuniSes conjuntas da Comissão de
Administração Püblica e desta Comissão corn a finalidade de apreciar Os

Projetos de Lei n
os 1.963 e 1.976/98. Submetidos a votacão, são Os

requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para as reuniöes extraordinárias a serem realizadas amanhã, dia 2, as 10
horas e as 16 horas, para apreciar as emendas apresentadas em Plenário ao
Projeto de Lei no 1.808/98, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Cornissöes, 2 de dezembro de 1998.
Sebastião Helvécio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Ajalmar Silva -

Antonio Andrade - Marcos Helênio.
ATA DA 13a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e oito,

cornparecern na Sala das Comissöes os Deputados João Leite, Ivair
Nogueira, Durval Angelo e Alencar da Silveira Jinior (substituindo este ao
Deputado Joäo Batista de Oliveira, por indicacão da Lideranca do PDT),
rnembros da supracitada Comissão. Havendo nCirnero regimental, 0

Presidente, Deputado Joâo Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerirnento do Deputado Durval Angelo, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos
mernbros da Comissão. A seguir, 0 Deputado Durval Angelo apresenta
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requerimento, em que solicita seja convidado o Sr. José de Fatima Furbino,
taxista e membro da Comissão de Segurança, para participar dos debates
desta reunião. Colocado em votaçâo, é o requerimento aprovado. 0
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e a ouvir os Srs. Edivaldo Brandão, Delegado-Geral de Policia e
Superintendente da PolIcia Civil Metropolitana, representando o Secretário de
Estado da Segurança PCiblica; Cap. Alberto Luiz, Assessor de Comunicação
Social do Comando de Policiamento da Capital, representando a
Comandante-Geral da Policia Militar do Estado de Minas Gerais; Ricardo
Mendanha Ladeira, Diretor de Transporte Püblico; Angel Egnoa, Gerente de
Taxi e Transporte Escolar, representando o Presidente do BHlrans; Izaias
Pereira; Jorge Machado e José de Fatima Furbino, taxista e membro da
Comissão de Segurança. ApOs, a Presidência lê a correspondéncia do Sr.
OlImpio lnácio de Mello, denunciando a corrupçâo de policlais militares e da
Associação dos Servidores da Secretaria de Interior e Justica do Estado de
Minas Gerais - ASSEIJ-MG. 0 Presiderite passa a fase de discussão e
votação de matérias sujeitas a apreciaçao do Plenário e coloca em discussão
as seguintes proposiçOes: no 2 0 turno, as Projetos de Lei nos 1.424/97
(relator: redistribuido ao Deputado Durval Angelo), parecer pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1° turno, aprovado; e 1.470/97 (relator:
redistribuido ao Deputado Alencar da Silveira JUnior), parecer pela aprovaçao
do projeto na forma do vencido em 1 0 turno, aprovado. Passa-se a fase de
discussão e votacão de matérias que dispensam a apreciação do Plenário, e
são aprovados os Requerimentos n

o
s 2.723, 2.736, 2.738 e 2.739/98. São

apresentados os seguintes requerimentos: do Deputado Joâo Leite, em que
solicita seja reajjzada uma audiéncia desta Comissão corn a Comissão de
Melo Ambiente e corn o Governador do Estado, para debater o lixo tóxico
depositado em São Goncalo do Pará. 0 Deputado Alencar da Silveira JUnior
solicita seja estendido o convite ao Deputado Marcelo Gonçalves, pelo fato de
este ser a Deputado majoritário na região; do Deputado João Batista de
Oliveira, em que solicita seja encarninhada moçao de solidariedade ao povo
palestino, pelo Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino; do
Deputado Durval Angelo, em que solicita que esta Comissão apure e tome as
providências cabiveis corn relaçao a deriUncia apresentada pela Comissão
Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte sabre a
investigação do assassinato do Sr. Ricardo Pereira Dantas, no Municipio de
Pocrane; reunião desta Comissào corn a Sra. Fernanda Kelly AraCijo, a equipe
que efetuou a prisão do Sr. Wellington Ferreira e a Ouvidor-Geral de Policia,
para prestarem esciarecimentos sobre o desaparecimento do referido detento
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na unidade da Delegacia de Furtos e Roubos; e seja realizada reunião desta
Comissão para debater o Projeto de Lei n o 1.811/98, do Governador do
Estado, que cria a Plantão Interinstitucional, conforme solicitaçao da ASSEIJ-
MG. Colocados em votacão, cada urn por sua vez, sãO Os requerimentos
aprovados. A seguir, o Presidente dá inIcio a urn debate entre as convidados,
Deputados e taxistas. Participam dos debates os Srs. Eduardo dos Santos,
Eliana de Fatima da Silva Silveira, Neuila Silva, Fernando Pinho Tavares,
Waltencir Ferreira de Souza, Sandoval Geraldino dos Santos, Sebastiäo
Campolina Machado e José Geraldo Pereira. Curnprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares e dos
convidados, convoca as membros da Comissão para a proxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 3 de dezembro de 1998.
João Leite, Presidente - José Maria Barros - Adelma Carneiro Leão.
ATA DA 143 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia trés de dezembro de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes as Deputados João
Leite, Adetmo Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado Durval Angelo,
por indicacão da Lideranca do PT) e José Maria Barros (substituindo a
Deputado Tarcisio Henriques, por indicacao da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo nUmera regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovaçâo de requerirnento do Deputado José Maria Barros, dispensa a
leitura da ata da reuniãa anterior, a qua] é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissãa. A Presidência esclarece que a reunião Se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0 Deputado Adelmo
Carneiro Leãa apresenta requerirnento, solicitando seja convidada a Sra.
Maria Luiza Leal, Superintendente da Secretaria de Estado do Planejamento
• Coordenação Geral, para expor projeto de reestruturação das Policias Civil
• Militar de Minas Gerais. Colocado em votacão, é a requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão para a proxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissôes, 9 de dezembro de 1998.
Joáo Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Durval Angelo.

ATA DA 25° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nave horas e trinta minutos do dia trés de dezembro de mil novecentos e

noventa e aita, comparecem na Sala das Comissães as Deputados Jorge
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Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Adelmo Carneiro Leão e Wilson Pires.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacao de requerimento
do Deputado Wilson Pires, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qua[ é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. A seguir,
o Presidente passa a discussão e a votação de proposicaes sujeitas a
apreciaçäo do Plenário da Assembléia. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão
emite parecer sobre o Projeto de Lei no 1.414/97, no 20 turno, mediante o qual
conclui pela aprovaçâo da matéria na forma do vencido no 1 0 turno.
Submetido a discussão e votaçao, é o parecer aprovado. A seguir, o
Deputado Carlos Pimenta emite parecer sobre o Projeto de Lei n o 1.569/97,
no 20 turno, mediante o qual conclui pela aprovaçao da matéria corn a
Emenda no i. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Após,
o Deputado Wilson Pires emite parecer sobre o Projeto de Lei n o 1.709/98,
mediante o qual conclui por sua aprovação na forma do vencido no 1 0 turno.
Submetido a djscussão e votacão, é o parecer aprovado. A seguir, a
Presidéncia passa a discussâo e a votação de proposiçOes que dispensam a
apreciaçâo do Plenário da Assembléia. 0 Presidente submete a votacão o
Requerimento no 2.737/97, que é aprovado. A seguir, submete a votação 0
Requerimerito no 2.741/98, do Deputado Wilson Pires, que pede a palavra
para encaminhar a votaçao. Nesse Interim, o Deputado Carlos Pirnenta
requer seja a proposiçao retirada da pauta. 0 Deputado Wilson Pires solicita
seja seu requerimento retirado de tramitação, nos termos do art. 232, VIII, do
Regimento lnterno, pedido que é deferido pelo Presidente. Após, a
Presidência informa que a reunião tern por finalidade ouvir o Sr. José Roberto
Lintz Machado, Superintendente Administrativo da Secretaria de Estado da
Sa(ide, sobre a destinaçao dos recursos financeiros repassados pelo
REFORSUS a saude. Participam do debate todos os parlamentares. 0
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento, em que solicita
sejam enviados oficios ao Secretário de Estado da SaCide e ao Secretário
Municipal de Sa(ide de Contagem, solicitando averiguaçães e possiveis
providências corn relacão a falta do medicamerito Tegretol nos postos de
saUde daquele municipio, conforme denCincias recebidas por esta Comissâo.
Submetido a votação, e o requerimento aprovado. 0 Deputado Carlos
Pimenta apresenta dois requerimentos, em que solicita sejam enviados
ofIcios a todos os municipios e entidades que fazem parte do REFORSUS,
pedindo informaçöes acerca dos recursos disponibilizados e liberados para a
execuçao dos projetos aprovados, e seja formado urn grupo corn membros
desta Comissão para participar de audiencia a realizar-se em Brasilia corn o
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Coorderiador-Geral do REFORSUS. Submetidos a votacão, são os
requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos convidados e dos parlarnentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, deterrnina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro

Leão - Wilson Pires - Rémolo Aloise.
ATA DA 27a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia nove de dezembro de mil novecentos

e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os Deputados João
Leite, Durval Angelo e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado
lvair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Após, a Presidéncia
registra a presenca da Deputada Isabel do Nascirnento e informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir a Sra.
Maria Luisa Leal, Superintendente Central de Planejamerito Econômico
Social, que ira expor o Projeto de Reestruturação da Policia de Minas. ApOs,
a Presidéncia registra a presença do Sr. Jesus Trindade Barreto JUnior,
Assessor do Secretário da Segurança PUblica, do Cel. LUcio Emilio do
Espirito Santo, Assessor Parlamentar do Cornandante-Geral da PMMG; do
Sr. Paulo César de Campos Morais, pesquisador da Fundacao João Pinheiro,
e da Sra. lara Vieira Veloso Pinheiro, Diretora de Estudos Organizacionais da
SEPLAN. Prosseguindo, a Presidência lê ofIcio do Sr. José Zito da Silva,
Presidente da Câmara Municipal de Diaderna, publicado na ediçáo de
5/12/98, e convites para da sessâb solene em homenagem aos 50 anos da
Declaracao Universal dos Direitos do Homem, na Cãrnara dos Deputados, e
as comemoracöes do 101 0 aniversário da cidade de Belo Horizonte e 50 anos
da Declaração Universal dos Direitos do Homem, conforme programacão da
Prefeitura. Passa-se b 1a Fase da Ordem do Dia. Corn a palavra, o Deputado
Ivair Nogueira ernite parecer, mediante o qua] conclul pela aprovação do
Projeto de Lei no 1.841/98 na forma original e pela rejeicão do Substitutivo no
1, cIa Comissão de Coristituicao e Justiça. Subrnetido a votacão, e aprovado o
parecer. Passa-se a 2° Fase da Ordem do Dia. A Presidéncia submete a
votacão o Requerimento n o 2.742/98, que e aprovado. Passa-se a 3° Fase da
Ordem do Dia. A Presidéncia procede a leitura de requerimento do Deputado
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Raul Lima Neto em que solicita sejam convidadas as autoridades que
menciona para discorrerem sobre Os policlais militares excluldos da PMMG
em decorrência do movimento de 13/6/97. Submetido a votaçâo, é aprovado
o requerimento. Corn a palavra, o Deputado Ivair Nogueira apresenta
requerimento em que solicita sejam encaminhadas ao Tribunal de Justica
cópias de oficios recebidos por esta Comissão que expressam 0 sentirnento
da popuIaço diante da postura do Judiciário mineiro, que interpretou como
crime de injüria as ofensas sofridas pela Delegada de Policia Maria de Lurdes
Bernardes Silva e por suas fllhas e pela Sra. Sheila Fabiene Ferreira, quando,
segundo as entidades signatárias, ha evidências de que se trata de crime de
racismo. Submetido a votaçao, é aprovado o requerimento. Prosseguindo, a
Presidéncia passa a palavra aos convidados, que discorrem sobre o assunto
em pauta. Passa-se a fase de debates, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados e parlamentares presentes, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra Os trabalhos.

Sala das Comissaes, 9 de dezembro de 1998.
Joâo Leite, Presidente - Durval Angelo - Raul Lima Neto - Isabel do

Nascimento.
ATA DA 15a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As quatorze horas e trinta minutos do dia nove de dezembro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Joâo Leite, Durval Angelo e Raul Lima Neto (substituindo este ao
Deputado Ivair Nogueira, por indicaçao da Liderança do PDT), membros da
supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também, a Deputada Isabel
do Nascimento e o Deputado Francisco Ramalho. Havendo nCimero
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacao de requerimento do Deputado Raul Lima Neto, dispensa
a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão. A Presidência esclarece que a reunião se
destina a ouvir os Deputados JUlio César dos Santos, ex-Cabo da PMMG;
Newton de Morals, Cabo da PMMG; Washington Rodrigues, ex-Sargento da
PMMG e o Sr. Silvio Bravo, ex-Sargento da PMMG, Os quais iräo discorrer
sobre Os policiais militares expulsos da Policia Militar de Minas Gerais, em
decorrência do movimento ocorrido em 13/6/97. Apôs, a Presidêncua registra
a presença do Dr. Carlos Victor Muzzi, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Secâo de Minas Gerais da OAB, e convida as autoridades a
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tomar assento a Mesa. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Raul Lima Neto, autor do requerimento que motivou o convite, para tecer suas
corisideraçães iniciais. Após, os convidados discorrem sobre o assunto em
pauta. Passa-se a fase dos debates, corn a participacão dos convidados e
dos Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Corn a palavra, o
Deputado Durval Angelo apresenta requerimento em que solicita seja
encaminhado ofIcio ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da
Policia Militar, para que sejam suspensas as expulsães ocorridas na Policia
Militar, em decorrência do movimento reivindicatôrio de junho e julho do ano
passado, bern como sejam revistos os processos de expulsão já efetivados.
Submetido a votacão, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presenca dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissäo para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 10 de dezembro de 1998.
Joâo Leite , Presidente - Ivair Nogueira - Tarcisio Henriques - Durval

Angelo.
ATA DA 26a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de dezembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto, Antânio Andrade e Raul
Lima Neto (substituinido este ao Deputado José Militão, por indicação da
Lideranca do Bloco Social Trabaihista), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, a Deputada Isabel do Nascimento. Havendo ni:imero
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a
reuniao e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado Raul Lima
Neto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua[ e dada por
aprovada e e subscrita pelos mem6ros da Comissâo presentes. A reunião se
destina a obter esclarecimentos sobre o aumento das passagens de
transporte coletivo nesta Capital. A seguir, a Presidéncia informa que se
encontra a disposiçâo dos Deputados correspondência do Sr. Célio de
Castro, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, em que solicita a indicacão de
urn membro da Comissão para representá-la no Coniselho Municipal de
Proteçäo e Defesa do Consumidor - COMDECON-BH -, criado pela Lei n°
7.568, de 4/9/98. Apôs, o Presidente indica o Deputado João Leite para
compor esse Conselho. Prosseguindo, a Presidência passa a palavra ao
Deputado Raul Lima Neto, para que explique o objetivo da reuniâo. Ato
continuo, o Presidente informa aos Deputados e aos demais participantes que
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serão ouvidos nesta reunião os Srs. Ricardo Mendanha e Célio Freitas
Bonzada, Diretor de Transportes Püblicos e Gerente da BHTrans,
respectivamente, representantes do Sr. Antonio Carlos Pereira, Presidente da
BHTrans; Enilson Heiderick, Vereador a Câmara Municipal de Belo Horizonte;
Osias Batista Neto, Diretor de Transporte Metropolitano do DER-MG; Valder
Neidson Gomes, Assessor Juridico da Mesa Diretora da Assembléia
Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -,
representando o Sr. Roberto de Melo Pinheiro, Prefeito Municipal de Mateus
Leme e Presidente da AMBEL; e Genesco Aparecido de Oliveira JUnior,
Prefeito Municipal de Lagoa Santa e Presidente da Càmara Técnica Setorial
de Transporte lntermunicipal e Sistema Viário Metropolitano, representando o
Sr. Ailton de Oliveira, Prefeito de Ribeirão das Neves e Presidente do Comitê
Executivo da AMBEL. Logo após, a Presidência concede a palavra aos
convidados, para fazerem suas exposiçOes e responderem as perguntas
formuladas pelos Deputados, conforme consta nas notas taquigraficas. 0
Presidente tece as ültimas consideraçOes sobre o assurito e agradece aos
convidados a participacão e Os valiosos subsidios trazidos a Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca Os membros da Comissao para a próxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 15 de dezembro de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - José Braga.

TRAMITAçAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.922/98

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acão Social
Relatório

0 Projeto de Lei no 1.922/98, do Deputado João Leite, propoe seja
declarada de utilidade pUblica a Fundação Oasis, corn sede no MunicIpio de
Belo Horizonte.

Submetida a rnatéria, preliminarmente, a Comissão de Constituiçao e
Justiça, que não detectou impedimento legal a sua tramitação, deve este
Orgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Fundacao Oasis possui como objetivo o desenvolvimento do menor

carente e do idoso, propiciando-Ihes educaçao, moradia e assisténcia a
saüde, além de assistência educacional e profissionalizante.

Executa, também, servicos de radiodifusão em todas as suas modalidades.
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Nada mais justo, portanto, que o titulo declaratório de utilidade piblica
oretendido por essa instituiçâo.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.922/98

na forma proposta.
Sala das ComissOes, 15 de dezembro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.923/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Acao Social

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela propöe seja

declarada de utilidade pUblica a Casa da Criança, corn sede no Municipio de
Itapecerica.

Submetida a matéria, preliminarmerite a Comissão de Constituicão e
Justiça, que não detectou impedimento legal a sua tramitacão, deve este
órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento lnterno.

FundamentacâO
A protecao e o amparo a infância são obrigaçãO primordial não so do

Estado como também de todos os cidadãos. Nas crianças são depositadas as
expectativas de urn futuro promissor e digno para as naçOes.

pertinente, pois, a proposição em tela, que visa a declarar de utilidade
pUblica a Casa da Criança, de Itapecerica. Entre as suas diversas finalidades
estão a assistència a criança e ao adolescente e a defesa dos seus direitos.
Dessa forma, encaminha-os a entidades sociais e estabelecimentOS de
ensino profissionalizante, promovendo seu acompanhamento ate a efetiva
socializacâo.

Promove, também, atividades de lazer, esportivas e outras manifestacOeS
essenciais a formacão fisica e menial dos menores assistidos.

Nada mais justo que o tItulo declaratório de utilidade pUblica pretendido por
essa instituiçãO.

Coriclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovacáo do Projeto de Lei no 1.923/98

na forma proposta.
Sala das ComissOes, 15 de dezembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO (JNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.925/98
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

RelatOrio
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o Projeto de Lei n° 1.925/98, do Deputado Miguel Barbosa, propoe seja
declarada de utilidade ptblica o Centro Espirita Allan Kardec - CEAK -, corn
sede no Municipio de Alfenas.

Submetida a matéria, prelim inarmente, a Comissâo de Constituicao e
Justica, deve este Orgâo colegiado, agora, deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento interno.

Fundamentaçao
o Centro Espirita Allan Kardec é sociedade civil corn personalidade juridica

e tern por objetivo primordial o estudo, a prática e a divulgaçao da doutrina
espirita, codificada por Allan Kardec.

Secundariamente, presta serviços sociais e médico-hospitalares a pessoas
carentes, exemplificando o amor ao proximo e a fraternidade universal, que
deveriam conduzir as acOes humanas.

Nada mais justo que o titulo declaratório de utilidade püblica almejado por
essa instituiçao.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.925/98

na forma proposta.
Sala das ComissOes, 15 de dezembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.946/98
Comissão do Trabaiho, da Previdència e da Acão Social

Relatório
O Projeto de Lei n o 1.946/98, do Deputado Glycon Terra Pinto, visa a

declarar de utilidade püblica o Centro Evangelico Transcultural de Alfenas -
CETA -, corn sede no Municipio de Alfenas.

Preliminarmente, fol a matéria encaminhada a Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vern agora o projeto a esta Comissão para deliberacao conclusiva, nos
terrnos do art. 103, I, "a", do Regimento lnterno.

Fundamentaçao
O Centro Evangetico Transcultural de Alfenas e uma entidade religiosa e

filantrópica, que tern por finalidade criar igrejas para a difusão do Evangeiho e
a prestaçao de assisténcia social. Dessa forma, ministra preceitos morals e
religiosos a comunidade, propicia-Ihe eventos culturais, além de colocar a sua
disposicâo diversos servicos, fazendo corn que maior nürnero de pessoas
tenha acesso aos direitos sociais básicos.

Fica demonstrado, pois, que ela se tornou rnerecedora do titulo declaratôrio
de utilidade püblica proposto.
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Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovacãO do Projeto de Lei n o 1.946/98 na

forma proposta.
Sala das Comissães, 15 de dezembro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.924/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acao Social

Relatório
0 Projeto de Lei n° 1.924/98, do Deputado Miguel Barbosa, propôe seja

declarada de utilidade pCiblica a Associacão Fraternidade Auta de Souza -
FAS -, corn sede no MunicIpio de Alfenas.

Submetida a matéria, preliminarmente a Comissão de Constituicâo e
Justiça, que nâo detectou impedimento legal a sua normal tramitação, deve
este orgão colegiado deliberar conclusivamerite sobre 0 projeto, conforme
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

FundamentacãO
A Associação mencionada e sociedade civil corn personalidade juridica.
No desenvolvimento de suas atividades, realiza importantes obras soclais,

das quais se destacam 0 combate a fome e a pobreza e a integração dos
carentes no mercado de trabaiho, ministrando-Ihes cursos de informática, de
datilografia e de artes manuais.

A preservação da vida, mediante campanhas permanentes contra o aborto
e assistência as familias carentes, e também objetivo prioritário da instituição.

Por tais motivos, a aprovaçâo deste projeto de lei, no nosso entendimento,
é justa e necessária.

Conclusão
Opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.924/98 na forma proposta.
Sala das Comissães, 15 de dezembro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI No 1.916/98
Comissâo de Educaçâo, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei em epigrafe

visa declarar de utilidade publica a Associação Esportiva Santa Cecilia, corn
sede no Municiplo de Belo Horizonte.

A matéria foi objeto de exame prelirninar na Comissão de Constituicão e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta. Vern agora o projeto a esta Cornissão para deliberacäo
conclusiva em turno ünico, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento
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Fundamentaçao
A referida entidade tern por objetivo a difusão da cultura esportiva e, para

tanto, promove reuniOes e cornpetiçöes desportivas, incentivando,
principalmente, a prática do futebol.

Flea demonstrada, pois, a importáncia de seu trabalho, que a torna
merecedora do tItulo declaratário de utilidade püblica.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no

1.916/98 em turno Unico, na forma proposta.
Sala das Comissães, 14 de dezembro de 1998.
Marco Regis, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.949/98
Comissâo de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

RelatOrio
0 Projeto de Lei no 1.949/98, do Deputado José Militâo, visa a declarar de

utilidade püblica a Liga de Desportos de Nova Serrana - LDNS -, corn sede no
MunicIpio de Nova Serrana.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissao de Constituiçao e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, Constitucionalidade e legalidade e
ofereceu-lhe a Emenda n o 1, cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
A entidade em questáo tern como objetivo dlfundir o esporte. Visando a

motivar a juventude corn aptidão atlética, promove campeonatos e torneios
desportivos.

Em razão do seu valioso trabaiho, julgamos ser ela merecedora do titulo
declaratOrio de utilidade püblica.

Conclusâo
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no 1.949/98

corn a Ernenda n o 1, da Comissão de Constituiçao e Justica.
Sala das Comissães, 14 de dezembro de 1998.
Sebastiâo Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA TURNO UNIco DO PROJETO DE LEI N O 1.952/98
Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatôrio
0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Paulo Piau, visa a declarar de

utilidade piblica a Fundaçao de Ensino Técnico e Pesquisa de Irtformatica de
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Uberaba, corn sede no MunicIplo de Uberaba.
Examinada, preliminarmente, a matéria pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivarnente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacâo
A referida Fundacão é sociedade civil corn personalidade juridica. De

acordo corn seu estatuto, atua na area de informática, procurando atender,
corn prioridade, ao ensino fundamental, médio e superior. Preocupa-se,
também, em prestar orientacão a pals de alunos o que é uma maneira de
auxiliar indiretamente os estudantes. Oferece, ainda, cursos gratuitos a
populacào de baixa renda.

Assirn, faz-se necessário que a entidade seja considerada de utilidade
püblica para que possa buscar, junto as entidades püblicas e privadas, apolo
a suas iniciativas de cunho social.

Conclusâo
Opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no 1.952/98 na forma original.
Sala das Comissöes, 11 de dezembro de 1998.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.936/98
Cornissão de Defesa do Consumidor

Relatório
De autoria da Comissâo Parlamentar de lnquérito para, no Prazo de 120

Dias, Proceder a Apuracao de DenUncias de Irregularidades no
Funcionamento dos Bingos em Minas Gerais, tais como Violacão de Direitos
Hurnanos, Sonegaçâo Fiscal, Fraudes na Prerniaçao e Envolvimento de
Policials corn as Denincias, entre Outros Delitos, o Projeto de Lei n o 1.936/98
torna obrigatória a afixação do regulamento dos sorteios nas dependências
das casas de bingo.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/10/98, foi o projeto distribuido a
Comissâo de Constituiçâo e Justica, que conclulu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vern, agora, a rnatéria a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos regimentals.

Fundamentaçâo
Os apostadores dos jogos de bingos, como qualquer consumidor, tern o

direito de ser informados sobre as regras desse tipo de sorteio. No entanto,
conforme ficou comprovado pela rnencionada Comissão Parlamentar de
lnquerito, Os participantes desses jogos não dispaem de tais informaçöes,
desconhecendo por cornpleto o regulamento do sorteio do qual participam. 0



L4556
resultado, obviamente, é que Os consumidores ficam sujeitos a toda a sorte
de aborrecimentos no desenrolar das apostas, surpreendidos por regras nao
combinadas previamente, corn as quais eles nâo concordariam se tivessem
sido cientificados delas.

Isso causa urn desequilibrio na relaçäo entre os consumidores e os
proprietários das casas de bingo, corn vantagem para estes Ultirnos.

Sendo assim, não ha corno deixar de aprovar a proposiço em análise, já
que esta torna efetivo o principlo da transparência nas relaçOes de consumo,
conforme o previsto no art. 6 0 da Lei n° 8.078, de 1990, que institui o Código
de Defesa do Consumidor.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.936 na forma

proposta.
Sala das Comissaes, 15 de dezembro de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - José Braga.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.956/98
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria

Relatório
De autoria do Governador do Estado, encaminhando por meio da

Mensagem no 435/98, o Projeto de Lei n o 1.956/98 autoriza o Poder Executivo
a doar imóveis a União.

DistribuIdo as comissOes competentes, a Comissão de Constituiçao e
Justiça conclulu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade
da proposição e apresentou-Jhe a Ernenda n° 1. Cabe-nos, agora, nos termos
do art. 108, c/c o art. 102, do Regimento Interno, emitir parecer sobre Os
aspectos orçarnentário e econôrnico que envolvem a proposição.

Fundamentaçao
0 projeto em exame pretende autorizar o Executivo a doar a União imóveis

de propriedade do Estado situados no Municipio de BocaiCiva, na area de
atuaçao da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.
Trata-se de urn total de 19.140ha, que serão doaclos sob a condicão de
serem utilizados no projeto de assentamento de mil famulias. Para tanto,
foram feitos acordos entre o Estado e a União e foi assinado convênio que
assegura a concretização do Projeto de Assentamento de Produtores Rurais
Hebert de Souza-Betinho, recorihecido pelo INCRA.

Segundo o disposto na Lei n° 4.320, de 1964, no seu art. 105, § 2 0, o ativo
permanente na contablildade pübfica compreende os bens, créditos e valores
cuja mobilizaçao ou alienaçao dependa de autorizaçao legistativa. E esse o
caso dos imOveis objeto da proposição; portanto, ao aliená-los, o Estado terá
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perda patrimonial. Segundo avaliacão pericial elaborada quando da
adjudicacão das terras ao Estado, o valor atingia R$18.283.660,00 excluldo o
parque industrial. For outro lado, a alienacãO sob a forma de doação atende
aos pressupoStoS estabelecidoS pela Lei n° 8.666, de 1993, no seu art. 17, I,
"b", que condiciona essa forma de alienacão ao interesse p(iblico, a
autorizacãO legislativa e a avaliacãO prévia e licitacão, dispensada esta
quando houver doação entre entidades da administracãO püblica, de qualquer
esfera do governo, embora o disposto na ailnea "b" do referido artigo esteja
corn sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto aos aspectos socials e econôrnicoS, é importante salientar o
beneficio que será concedido a mil famIlias e seus dependenteS. Também
serão criados, conforme estimativa da Comissão Operacional de Reforma
Agrária - CORA -, 3 mil empregos. Cada familia terã, a seu dispor, 12ha de
terras, pois, do total de 19.1 4Oha, 1 2.000ha são exploráveis. Para o sucesso
do assentamefltO, o Governo Federal deverá investir R$10.015.000,00 em
habitacão, fomento, alimentacãO, irrigacão, barragens, água potavel,
saneamento básico, estradas, eriergia elétrica, benfeitoriaS e no plantlO de
3.500ha de cana, 150ha de lavouras de café, 2.000ha de lavouras de arroz,
milho e feijão, 5.000ha de pastagenS e 50ha de capineiras.

ConclusãO
Pelo exposto, somos pela aprovacãO do Projeto de Lei n° 1.956/98 no 10

turno, corn a Emerida n°1, da Comissâo de Constituicão e Justiça.
Sala das Comissães, 3 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - José Braga -

Marcos Helênio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

AlA DA 429a REUNIAO ORDINARIA, EM 15/12/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondencia: OfIcios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentacao de
Proposicoes: Projetos de Resolucao n°s 2.010 e 2.011198 - Projetos de Lei
n°s 2.012 e 2.013/98 - Requerimentos n°s 2.755 a 2.759/98 - Comunicacoes:
ComunicaçOes da Comissão de Assuntos Municipais e dos Deputados José
Militão (2), Alberto Pinto Coelho, Mauri Torres e Wanderley Avila - Questão de
ordem - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Wilson Pires - 2a Parte
(Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de lnscricOes - Designacao de ComissOes:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a
Constituicao n° 62/98 - Leitura de Comunicaçoes - 2a Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votaçao de ProposiçOes: Requerimento do
Deputado Sebastiâo Navarro Vieira; aprovaçao - Requerimento do Deputado
Ivair Nogueira; discursos dos Deputados Marcos Helênio, Adelmo Carneiro
Leâo e Gilmar Machado; aprovaçao do requerimento; verificaçao de votacao;
anulaçao da votacão; renovacão da votação do requerimento; aprovaçao;
verificacao de votacão; ratfficacao da aprovaço; questoes de ordem;
anulacao da verificacao de votaçâo; veriflcação de votacao; ratificacao da
aprovaçao; questâo de ordem; inexisténcia de "quorum" qualificado para
votacao de propostas de emendas a Constituiçao - Votacao, em 10 turno, do
Projeto de Lei n° 1.940/98; votaçao do projeto, salvo emendas; aprovacào;
verificaçao de votação; inexisténcia de "quorum" para votaçao; questOes de
ordem; verificacao de votaçao; ratificaçao da aprovacâo; questao de ordem;
votacao das Emendas n°s 3 a 5; rejeiçao; verificacao de votaçao; inexistência
de "quorum" para votação; anulaçao da votação; chamada para recomposiçáo
de "quorum"; existência de nUmero regimental para votacâo; renovacão da
votaçào das Emendas n°s 3 a 5; rejeiçao; verfficação de votacao; inexistência
de "quorum" para votaçao; anulaçao da votacao; renovacão da votaçao das
Emendas n°s 3 a 5; rejeicâo; verificacao de votaçào; ratiflcacao da rejeiçao;
votaçao das Emendas n°s 1 e 2; rejeiço; verificação de votaçâo; ratificacâo
da rejeiçao - Votacao, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.828/98; aprovacao;
verificacão de votaçao; ratificacao da aprovaçao - Votaçao, em 10 turno, do
Projeto de Lei Complementar n o 34/98; requerimento do Deputado Bilac Pinto;
aprovação; verificaçao de votação; inexistência de "quorum" para votacão;
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anulação da votacão; chamada para recomposiçâo de "quorum"; inexistência
de nümero regimental para o prosseguimento dos trabalhos - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia -
Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Jinior - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio Jiilio -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely TarqüInio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Isabel do
Nascimento - Ivair Nogueira - Joao Batista de Oliveira - Joâo Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Brags - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco
Regis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo
Schethno - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Sebastiâo
Costa - Sebastiao Helvéclo - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques -
Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rorneu Queiroz) - As 1015min, a lista de

comparecimento registra a existência de nómero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret5rio, pars proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

15 Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Ivo José, 20-Secret6rio, procede a leitura da ata da reuniäo

anterior, que e aprovada sem restriçOes.
Correspondéncia

- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secret6ria, nas funcOes de 1°-Secretário, lé a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Paulo Bernardo, Deputado Federal, informando que se encontra a

disposição desta Casa a execução orçamentária de 1998, para
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acompanhamento da aplicaçáo dos recursos liberados pela Uniâo para
investimentos nos municipios do Estado. (- A Comissão de Fiscalizacao
Financeira.)

Do Sr. Joâo Batista dos Mares Guia, Secretário da Educacao, informando
que nao poderá comparecer a reunião ordinária desta Casa de 15/12/98.

Do Sr. José Francisco Milagres Primo, Prefeito Municipal de Senhora dos
Remédios, manifestando apoio ao Projeto de Lei no 1.808/98, em tramitação
nesta Casa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 1.808/98.)

Do Sr. Manoel Pereira da Costa, Presidente da Câmara Municipal de
Conceiçao de Ipanema, encaminhando rnanftestaçao de repüdio pelas
declaracoes do Deputado Durval Angelo contrárias a membros dessa
Câmara.

Do Sr. Guilherme Gonçalves Riccio, Superintendente-Geral da FHEMIG,
prestando informaçOes para subsidiar os trabalhos da CPI dos Medicamentos
Falsos, em atencão a pedido dessa Comissão. (- A CPI dos Medicamentos
Falsos.)

Do Sr. José Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da UNIMONTES,
informando os conceitos obtidos pela Universidade, em razäo dos resultados
conseguidos por seus alunos, no Exame Nacional de Cursos do Ministéric da
Educaçao e Desporto. (- A Comissão de Educaçao.)

Do Sr. Fued Dib, Presidente da 2 a Câmara do Tribunal de Contas do Estado
(2), encaminhando cópia da decisao desse Tribunal referente ao Auto no
100236 e apensos - contratos, termos de apostila e termos aditivos firmados
pelo DER-MG, bern como cópia das notas taquigráficas referentes ao Auto no
482605 - Recurso de Reconsideraçao interposto por José Elcio Santos
Monteze contra decisâo da 2a Cámara. (- A Comissâo de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negocios da Caixa
Ecoriômica Federal (2), dando ciência das liberacoes de recursos para 0
Estado, referentes a contratos assinados corn essa instituiçao financeira.

Do Sr. Ludgerio Monteiro Corrêa, Secretário de Desenvolvimento Rural
Substituto, enviando informacOes sobre convênio celebrado entre o Ministério
da Agricultura e a Cooperativa Central de Crédito Rural de Minas Gerais Ltda.
- CREDIMINAS.

Da Sra. Maria Elizabeth Santiago Contreiras, Secretária Adjunta da
Secretaria de Politicas de Emprego e Salário, encaminhando cópia de termo
aditivo a convênio realizado pelo órgao. (- Distribuldos a Comissão de
Fiscalizaçâo Financeira, para os fins do art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c o
art. 100, inciso XVI, do Regimerito Interno.)
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Do Sr. AntOnio Luiz Musa de Noronha, Diretor-Superintendente de

Orcamento da Secretaria do Planejamento, encamirihando o relatório do
controle do limite orcamentáriO referente aos rneses de janeiro a novembro de
1998. (- A Comissâo de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Bruno Lombardi, Procurador-Chefe da Defensoria Püblica,
encaminhando, em atenção a requerimento da Comissâo de Direitos
Humanos, o relatOrio de atendimento aos presos da cadeia póblica da
comarca de Matias Barbosa. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Antonio Sergio Tonet, Promotor de Justica, encaminhando copias
das medidas judiciais e administrativas adotadas pela Promotoria de Justiça
de Defesa do PatrimOnio Püblico em decorrência do resultado dos trabalhos
realizados por comissOes desta Casa sobre a situação financeira do IPSEMG.
(- A CPI do IPSEMG.)

Do Sr. José FIávio Dolabela Chagas, Corregedor Administrativo da
Superintendência Central de Correição Administrativa, encaminhando
informacOes prestadas pela Corregedora Assistente sobre o funcionamento
dos bingos no Estado. (- A CPI dos Bingos.)

Do Sr. Constantino Eliziário Magalhães, Presidente da Associaçâo dos
Juizes de Paz do Estado de Minas Gerais, e outros, encaminhando copia de
oficlo enviado por essa Associação ao Governador do Estado e solicitando o
apolo desta Casa as reivindicaçOes dos JuIzes de Paz. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei no 1.551/98.)

Da Sra. Maria Rosa Lima de Sousa Aguiar e outras, solicitando o apoio
desta Casa a aprovacâo da Proposta de Emenda a Constituicão no 58/98. (-
Anexe-se a Proposta de Emenda a Constituicão no 58/98.)

Da Sra. Marietta Cavalcanti de Albuquerque Coutinho, Presidente da
Federaçao das Sociedades Eunice Weaver, prestando esclarecimentos sobre
o funcionamento da referida entidade e solicitando o apolo desta Casa a
rejeição do Projeto de Lei no 1.511/97. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
1.571/97.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposiçOes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE RESOLUçAO N O 2.010/98

Aprova as contas do Governador do Estado de Minas Gerais referentes ao
exercIcio de 1997.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1°- Ficam aprovadas as contas do Governacjor do Estado de Minas 
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Gerais referentes ao exerciclo de 1997.
Art. 2° - Esta resoiuçao entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 3° - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 dedezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastjào Navarro Vieira, relator - Sebastiâo

Helvécio - Durval Angelo.
- Publicado, vai o projeto a Comissao de Fiscalizaçao Financeira, nos

termos do § 1° do art. 218 do Regimento Interno.
PROJETO DE RESOLUçA0 No 2.011/98

Dispöe sobre a sustaçao de contratos de comodato e termos de
cooperação celebrados entre a Poilcia Militar do Estado de Minas Gerais e
associacaes cornunitárias e de moradores e dá outras providêr,cjas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam sustados os Termos de Cooperaçao e Os Contratos de

Comodato n°s 429614, 429687, 429689, 429694, 429787, 429798, 429805,
429817, 429826, 429839, 429842, 429907, 429910, 429913 e 429917,
firmados pela Poilcia Militar do Estado de Minas Gerais corn a Associaçao
Comunitária de Moradores da Regiao do Mackenzie; Associaçao de
Moradores do Bairro Mangabeiras; Associaçao Comunitária do Bairro Jacanã-
Ibirité; Sociedade Pestalozzj de Minas Gerais - Ibirite; Sociedade Pro-
Meihoramentos dos Bairros São Bernardo e São Sebastião; Sociedade dos
Amigos da Serra; Simone Ferreira Rotondo e outros; Associaçao Comunitárja
de Moradores da Regiâo do Mackenzie; Associaçao Meihoramentos do Bairro
Pilar; Associaçao Evangelica Beneficente de Minas Gerais; Moradores dos
Bairros Enseada das Garças, Trevo e Pampuiha; Associaçao de Moradores
do Bairro Quintas da Avenida - Juiz de Fora; Associaçao Comunitária de
Moradores do Bairro Jardim Petropolis - Betim; Associacao de Moradores do
Bairro Quintas da Avenida - Juiz de Fora e Associaçao de Moradores do
Bairro Born Pastor - Juiz de Fora, respectivamente consideracjos irregulares,
conforme decisão da Quarta Câmara do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais nos autos n o 429848 e apensos, em sessão de 17 de setembrode 1998.

Art. 20 - Ficam arquivados os Termos de Cooperação e os Contratos de
Comodato n°s 429630, 429757, 429761, 429771, 429781, 429799, 429809,
429815, 429819, 429829, 429852, 429864, 429875, 429879, 429889, 429894,
429901, 429904, 429905 e 429922, celebrados pela Policia Militar do Estado
de Minas Gerais e a Associacao de Moradores do Bairro Sion e Adjacéricias;
Associacao de Moradores do Bairro Ville de Montagne - Nova Lima,-
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ssociacão Comunitária de Moradores do Bairro Ouro Veiho - Nova Lima;

Condominlo do EdifIcio Sardenha; Fundação Mineira de Educação e Cultura -
FUMEC -; AssociacãO de Empresas do Distrito Industrial SOcio - Integrado do
Jatobà; Associação de Moradores do Bairro Anchieta; Associação
Comunitária do Bairro Grajaü; Associacão dos MoradoreS do Alto Santo
Antonio; Associacão dos Moradores do Bairro São Bento II; Associação dos
Moradores de Parte do Bairro Sion; Associacão Comunitária de Moradores do
Bairro LuxemburgO; Moradores da Rua Canopus - Bairro Santa Lucia;
Associação de Moradores do Sion e Adjacéncias; AssociacãO Comunitária de
Moradores do Condominlo Vila Castela - Nova Lima; Associacão de
Moradores da Rua Engenheiro Zoroastro Torres; Associacão de Moradores
do Bairro Anchieta; Associação do Bairro Alvaro Camargos; Associaçäo
Comunitária de Parte dos Bairros São Lucas e Serra; AssociacãO Pró-Carlos
Prates, por terem expirado os prazos de vigência, não existindo nos autos
termos aditivos que disponham sobre prorrogacão.

Art. 3° - 0 Poder Executivo adotará as medidas necessãrias ao
cumprimento desta resolucão.

Art. 40 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 50- Revogam-Se as disposicaes em contrário.
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Durval Angelo, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Sebastião Helvécio.
- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Fiscalizacão

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

PROJETO DE LEI N O 2.012/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Borda da Mata o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estao de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Borda da

Mata o imóvel constituldo por urn terreno corn area de 353m 2 (trezentos e
cinqüenta e três metros quadrados) situado na Rua Herculano Cobra esquina
corn a Rua Almansor Doyle, no Municipio de Borda da Mata, registrado a fis.
24 do livro 3, sob a no iii, no Cartório de Registro de lmôveis da Comarca de
Borda da Mata.

Parágrafo ünico - 0 imóvel descrito neste artigo destina-se a instalação, no
prazo de 5 (cinco) anos contados da lavratura da escritura püblica de doação,
de uma policlinica e urn velôrio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das ReuniOes, de de 1998.
Bilac Pinto
Justificaçao: 0 imóvel objeto desta proposição foi desapropriado e doado ao

Estado para que Se construIsse a cadeia püblica municipal, o que de fato
ocorreu.

Passados 38 anos, foi edificado outro prédio para abrigar a cadeia püblica,
e, conseqüentemente, o primeiro foi abandonado.

Desde então, o imóvel, localizado no ceritro de Borda da Mata, está ocioso
e vem-se deteriorando corn o passar dos anos.

Diante disso, a administraçâo municipal pleiteia seja ele doado ao
municipio, para que all se instale uma policlInica e urn velório. Esse
empreendimento e de grande importãncia para a comunidade, pois Ihe
facilitarã o acesso a servicos de saCsde encontrados hoje apenas em area
periférica da cidade e the dará local pOblico adequado para que os seu mortos
sejarn velados.

A par dessas consideracOes, solicito o apolo dos nobres pares nesta Casa
para a aprovaçao deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N o 2.013/98
Declara de utilidade püblica a creche Lar Frei Toninho, corn sede no

Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislative do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a creche Lar Frei Toninho, corn

sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sue publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 3 de dezembro de 1998.
Marcos Helênio
Justificaçao: Tendo por principlo básico a proteçao a infancia e a juventude,

o Lar Frei Toninho, como e conhecido por toda a populaçao da Capital
mineira, desempenha significativo papel na defesa dos direitos da criança.

Corn uma atuação dinãmica e séria, essa entidade, em suas promoçOes e
atividades, sempre deu enfoque prioritário a criança carente, trabaihando corn
afinco pela construção de uma sociedade mais justa e humana.

A par dessas consideraçaes, e flume demonstraçao de reconhecimento ao
trabalho relevante empreendido pelo Lar Frei Toniriho, esperamos a

565

aprovacão do presente projeto de lei pelos nobres pares desta Case.
- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, pare exame preliminar,

edo Trabalho, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 2.755/98, da Comissão de SaCide, solicitando sejam enviados oficios aos

municipios e as entidades que fazem parte do REFORSUS solicitando
inforrnaçôes sobre recursos liberados pare a execucão de projetos. (- A Mesa
da Assembléia.)

NO 2.756/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da PMMG corn
vistas a suspensão des expulsães ocorridas na Policia Militar e a revisão dos
processos de expulsão ja efetivados, em conseqüéncia do movimento
reivindicatório realizado no ano passado. (- A Comissão de AdministracãO
POblica.)

NO 2.757/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
manifestado ao Ministro da Justica e ao Juiz Corregedor do Estado de São
Paulo o repüdio desta Case ao tratamento dispensado aos presos politicos
que menciona.

NO 2.758/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
martifestado ao Presidente da Repüblica protesto pelo nao-comparecimefltO
do Presidente da FUNAI a reunião dessa Comissão. (- Distribuidos a
Comissão de Direitos Humanos.)

NO 2.759/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Seguranca PUblics corn vistas a prestacão de
informaçöes sobre apuracão de denUncia da Pastoral de Direitos Humanos da
Arquidiocese de Belo Horizonte. (- A Mesa da Assembléia.)

ComunicacOes
- São também encaminhadas à • Mesa comunicacôes da Comissão de

Assuntos Municipais e dos Deputados José Militão (2), Alberto Pinto Coelho,
Mauri Torres e Wanderley Avila.

Questão de Ordem
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, corn relacão a resposta

formulada pelo Secretário da Educação, aprovamos aqul urn requerimento
para que ele viesse a esta Casa, pois temos assuntos graves relativos a
educação que precisam ser tratados. Em Uberlãndia, acontece urn processo
de municipatização do ensino, contrário a uma lei que fol votada por esta
Casa, a qual estabelece que as câmaras municipais devem ser consultadas
diante do processo de rnunicipalizacão. No entanto, o processo está se
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dando, e o Secretárjo recusa-se, inclusive, a conversar conosco. Então,
gostarlamos de saber, já que a Casa aprovou o requerimento, que
providência será tornada. 0 Plenário aprovou a convocação do Secretário.
Qual é a providência que V. Exa., como Presidente deste Poder, vai tomar
corn relaçao ao Secretário, já que ele coloca que no tern condiçöes de
comparecer aqul? Ele deveria, no minimo, indicar seu Secretário Adjunto para
estar aqui ou, pelo menos, marcar uma data para que pudéssemos, então,
fazer esse debate.

o Sr. Presiderite - A Presidéncia informa ao ilustre Deputado Gilmar
Machado que, na correspondéncia do Sr. Secretário da Educaçao, ele
informa que estará ausente da Capital do dia 14 ao dia 18 deste més. A
Presjdêncja vai fazer entendirnentos corn o Sr. Secretário para que ele
marque urna data ainda este ano a firn de vir a esta Assembléia Legislativa.

Oradores Iriscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o /deputado Wilson Pires.
o Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, antes de mais nada, permita V. Exa. que o tranquilize, Sr.
Presidente e ao Plenárjo, pois a rninha presença na tribuna e de despedida.

Sr. Presidente, o povo e o ünico juiz de nossa conduta politica. No entanto,
a amizade e o carinho que tenho recebido dos colegas desta Casa
impulsionarn-me quase que compulsoriarnente a fazer a minha despedida no
encerramento desta legislatura e da minha permanência nesta Casa.

Consintam-me, V. Exa. e meus estirnados pares, fazer breves referências a
conjuntura atual, a esta Casa e aos estimados colegas. Começo por cumprir o
dever de formular a V. Exa., Sr. Presidente, as minhas congratulacoes, pela
maneira corajosa e competente corn que sempre dirigiu este parlamerito, corn
tolerância e sabedoria, e como V. Exa. fez cumprir corn serenidade 0
Regimento desta Casa, sem Se exasperar, mesmo quando muitos de nós,
mais afoitos, no impeto do exercicio do mandato, tentávamos atropelá-lo.
Trago nesta hora de despedida a minha palavra de alegria pelo triunfo dos
colegas reeleitos, e os meus agradecimentos pela convivéncia respeitosa
corn todos, que, oriundos de qualquer camada da estrutura de uma
coletividade, aqui nesta Casa agigantam-se e se constituem nos mais aptos,
nos mais bern dotados, nos mais capazes para o exercIcio do mandato
parlamentar e a defesa do povo, vindo de onde vierem, corn raras, notórias e
notáveis exceçoes, que näo me permito mencionar neste momento de
despedjda. Perdoern-me Se, porventura, na defesa dos princIpios ou das
ideologias tenha despertado paixOes ou mesrno discussöes acaloradas aqui,
de quando em vez, mas nao nos ficou sinai ou cicatriz algurna, pois a luta na
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defesa dos principios, por Si S, bastou para compensar-nos das amarguras e
dissabores que porventura tenham ocorrido na busca do caminho da
democracia e na batalha diana que juntos travamos corn a mesma
manifestacão de jübilo civico.

Deixo ainda os agradecimentos aos meus liderados do Bloco Liberal,
principalmente ao meu Vice-LIder, Deputado Ronaldo Vasconcellos, a quern
aprendemos a respeitar e admirar pela sua inteligencia e capacidade
panlarnentar e que sempre trabalhou por aquilo que aqui nos trouxe, que e o
interesse do povo de Minas Gerais.

Faco ainda urn agradecimento muito especial ao meu Lider do PFL, o nobre
Deputado Bilac Pinto, em quern reconhecernos uma voz firme, uma
personalidade atuante, que, acreditando nos seus liderados, nos colocou a
defender, juntamente corn ele, corn lucidez politica e irnensa capacidade, as
causas substanciais do povo mineiro.

Pois bern, no dia em que deveria estar tniste pela minha despedida nâo
recalco minha alegria para poder oferecé-la a todos os colegas desta Casa,
na contribuição devida do alIvio da tensão dos espiritos, e que tenha urn
sentido real de dizimar qualquer ansiedade na labuta desta Casa.

Sr. Presidente, ainda não jogamos as luvas, perrnaneceremos na vida
publica, levando para a rua, de porta em porta, o bando precatório pelo voto
livre, pelo voto digno, pelo voto decente, pelo voto honrado contra a
corrupçâo monstruosa que devora como lepra este Estado, privado por
alguns maus politicos de não dar ao povo o direito de formar por conta própnia
o proprio julgamento; condenando-o cada vez mais a ser a misera massa da
rnanobra da politicagem infrene e da corrupçâo rnais deslavada.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira (Em aparte) - Nobre Deputado Wilson
Pires, lastimando profundamente, ouvimos esse discurso de despedida de V.
Exa. nesta Casa.

As urnas, rnuitas vezes, e quase que numa constante, refletem muito mais
situacoes circunstanciais do que o valor das pessoas que estão em
julgamento pelo povo.

V. Exa. marcou sua presenca nesta Casa corno homem digno, honrado,
competente e trabaihador. A sua presenca nesta Assembléia Legislativa
honra e dignffica o panlarnento rnineiro. E corn o coracâo chorando que
ouvimos, nesta tarde, o seu discurso de despedida. Senia tao born que V.
Exa. continuasse conosco, prestando os bons servicos corno o fez ate agora
ao nosso Estado e a nossa gente. Parabéns a V. Exa. por sua passagern
brilhante por esta Casa Legislativa.

0 Deputado Wilson Pires - Meu ilustre colega e amigo, Deputado Sebastião
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Navarro Vieira, muito me honrou o seu aparte.

o Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Deputado Wilson Pires, em meu
nome, como amigo, admirador do trabaiho de V. Exa., companheiro das
mesmas lutas na area da saüde püblica, companheiro na Comissão de
Sajde, em norne do meu partido - o PSDB -, quero testemunhar, de püblico,
todo o seu trabalho e desempenho durante a sua permanência nesta Casa.

Se, de urn lado, o Vale do Jequitinhoriha, tao sofrido e necessitado, perde
urn valoroso Deputado, par outro lado, a cidade de Teófilo Otôni ganha
também urn grande medico, urn grande amigo.

Quero externar toda a nossa amizade e admiraçâo pelo trabaiho de V. Exa.
Corn absoluta certeza, a Deputado Wilson Pires deixa a Assembléia
Legislativa a partir do ano que vem, aqui deixando também inümeros amigos,
entre os quals tenho o prazer de me incluir. Parabéns par seu trabalho e por
sua luta. V. Exa. pode contar sempre corn a nossa colaboraçao e trabalho em
prol do desenvolvimento da regiâo de V. Exa., que e também a nossa - 0
Norte de Minas. Muito obrigado.

o Deputado Gilmar Machado (Em aparte)* - Deputado Wilson Pires, em
name de nossa bancada, gostariamos de externar riossa adrniração por seu
trabaiho, apesar das divergencias as vezes aqui externadas, pois
entendemos que isso e muito salutar. Desde a primeiro mandato, quando nos
conhecemos, pudemos ver, nos debates, a preocupaçao e a firmeza de V.
Exa. em expor suas idéias, para que fossem debatidas e avaliadas. lsso é
fundamental para o processo democrático; é exatamente isso que torna rico o
parlamento.

Particularmente, quero externar minha alegria em conhecer urna pessoa
coma a nobre Deputado. Tenho certeza de que, coma V. Exa. disse no inlcio
de seu pronunciamento, V. Exa. vai continuar na vida piblica. E varnos
continuar acompanhando-o, como fizemos em alguns momentos, quando
acompanhávamos seus artigos e faziamos questão de ligar para Teófilo
OtOni, para trocar informaçães, porque sabiamos que V. Exa. agia corn
sinceridade, realmente pensando neste Estado. E isso que nos dá alegria.
Pode ter certeza de que iremos incomodar V. Exa. em seu consultOrio, em
seu escritôrio, para que possamos contirivar trocando informaçaes e
experiências, pals e isso o que engrandece e enriquece a democracia.

Pode ter certeza de que V. Exa. marcou sua passagem nesta Casa, e
espero que possamos continuar amigos e, acima de tudo, que possamos
continuar dialogando, rnesmo corn divergências em algumas questoes. Tenho
certeza de que V. Exa. vai continuar na vida pUblica, contribuindo para a
discussão e para o aprirnoramento da democracia neste Estado e no Pals.
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Parabéns pelo trabaiho que aqui desenvolveu. Tenho certeza de que ele se
interrompe apenas nesta Casa, pois vai continuar ocorrendo em defesa do
povo de Minas. AcreditamoS nisso. Entâo, queremos dar-Ihe os parabéns,
esperando poder continuar tendo a oportunidade de, mesmo que em local
diferente deste parlamento, continuar discutindo e ajudando, de fato, a fazer
avançar a democracia neste Estado e no Pals. Muito obrigado.

o Deputado Wilson Pires - 0 aparte de V. Exa. realmente enriquece o rneu
pronunciamento. Agradeco-lhe a observacão feita de maneira tao carinhosa,
como é hábito de V. Exa., apesar de, as vezes, termos pontos de vista
divergentes. Mas sempre convergirnos para o objetivo maior, que é a
meihoria da qualidade de vida do povo mineiro.

o Deputado Hely Tarqüinio (Em aparte) - Meu caro Deputado Wilson Pires,
gostaria de manifestar meu sentimento, dando testemunho de suas atividades
nesta Casa durante o tempo em que aqui tern estado. Chegamos juritos a
esta Casa, por meio do PRN, e sempre tivemos atuação conjunta na
Comissâo de Saüde, em que V. Exa. sempre manifestou seu conhecirnento
consistente das mazelas da saüde, criando e aprovando projetos para
estabelecer regras para uma convivéncia digna no que diz respeito a saCide,
principalmente. V. Exa. se tornou, aqui, urn trabalhador da saóde, urn
ernpresário da saide, que conhece, coma ninguém, todas as mazetas dos
sistemas implantados - do INPS, do INAMPS e do atual SUS. Conhecemos
todas as suas idéias e somos testemunhas de quanto V. Exa. tern lutado,
durante o tempo em que aqul tern estado, pelo povo de Teófilo OtOni, pelos
vales do Jequitinhonha, de São Mateus e do Mucuri, sempre trazendo para
esta Casa a radiografia das necessidades e da pobreza dessas regiôes,
buscando estabelecer politicas compensatórias, principalmente no que diz
respeito a saüde.

V. Exa. parte para Teôfilo Otôni novamente, onde temos certeza, corno V.
Exa. mesrno disse, de que vai cohtinuar lutando não sO na sua atividade
médica, como também na sua atividade politica, porque isso faz parte da sua
personalidade. Temos certeza de que V. Exa. val deixar aqui muitos amigos e
Ia vai continuar trabaihando pelo bern do seu povo. Parabéns pelo tempo que
V. Exa. passou aqui, parabéns pelas suas atitudes e pelo amigo que se
revelou na Assembléia Legislativa.

o Deputado Marcelo Goncalves (Em aparte)- Serel breve, porque seu
tempo já está acabando, caro Deputado Wilson Pires. Em meu nome pessoal
e em norne de nosso partido, o PDT, queremos realmente agradecer a sua
amizade, que fol de grande valor para nós, nesta Casa. Espero, coma o
Deputado Gilmar Machado falou, que essa sua amizade possa coritinuar para
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podermos ir a TeOfilo Otôni pedir Os seus sábios conseihos. Que Deu 
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s oabençoe l Pode ter certeza de que V. Exa. continuará sendo urn grande

Deputado.
O Deputado Wilson Pires - Agradeço ao Deputado Marcelo Gonçalves,

colega e amigo.
Sr. Presidente, no inicio do meu pronunciamento, disse que, as vezes,

afoitamente, atropelamos o Regimento Interno, que V. Exa. sempre tao bern
conduziu. Pediria que, para concluir o rneu pronunclarnento me concedesse
mais tempo e aos ilustres colegas que querem me apartear e que V. Exa.
tivesse urn pouco de condescendencia corn este parlamentar, que está se
despedindo da tribuna a fim de poder ouvir Os apartes dos meus pares.

o Deputado Dilzon Meto (Em aparte) - Prezado compariheiro Wilson Pires,
não so gostaria de dizer algumas palavras em meu nome, como também em
nome de todos os componentes do rneu partido, o PTB, que conviveram corn
V. Exa. neste perIodo de taritas amarguras, vitOrias e objetivos, que foram
buscados incessantemente.

Pensava agora ha pouco como a vida nos prega algumas peças, que nos
deixam ate desnorteados. Vemos que, exatamerite no periodo em que V.
Exa. estava mais preparado para defender o sofrido vale do Mucuri, quando
V. Exa. dedicou sua vida ao trabalho parlamentar, corn certeza prejudicarido e
deixando em situaçao aflitiva a sua profissão de medico, prejudicando o seu
hospital, quando V. Exa. sacrificou também o seu trabalho de agropecuarista
para que pudesse representar, corn a dignidade que sempre teve nesta Casa,
0 povo do vale do Mucuri e de toda aquela região sofrida, tivemos a certeza
de que V. Exa. não val voltar aqui no ano que vem.

Os dois anos de afastamento desta Casa Ihe trouxeram urna experiência
bastante grande, uma vez que V. Exa. esteve sempre presente na legislatura
passada. Mas os dois anos foram suficientemente bons para amadurecé-lo na
procura daquilo que é essencial para a sua região, fazendo-a lembrada e
recorihecida pelos Governos, pelos Secretários de Estado, mostrando corn
frequência que aquele vale sofrido não se presta somente para mostrar a sua
pobreza, mas que existem all trabalhadores autênticos que querem 0
engrandecjrneno da região, que devem ser considerados como gente. E 0
seu trabalho foi bastante intenso nessa procura. E mais ainda. Quando
podemos testemunhar o seu trabalho nesta Casa, participando de diversas
comissOes - eu me lernbro daquela do Carvão, daquela dos Direitos
Humanos da Comissão de Saüde -, procurando sempre maneiras que
pudessem atender âquele povo que Ihe confiou o voto, V. Exa. não logra éxito
para estar aqul conosco na próxima legislatura, fazendo o crescimento desta
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Casa. Lamentamos.

Mas sabemos que aquela região vai ganhar muito corn a sua pessoa, como
born profissional que é, excelente pessoa e, acima de tudo, leal em tudo que
faz. Isso engrandece a sua pessoa e vai deixar uma lacuna, uma saudade
imensa entre os seus companheiros.

Apesar de seu jeito brincalhão de conduzir as coisas, V. Exa. jamais faltou
corn a lealdade e a palavra firme e sincera nos momentos mais aflitivos desta
Casa. Lamentamos tudo isso, mas rião se exaspere; certamente, terá, ainda,
muito a dar como profissional. Desejamos que eles possam repensar esse
processo de apoiar devidamente uma pessos que merece, como é o seu
caso. Pergunto-me: o que será daquela região sem a sua pessoa nesta
Casa? 0 que será daqueles pobres sofridos, das faculdades que pensam em
Ia se instalar e que, tantas vezes, foram motivo de chacota por parte de minha
pessoa? 0 que será da nossa TeOfilo Otôni sem Wilson Pires como
parlamentar? Lamentamos, mas, as vezes, pagamos urn alto preco para
aprender, na prática, o que não deveria ter ocorrido. Em nome do PTB, peco
a Deus que o cubra de bencaos em todas as suas atividades, porque ele
recompensa os que são bons de coração. Não se exaspere, porque,
certarnente, corn o carma que cada urn carrega na vida, algo de born o
espera. Mais ainda, não se decepcione corn os eleitores, porque, corn esse
coraçao imenso, ira compreendé-los. Plagiando Fernando Pessoa, eu diria:
"Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena". A sua, corn certeza, é
muito grande.

O Deputado Wilson Pires - Ilustre Deputado Dilzon Melo, sinto-me muito
sensibilizado, mas, as vezes, temos de fazer da derrota e da tristeza forca
para continuarmos nossa luta. 0 brilhantismo do seu pronunciamento
enriquecerá o meu nos anais desta Casa.

o Deputado Alberto Pinto Coelho (Em aparte)* - Gostaria de, brevemente,
em norne da Bancada do PTB, dirigir algumas palavras ao nobre companheiro
que nos deixa, mas, corn toda a certeza, devido as qualidades que foram
apontadas pelo cornpanheiro Dilzon Melo, sua ausência casual, nesta Casa,
em nada apagará a presença permanente de urn grande parlamentar, dotado
de espirito pCjblico, que, enquanto aqui esteve, procurou trazer o melhor de Si,
visando ao desenvolvirnento da sua querida TeOfilo Otôni, da região do vale
do Mucuri e, também, teve sempre os olhos voltados para o desenvolvimento
do nosso Estado como urn todo. Fica o abraco fraterno de urn companheiro
que, corn toda a certeza, não fala apenas em norne da Bancada do PTB, mas
dos companheiros desta Casa. Muito obrigado.

0 Deputado Wilson Pires - Agradeco ao ilustre Deputado Alberto Pinto
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Coelho.
o Deputado Bilac Pinto (Em aparte)* - Prezado Deputado Wilson Pires,

nosso companheiro de partido; muito obrigado por sua atencao, Deputado
Marco Regis, por estar aparteando este homem pUblico que nos honrou,
durarite dois anos, corn sua alegria, suas qualidades e virtudes de
companheirismo. 0 Deputado Wilson Pires, deu a todos nOs urn exemplo de
dedicaco e espirito püblico. Nás todos, que representamos a populaçao de
Minas, sentiremos sua falta, principalmente o povo da regiao de Teófilo Otôni,
de onde V. Exa., rneu amigo e companheiro, é oriundo. Corn certeza, como
bern falou o Deputado Dilzor, Melo, fará falta aquela região, muito mais do
que a Minas, o serviço que V. Exa. sempre prestou a sua região e ao
Municipio de Teófilo Otôni.

Eu, como seu Lider, amigo e companheiro de partido, posso dar o
testemunho do engrandecimento que significou a sua vinda para o PFL,
principalmente na formaçao do Bloco Liberal. Você, Wilson, deu-nos
dinamismo, alegria e confiança e, mais do que nunca, trouxe-nos a segurança
de poder trabaihar e fazer corn que, nesses dois anos, o Poder Legislativo,
diante do Executivo, pudesse ser realmente bern conduzido, devido a seus
préstimos a Minas Gerais. Fica aqui uma palavra deste seu amigo que, hoje,
na condicao de LIder do PFL, quer fazer uma despedida e dizer a você,
Wilson, que tenho certeza de que ficará por pouco tempo fora do Poder
Legislativo. Va, mas retorne em breve para o nosso convivio.

o Deputado Wilson Pires - Agradeço, de coracao, o pronunciamento do
nosso ilustre Lider e concedo a palavra ao Deputado Marco Regis. Pediria
uma certa paciência do Presidente, pois não poderia deixar de ouvir o
pronunciamento desses colegas, que sempre nos honraram corn sua
convivéncia.

o Deputado Marco Regis (Em aparte) - Caro Deputado Wilson Pires, não
poderiamos nos omitir neste momento em que todos as partidos politicos da
Casa se associam em urn pleito de amizade e reconhecimento a V. Exa.
Embora sejarnos uma bancada discretissima na Casa, tenho certeza de ter
sido privilegiado corn a amizade de V. Exa. Quando, a seu pedido,
dispusemo-nos, por razães regimentais, a compor urn bloco entre o PPS e o
PFL, jocosamente brincavam que V. Exa. representava uma tendéncia
progressista do PFL. Nás, uma direita da esquerda. Entendemos que, no
fundo, aquela ligaçao representava alguma realidade. Ousávamos fazer uma
composiçao, Deputado Wilson Pires, sendo que V. Exa. se tornava 0 Lider do
Bloco Liberal Socialista, que hoje jâ tern seus embriães em outros paises do
mundo desenvolvido. Tenho certeza de que V. Exa. não vai desejar 0
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retrocesso da radicalização de uma ideologiaa que pertencemos, mas, por
outro lado, tenho também a certeza de que V. Exa., no seu intirno, näo
concorda corn a selvageria do capitalismo atual. Sendo assim o que
buscávamos, apesar de ser para atender 80 Regimento, tornou-se urn
embrião de urn mundo novo, dessa onda rosa que grassa, hoje, na Europa.
Agradeco a V. Exa. esses momentos de convivio e repetiria as palavras do
Deputado Sebastião Navarro Vieira: riem sempre o resultado das urnas
reflete uma situação de justica, mas reflete uma tendêricia e uma
circunstância de momento. V. Exa. foi coihido par essa circunstância de
momento, mas tenho certeza de que não val arredar o pé da vida pUblica e de
que a ela retornará corn toda pujanca, pois V. Exa. transborda alegria,
esperanca, energia, otimismo e, acima de tudo, competéncia.

o Deputado Mauro Lobo (Em aparte)* - Meu caro cornpanheiro Deputado
Wilson Pires, falo em meu nome e, também, no da bancada, pois o Deputado
Ermano Batista solicitou-me que o fizesse. Temos urna afinidade em atuar no
Leste mineiro, que compreende os vales do rio Doce, do Mucuri e do
Jequitinhonha. Esses são vales que, realmente, precisam da atuacão de urn
politico que tenha uma visäo de desenvolvimentO e a sensibilidade de
perceber as desigualdades da região. Vocé, Wilson, percebeu isso. A sua
atuação fol sempre em defesa dessa sofrida região de Minas. Você não vinha
aqui apenas corn lamürias, rnas de uma forma positiva, corn propostas que
pudessern trazer beneficios para aquela região. Adrniramos sua acâo
parlamentar. Vocé, foi sempre aquele cornpanheiro leal e solidário, corn sua
caracterIstica aberta, bonachona, as vezes, ate, aquele boémio de boa Indole,
o born cantor, que sabe curtir Os bons momentos da vida, rnas que, ao
rnesmo tempo, sempre foi responsável durante seu mandato.

Receba, Wilson, em meu norne e no de nossa bancada, urn grande abraço
e votos de felicidades. Esteja certo de que nesta Casa você deixou amigos e
adrniradores, pessoas corn as quais poderá contar daqui para frente.

0 Deputado Wilson Pires (Continuando) - Agradeco ao ilustre Deputado
Mauro Lobo e concedo a palavra ao ilustre Deputado Alencar da Silveira
Junior.

o Deputado Alencar da Silveira Junior (Em aparte) - Deputado Wilson Pires,
foi colocado por vérios companheiros que a região representada por V. Exa.
Ira perder. Muito particularmente, coloco que não so aquela região ira perder,
mas nós, seus companheiros, iremos perder a simplicidade, o
companheirismo, a amizade de urn homem publico. Durante esses dois anos
de convivio, aprendi muito corn V. Exa, que é urn cabra macho, urn cabra
amigo, urn cornpanheiro. Muitos foram Os momentos durante os quais tivemos
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a oportunidade de nos divertir, falar, de fazer poiltica e mostrar para Minas
Gerais que dentro desta Casa existem homens sérios, e V. Exa. foi e é urn
homem sério da nossa pot itica.

Não digo "ate logo", mas "ate breve", porque tenho a certeza de que o
nosso convivio será refeito a cada dia, pois a nossa vida dá muitas voltas.
Assim, sei que ainda teremos a oportunidade de ser companheiros urn dia,
pois a vida, como nos colocou companheiros agora, nos colocará no futuro.
Parabéns, que Deus o proteja, que V. Exa. seja sempre essa pessoa bacana,
amiga e companheira. Que Deus o proteja, companheiro.

0 Deputado Wilson Pires - Agradeço as suas palavras, que foram de
coraçäo, em virtude da amizade que V. Exa. sempre demonstrou para corn
este parlamentar, que também o admira muito. Gostaria de solicitar apenas 5
minutos, a firn de que eu possa concluir o meu discurso, pois é muito
irnportante para mim deixar aqui o pensamento pelo qual sempre lutamos
nesta Casa. (- Lé:)

"Parabenizo a todos os companheiros e companheiras que venceram as
eleiçoes limpamente, porque aqui irão desfrutar a honra excepciorial de
represeritar o povo mineiro, indômito e consciente de suas responsabilidades
e de seu destino.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste meu ültimo mandato, retorriei
a esta Casa num momento em que graves problemas afligiam a vida do povo
mineiro, como o desemprego, o caos da saüde e da educaçao. 0
desemprego continua crescente, sem que as autoridades responsáveis
tomem qualquer providência no sentido de debelá-lo. As deficiências do
projeto educacional em Minas Gerais, a meu ver, Deputada Maria José
Haueisen, ilustre professora, devem-se a ausência de urn pensamento
uniflcado, de uma doutrina sOlida e consistente, porque a educação em Minas
recebeu aguas de tantas correntes, de tantos mares e de tantos guias, que se
tornou uma espécie de superfetaçào, tornou-se uma espécie de preparacao
para anulaçao das qualidades e vocacaes, das tendéncias e das
potencialidades da inteligencia do povo mineiro, principalmente porque é
organizada, é teleguiada, Se assirn me posso exprimir, por uma burocracia
que prefixa os programas educacionais.

Entendo que esse é o resultado de uma educagao centralizada e
burocratizada; os decantados 45% do orçamento do Estado nao se aplicam
racionalmente ao estimulo da educaçâo e do educador. Considerou-se o
educador como inimigo natural da educaçao e deu-se aos homens do Estado
a atribuiçao de controlar, fiscalizar, impor, determinar, ordenar a educação e o
educador. Vioiou-se o direito de educar, porque o educador privou-se de
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autoridade e responsabilidade. A incompetêflCia dos homens do Governo nos
leva a essa concluSâO desalentadOra quanto mais dinheiro se gasta no
sistema educacioflal do Estado menos a educaçáo produz o rendimento que
o Estado precisa para aumentar a produtividade do seu povo e,
verdadeiramente, obter o seu desenvolVimentO econômico. Reduziram-Se de
tat modo as oportunidades de ensinar que o Estado passou a isolar e
absorver o educador, negando-Ihe ate a equiparacâO salarial corn a iniciativa
particular, fugindo do princIpio de que trabaiho igual corresponde a salário
igual. A nós, o que interessa não é se o professor é pübiico ou particular, mas
que ele ensine e possa ensinar, ganhando o suficiente para faze-b. 0 que
interessa no momentO, Deputado Gilmar Machado, a educação são saiários
dignos e ensino continuado para os professoreS, a fim de resolver ou, ao
merios, equacionar e enfrentar corn o necessáriO sentimento de urgência os
graves problemas que atormentam a vida do povo mirieiro.

Sr. Presiderite, na area da saUde é grave a situação do povo,
principalmerite das pessoas de baixa renda. 0 brasileiro se ye diante de urn
grande problema que o atormerita e o coloca como urn ser amedrontado corn
o recrudescimentO de doencas, muitas ja erradicadas do nosso meio. Por
outro lado, a agonia continua devido ao desemperiho das autoridadeS
gestoras do sistema de saiide, dificultando a assistência. Quando 0 indivlduo
busca atendimentO, verifica que ele Ihe e negado, sem que as autoridades
competentes tomem uma posicão firme contra essa situacão desesperadOra
de mithares de pessoaS que, ao procurar atendimerito, muitas vezes, rnorrem
nas filas, nas ante-salas e nos corredoreS dos hospitais, em conseqüênCia da
gravIssima crise vivida pelo sistema de saüde atual.

Sr. Presidente, Srs. DeputadoS, essa universalizacão da saUde é uma
imensa mentira neste colossal embuste que é o sistema vigente de saüde no
Brash. Digo corn esta Onfase - colossal embuste e irnensa mentira -, porque a
saüde, em nosso Pals, não e dembcrátiCa, do ponto de vista financeiro. So
alcanca a saüde plena, em nosso meio, quem tern dinheiro para comprá-la,
os que tern piano de saüde e os que podem pagar. Ainda näo e democrática

: do ponto de vista doutrináriO, pois ainda não foi peneirada das idéias e dos
principioS que seguem a formacâO democrátiCa de uma comunidade
civilizada. Não é dernocrática porque coloca na mesma vala, juntos, os que

. podern pagar e os que não podem. Essa é a iamentável situacâo da saüde de
Minas e da Nação, é uma farsa que leva a outra farsa, que é a afirmativa de
que o SUS presta assistência digna.

No Brasil, ha urn numeroso contingente de brasiteiros que recebem
assisténcia a saüde por melo do SUS, que mal e mal se estendem pelo Pais,
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mas regridem a situaçao primitiva, pelo retorno so meio ambiente, sem
nenhum saneamento, profilaxia ou controle das doencas.

A universalização está reduzida a simples recomendação constitucional. Os
defensores do sistema tentam, decididamente, aproximá-lo do povo,
procurando fazer eco ao que julgam constituir suas aspiracães, no desejo de
conquistar sua confiança e seu apoio para manter seguros seus empregos e
as sinecuras em que grande parte deles se comprazem. São os demagogos
governamentais, que são hoje os mais nocivos, porque tern o poder de fazer
o que a sua demagogia fantasia, o poder e a capacidade de explorar a
miséria que fabricam, para manter os pobres em situacão de dependéncia
dos seus favores e de suas promessas, pois a saüde hoje é urns trágica
promessa constitucional e uma grotesca miragem.

A muriicipaiização não e verdadeira, porque a Federaçao desaparece sob a
pressão formidável do dominio econômico e financeiro do Governo central. E,
quando desaparece a Federação, morrem, estiolando-se, os nücleos
essencials de articulaçao entre municipios e Governo central, que são os
Governos Estaduais. 0 municipio, desde que privado de seu primordial
instrumento de articulaçao regional, que e o Governo do Estado, não é outra
coisa, não se transforma senão num vasto conjunto de unidades débeis
economicamente, de unidades politicas impotentes, sobre as quais, do alto de
seu projeto, o Governo central exerce urn dominio incoercivel, uma forca
contra a qual nenhuma outra força Se pode organizar corn a possibilidade de
enfrentá-lo, debelá-lo e controlá-lo.

Cada vez que vejo destinarem-se exclusivamente aos municIpios, urn por
urn, de per si, certos recursos orçamentárjos, mas sempre corn desprestIgio e
menosprezo pelo fortalecimento dos Estados, temo pela sorte, já não do
funcionamento das instituiçOes, que tao combalidas se encontram no Pais,
mas pela prOpria unidade nacional, que nao se faz da fragmentaçao
dispersiva das unidades municipais, mas sim, de sua harmoniosa articulaçao
em ceritros estaduais, cuja c(ipula, cujo vértice, em todo caso, seria, deverá
ser o Poder central da Repüblica.

Fez-se uma municipalizaçao da saüde que é urns ficcao, uma balela e, para
dizer tudo, uma impostura. Mera autorizaçao, ou meihor, prefeiturização:
incluem-se imediatamente nos pianos de economia todas aquelas despesas
que não convêm aos interesses politicos dos grupos que, dentro do próprio
Governo, manobram o Governo contra si mesmo.

E corn crescente desgosto, Sr. Presidente, que vemos esta Nacao
empobrecida exaurir-se, abrindo as veias em sua triste receita para 0
desperdicio, que sobe a bilhOes e bilhães de reals; e o orçamento da saüde,
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amputado em sua unicidade, cortar-se aos pedacos, executar-se na parte que
interessa ao Governo central, pars dobrar é veneer as resisténcias dos
Estados que ainda ousam afirmar o extinto principio federativo no Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que vemos, afinal, em tudo isso?...
Onde está, em tudo isso, a consideracão pelas afliçöes da vida popular?... Os
homens do Governo não conseguiram nos enganar e muito menos ao povo.
Sr. Presidente so nos resta reconhecer - e não corn alegria - que nenhum
governo pode viver sem oposicão, porque sem oposicâo se desmanda, pois o
que tivemos como resposta fol a tática daquele monge, que apontava pars as
mangas vazias e mandava procurar em outra parte o que não estava em seu
coração.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, para terminar, peço que continuem
exercendo o direito parlamentar universal de oposição contra todos aqueles
que, de uma maneira ou de outra, querern ser o preceptor para conduzi-los
aos caminhos das ilusOes e dos sonhos irrealizãveis. Ate breve, muito
obrigado. (- Palmas.)

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

1a Ease
Abertura de lrtscriçöes

O Sr. Presiderite - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia
passa a 22 Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicacOeS da Presidência e a apreciacão de
pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçães para o Grande
Expediente da próxima reunião ordinária.

Designacão de Comissães
O Sr. Presidente - A Presidéncia vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituicão n° 62/98, do
Deputado Tarcislo Henriques, due altera e suprime dispositivo da
Constituicão do Estado que dispöe sobre a iniciativa no processo legislativo.
Pelo PSDB: efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Hely
Tarqüinio; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado
Sebastião Navarro Vieira; pelo PMDB: efetivo - Deputado José Henrique;
suplente - Deputado Antonio Andrade; pelo PPB: efetiva - Deputada Isabel do
Nascimento; suplente - Deputado Sebastião Helvécio; pelo PSD: efetivo -
Deputado Irani Barbosa; suplente - Deputado Miguel Barbosa. Designo. A
Area de Apolo as Comissöes.

Leitura de Comunicacôes
- A seguir, a Presidéncia dá ciência ao Plenãrio da comurlicacãO



rh,

I
578

apresentada pela Comissao de Assuntos Municipais - aprovaçao, na 77
Reunão Ordinária dessa Comissão, dos Requerimentos ri°s 2.725 a 2.728/98da Deputada Isabel do Nascimento. Ciente. Publique-se.

2' Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matérja destinada 6 1 8 Fase, a Presidénciapassa a 2a 

Fase da Ordem do Dia, corn a discuso e a votação da matéria
COnstante na pauta.

Palavras do Sr. Presjdente
A Presidéncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta da presente

reuniao o Projeto de Lei Complementar n o 22/97 e o Projeto de Lei n° 707/96,
retirados de tramitaçao na reunião extraordinar,a realizada hoje, peia manhâ,
bern como os Projetos de Lei n°s 1.808/98, 1.494/97, 1.871/98, 1.890/98,
184/95, 749/96, 971/96, 1.179/97, 1.380/97, 1.384/97, 1.467/97, 1.535/97,
1.596/98, 1.634/98 e 1.652198, em virtude da sua apreciaçao na referida
reunlão.

Discussao e Votaçao de Proposiçöes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerirriento do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, em que solicita a inversão da pauta, de modo que o Projeto de
Lei n° 1.828/98 seja apreciado em Segundo lugar. Em votaçào, 0
requerimento. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Requerimento do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita a inversão da
pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 1.940/98 seja apreciado em primeiro
lugar entre as matérias em fase de votação.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marcos Helénjo.
O Deputado Marcos HeIêniO* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, em relação ao primeiro requerimento, do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, pedindo a irlversão da pauta, entendernos ser urn projeto que
merece, de fato, ser debatido. Trata-se de um projeto polêmico, mas que tern
mérito, isso temos que reconhecer. Entretanto, eu não diria a mesma coisa
relativamente ao pedido de inversão da pauta feito pelo Deputado Ivair
Nogueira, corn relaçâo ac, Projeto de Lei n o 1.940/98. Sabemos que esse
projeto, que estabelece norrnas para concurso ptblico, na verdade, nem
deveria entrar na pauta em final de legislatura. Ele ja fol contestado
judicialmente, e ja foi realizado o debate referente a inconstitucionajidade da
Lei no 8.935, de 1994.

Temos, no apagar das luzes, projetos importantes a serem votados. Ha urn
entendimento de se prosseguir a votaçao das matérias constantes na pauta.
Hoje tivemos uma votaçâo polêmica de urn projeto que tern mérito,
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apreseritado pelo Deputado Pericles Ferreira. Mas esse, assim como o que
cria o novo Tribunal de Contas, deverá gerar sérios embates nesta Casa.

Provavelmerite, tentaremos esgotar todos os recursos regimentais, e
haverá grande desgaste neste final de legislatura. Eu diria que esse desgaste
nâo deveria recair sobre todos os Deputados, mas sobre aqueles que
assumem a bandeira de projetos dessa natureza. E al temos de distinguir,
realmente, porque, quando me perguntaram se o PSDB apolava, fiz as
diferenciaçôes: existem Deputados do PSDB que apoiam, mas existem os
que são contrários a esses dois projetos. E o caso da efetivação dos titulares
e serverituários que foram indicados da Constituicão de 1988 ate 1994,
quando ocorreu a regulamentacão, através da Lei n° 8.835. Nesse periodo,
foram feitas indicacôes de maneira irregular. Foram indicacães politicas, e,
mesmo que tivessem alguma guarida legal, mesmo que houvesse algurna
düvida na interpretacão da Iegislacâo, haveria o aspecto da imoralidade, da
impessoalidade, que, de fato, aconteceu nessas indicacoes. Portanto, em
final de legislatura, mesmo que haja Deputados que não tenham sido
reeleitos, eles tern urn nome a zelar, e, naturalmente, a Assembléia vai rejeitar
esse projeto dos cartórios, da mesma forma que vai rejeitar a proposta de
emenda a Constituicão que cria urn novo Tribunal de Contas.

Acredito que, quanda o Sr. Presidente propôs que a Assembléla criasse urn
forum técnico de debates sobre o Tribunal de Contas, não trouxe a
experiência de outros Estados para mostrar a suntuosidade desta
Assembléia, nao trouxe técnicos para mostrar que está avancada, mas para
discutir e tirar, evidentemente, diretrizes sobre a conveniência ou não da
criação de urn novo Tribunal de Contas. E o resultado foi que a Criacão desse
novo Tribunal seria inconveniente, inoportuna e iria trazer gastos absurdos.
Além disso, seria inconstitucional, ja que se teritava, através dessa proposta
do Deputado Ermano Batista, utitizar a estrutura dos 40.000m do atual
Tribunal de Contas. Viu-se, porem, que isso não e legal, não é constitucional.
Portanto, estamos defenderido que esses dais projetas vão trazer desgaste
para a Assembléia; a proposta de emenda a Constituicão continua, pars
surpresa nossa, porque, para nós, ja era matéria superada, mas,
lamentavelmerite, voltou no apagar das luzes. Ha, também, o projeto do
Deputado Ivair Nogueira: eu diria que este está, também, na contra-mao, já
que se propOe apolar o Governo que vai entrar, que é o Governo Itarnar
Franco, pois esse Governo colocou, com todas as letras, que esse projeto ]he
é prejudicial. Então, e preciso definir de que lado vamos ficar, porque não di
mais para haver dubiedade. E preciso saber se ele mantém a posicao de
insistir na regulamentação dessas pessoas que entrararn pela porta dos
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fundos nos cartórios e que agora querem se perpetuar. F digo que vários
Deputados tern interesse nisso, porque são ligados a cartórios. Sabemos
disso. Quando o Deputado Ivair Nogueira me disse pars nominar, sempre que
precisar, you nominar, para não cometer injustiça. Sabemos quem é ligado a
cartório, são uns quatro ou cinco Deputados desta Casa, Os quais já
conhecemos.

Então, o problema é que essa matéria não deveria entrar, eta é ilegat,
inconstitucional e, no minimo, imoral. A nossa intençao é, se ha o objetivo de
prosseguir a tramitaçao dos projetos que estão na pauta - ha projetos de
Deputados, do Governador, do Ministério Pübtico -, e preciso que esses
projetos, realmente, ou sejarn derrotados ou haja urn entendimento para que
saiam da pauta agora e, quem sabe, na nova legislatura, haja urn
entendimento.

Então, Sr. Presidente, estou fazendo, também, urn apelo para preservar a
Casa. Nós sabemos quais são aquetes que estao querendo, de fato, aprovar
esses projetos polêmicos. Isso vai trazer urn desgaste muito grande. Vamos
retirar esses projetos e deixar que a pauta prossiga como hoje, na parte da
manhã, quando houve alguma divergéncia, mas nenhum embate fisiologico
nern ideologico, porque havia urn projeto que era uma questao de remissão
de multas, que foi alterado. Haverá o 2 0 turno, oportunidade de aperfeicoá-lo.
Portanto, o que estamos propondo e que o requerimento soticitando inversão
da pauta, do Deputado Ivair Nogueira, seja rejeitado, porque o seu projeto é
extremamente polemico. E isso o que temos a dizer, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
• Deputado Adetmo Carneiro Leâo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, o Deputado Ivair Nogueira, a quem eu prezo muito, ao propor a
inversão de pauta, propoe a votaçao de uma emerida que não tern nenhum
sentido. Eta já foi derrotada nests Casa, ja foi votada, ou seja, fere os
principios regimentals desta Casa. Eta não deveria ser votada hoje. Além do
mais, e uma emenda que fere a propria Constituiçao ao ser votada. A
Constituição de 1988 estabeteceu que as serventias cartoriais fossem
preenchidas através do concurso pUblico, e, em nosso entendimento, o que
prevalece não e a regulamentaçao da Constituiçao, mas sirn o princIpio
constitucional de que, a partir de 1988, qualquer espaco cartoriat deva ser
preenchido através de concurso püblico. Sr. Presidente, apresento a esta
Mesa urn requerimento do Deputado Raul Lima Neto em retacão a essa
questao. E uma questão que ainda não foi respondida. E uma questao que,
se tivesse sido dada a resposta que todos nós aguardamos - tenho a
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impressão -, seguramente ja teria sido superada. Não tern sentido urn projeto
que veio a esta Casa, que foi votado, que foi vetado pelo Governador do
Estado, que teve o veto mantido, vir novamente por meio de uma emenda, de
urn artigo, de urns lei, e ser novamente votado aqui. Quero, portanto,
manifestar-me tambérn contrariamente a proposicão do Deputado Ivair
Nogueira, que peca duas vezes ao propor essa emenda e ao propor a
inversão de pauta, que vai dificuttar a conduçao dos trabathos nests Casa.

Como disse o Deputado Marcos Helériio, vamos utitizar todos os
mecanismos, todos os melos regimentals possIveis para evitar que esse
processo seja novamente votado, que essa emenda seja novamente votada
nests Casa. E ainda mats, pela nossa convicção de que esse projeto é
absotutamente inconstitucionat, caso seja votado, vamos argUir a
inconstitucionatidade dete. Pars evitar mats desgastes, o gasto de energias
que poderiam estar sendo destinadas a ariátise e a votacão de outros projetos
importantes, gostarlamos que essa questão não fosse votada mais uma vez
nesta Casa.

Hoje é importante discutirmos questOes relativas, por exemplo, ao COdigo
de Defesa do Contribuinte, em que ainda ha difereriças a serern esctarecidas
e superadas, em favor de urns nova estrutura, meihor e mats importante para
garantir a questão da cobrança de impostos em Minas Gerais.

Temos de discutir o problema da saüde. 0 Deputado Wilson Pires fez uma
brilhante exposicão e suscita em seu discurso ponderaçOes corn que
concordo plenamente. São questoes merecedoras de urns análise mats
profunda pars que possarnos superar o caos que existe na saüde do Estado
de Minas Gerais. Não se trata so cia questão do SUS, mas principatmente da
maneira como esse sistema está sendo implantado no Estado, nos diferentes
niyeis, pela Secretaria de Estado da Sade, peo Governo Federal, pelos
municipios. lnfelizmente, o mau gerenciamento do SUS, a desintegracão das
responsabilidades nos diferentes nrveis tern colocado a populacão de Minas
Gerais, principatmente os mats pobres, em situacão de enormes dificuldades.
Ha pessoas que estão sofrendo e tendo o agravamento de suas doenças,
muitas detas morrendo antes mesmo do atendimento necessário e digno. E
outros que adoecem desnecessariamente, pot falta de implantacão e
imptementaçâo de urn sistema universal de saüde, que possa dar a todos
iguatdade e oportunidade de atendimento, que ofereça condiçOes dignas de
saüde publics, saneamento, paara evitar doenças que são absotutarnente
evitáveis e que, infelizmente, estão retornando corn eriorme gravidade,
comprometendo crianças, idosos e a populacão em geral. Muitos
trabalhadores estão perdendo a sua capacidade de trabaiho por fatta de uma
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poUtica de sacide mais eficaz.

Portanto, Sr. Presidente Srs. Deputados, considero que não é possivel
aceitarmos, neste mornenlo, que esta Casa gaste tempo e energia para
discutir uma matéria vencida, para superar uma questao já votada nesta
Casa, que não deveria estar sendo votada agora.

Se os Deputados tivereni o interesse de discutir e quiserem insistir no
processo de votacao dessa proposição, que, na miriha opiniâo e na de muitos
dos colegas aqul presentes, e inconstitucional, o máximo que poderia ser
permitido seria apresentar a proposta na prOxima legislatura, a partir do dia?
de fevereiro.

Infelizmente, a proposição hoje encaminhada pelo Deputado Ivair Nogueira,
a fim de propor a votação, em primeiro lugar, de urn projeto de lei que contém
urn viclo constitucional e que fere para nos a estrutura regimental desta Casa,
está causando barreiras, inlporido barreiras que somente irão dificultar ainda
rnais a votaçao dos projetos colocados na pauta de hoje, muitos deles
importantes. Se a Assernbleia Legislativa e se o Deputado Ivair Nogueira
tivessern a disposiçao de retirar da pauta a votacão dessa emenda - nâo
apenas de não colocá-Ia em primeiro lugar, mas de não votá-la -,
seguramente poderlarnos agjljzar muito a votação dos projetos da pauta. São
dezenas de projetos, e, Ontem, vimos que ha possibilidade de mais de 100
projetos não serem votados. Certamente rnuitos entre eles são relevantes e
poderiam estar sendo aprimorados e postos em análise e votaçao. A
Assembléla Legislativa so teria a ganhar corn isso. Ha uma quantidade
significativa de projetos que, votados, poderiam dar condicOes ao prOximo
Governo de implemeritar açöes, algumas inclusive anunciadas como
Cornprornisso governamental para o próximo periodo. Por exemplo, o
Governador Itamar Franco sinalizou a possibilidade da bolsa-escola para 0
próximo ano. Pois está em tramitaçao nesta Casa urn projeto de lei referente
a criaçâo dessa bolsa, 0 qual poderia estar sendo discutido e aprimorado, a
fim de viabilizar ja para 0 prOximo ario a implementaçao da bolsa-escola,
garantindo as familias rnais pobres o mInimo de recursos para que seus flihos
possam estar nas escolas, estudando

lnfelizrnente, 0 que vemos na pauta de hoje para a votação, e corn
insistêncja para que seja Votado, é urn projeto de lei que, repito, já está
vencido. Não h6 sentido algurn em estar ele na pauta. Acho que, de inicio,
nenhuma comissão poderia acoiher essa proposiçao. Alias, sugiro ao
Presidente da Assembléia arguir a inconstitucionalidade e a antijuridicidade
desse projeto, para que ele nao seja votado. Quero insistir para que a
proposição do Deputado Ivair Nogueira não prospere, neste momento.
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• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pCblico nas galerias, imprensa, ocupamos a tribuna para nos
posicioriar contrariarnente a inversão da pauta e para argumentar que os
trabaihos teriam urn andamento muito mais rápido se ja estivéssernoS
votando os projetos que estão na ordem do dia, pois nao ha tanta dificuldade
riessa votação.

A razão de nos opormos a essa inversão e que não querlarnos travar neste
momento o debate sobre o Projeto de Lei n o 1.940. Seguirido o que iniciamos
pela manhã, queriamos votar, em primeiro lugar, o projeto de lei
complementar do Deputado Sebastião Navarro Vieira. Näo entendemos por
que fazer essa inversão, ja que essa matéria, que trata do Codigo de Defesa
do Contribuinte, e extremamente importante, para que possamos dar ao
contribuinte urn instrumental, a fim de que ele se prepare para se defender de
eventuais penalizacOes, multas e punicoes que venham a ser instituidas pela
Secretaria da Fazenda.

Ao mesmo tempo, ele abre urna grande possibilidade para que possamos
estabelecer urna regra de coriduta mais adequada, nessa época em que
todos concordam em que não podemos mais viver como antigamente,
quando cads urn fazia o que queria ou a autoridade fazia o que queria e o
contribuinte não tinha direito algurn. Entendernos que seria mais prudente e
correto iniciar o processo de votacão por esse projeto. Posteriormente,
dariamos seqüência.

Temos também projetos tao irnportantes corno esse. Não que o projeto que
o Deputado Ivair Nogueira apresenta não seja importante. Não estamos aqui,
em momento algum, questionando a importãncia do projeto apresentado por
ele. 0 que argumentamos e que existem outros projetos importantes tambérn.
Não haveria, então, necessidade de inversão da pauta. Pelo contrârio,
poderiamos estar seguindo corretarnerite a pauta estabelecida para a tarde
de hoje, na qual ha o irnportante projeto que trata da defesa do consumidor, o
Código de Defesa do Contribuinte do Estado. Temos o projeto do Deputado
Anderson Adauto, que estabelece a criacão de a area de proteção ambiental
da bacia hidrográfica do rio Uberaba. Isso, sim, e muito importante, porque
vem se somar a urn projeto que já apreseritamos aqui, que foi trabalhado
junto corn o Departamento de Geografia da Universidade Federal de
Uberlândia, que propunha a criacâo de urns area de preservacão permanente
para o rio Uberabinha. A bacia nasce praticamente na mesrna região do rio
Uberaba. A criacão dessa area de protecâo ambiental vem somar, porque, se
defendermos a criacâo dessa bacia hidrográfica importante do Triângulo
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mineiro, que parte da bacia, prOxirno ao rio Grande, indo em direcão ao rio
Paranalba, vamos dar uma protecao completa para a area que vai da regiao
de Uberaba, próxima a margem do rio Grande, carninhando em diregao a
Tupaciguara, desaguando o ho Uberabinha no rio Paranaiba. Essa regiao é
extremamente importante, e uma região agricola fundamental para o
desenvolvimento do nosso Estado, fundamental para a nossa região.

Queremos e pretendemos, como já estamos fazendo na bacia do no
Uberabinha, urn desenvolvirnento corn mais equilIbrio ecologico, que é
fundamental. Não podemos, em hipótese alguma, desenvolver urn plaritio,
como acontece em grande escala, da soja e do milho, destruindo a area onde
temos a nascente do principal no fornecedor de água do MunicIpio de
Uberlândia.

Entendemos que esses projetos são extremamente irnportantes, como
também é o projeto do Deputado Ivair Nogueira. Estamos aqui a defender a
não-inversão da pauta, para que possamos dar seqüência ao que a pauta nos
propôe, dentro da ordem em que estãvamos fazendo as votaçöes.
Posteriormente, vamos chegar a esse projeto.

Temos outros que poderiamos aqui citar, que são também importantes e
que queremos votar ainda hoje, na sessão da tarde ou, quando muito, na da
noite. Preferirnos votá-los a tarde, mas, se não for possivel, que avancemos o
máximo, para fazermos a votacao no perlodo da noite.

Essas são as razOes que estamos aqul a explicitar, Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Deputadas, presentes as galerias.

Não se justifica, portanto, no nosso entendimento, se formos trabaihar em
termos de priorização de projeto, essa inversão. Dentro dessa linha de
raciocinio, estamos pedindo ao Sr. Presidente e, principalmente, aos
Deputados e Deputadas que votem contrariamente a esse requerimento.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Em votacao, o requerimento. Os Deputados que

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
o Deputado Gilmar Machado - Peco verfficagao de votacão.
o Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência procederá a

verificação de votação. Solicita aos Deputados que ocupern os seus lugares.
A firn de proceder a verificaçao de votaçao pelo processo eletrônico, a
Presidéncia solicita aos Deputados que ainda não registraram a sua presença
no painel que o facam neste momento.

- Procede-se a verificaçao de votação por rneio do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - Votaram apenas 29 Deputados. Não ha "quorum" para
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votacão. A Presidência a torna sern efeito. Tendo em vista a entrada de 10
Deputados em Plenário, a Presidência vai renovar a votacão do requerimento.
Em votacão, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

o Deputado Gilmar Machado - Peco verificacão de votacão, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência val proceder a verifIcacão de

votação. Solicito aos Deputados que ocupem os seus lugares.
- Procede-se a verificaçâo de votação por meio do painel eletrônicO.
o Sr. Presidente - Votaram sim" 30 Deputados; votaram "não" 3

Deputados; corn a presença do Presidente, são 34 Deputados. Ha 8
Deputados em comissão. Portanto, está ratificada a aprovação do
requerimerito.

Questães de Ordem
o Deputado Geraldo Santanna - Sr. Presidente, no meu entendirnento, a

votacãojá estava anulada aqui.
o Deputado Durval Angelo - Gostaria que se fizesse a citacâo das

comissöes e dos Deputados presentes. Pois, se se contar a presenca deste
Deputado na Comissão de Fiscalização Financeira, ele estaria fora do
Plenário.

o Sr. Presidente - Deputados José Braga, Kemil Kumaira, Olinto Godinho,
Carlos Pimenta, Sebastião Navarro Vieira e Marcos Helénio.

o Deputado Durval Angelo - 0 Deputado Carlos Pimerita, como este
Deputado, encoritra-se em Plenário. Acredito que ele não tenha o poder de
ocupar dois lugares ao mesmo tempo.

o Sr. Presidente - A Presidéncia tern em mãos urn documento assinado
pelo Presidente da comissão.

o Deputado Durval Angelo - 0 nome dele não pode constar no docurnento,
e o senhor näo falou o nome de olto Deputados. 0 que temos a informar, de
acordo corn a nossa assessoria, pois não podemos estar em dois lugares ao
mesmo tempo, no Pleriário e nas comissöes, e que existem trés Deputados
em comissão, o que dana 37 votos.

o Sr. Presidente - Tendo em vista as questöes de ordem suscitadas, a
Presidéncia val fazer nova verificacão de votação.

- Procede-se a verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 32 Deputados, votaram 'não" 2

Deputados, perfazendo o total de 34 Deputados; corn mais 5 Deputados em
comissão, temos urn total de 39 Deputados. Está, portanto, ratificada a
aprovacãO do requerimento.

Questão de Ordem
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o Deputado Durval Angelo - Eu gostaria que fossem citados os nomes dos
Deputados presentes em comissâo, porque o Deputado Olinto Godinho se
encontra no Plenário, mas seu nome está constando na relacâo.

o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, que nâo existe 'quorum"
qualificado para votacâo de propostas de emenda a Constituicao, mas que ha
para a apreciacâo das demais matérias em pauta.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.940/98, do Deputado Ivair
Nogueira, que estabelece normas para concursos püblicos realizados pelo
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justica perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Defesa do Consumidor opinou por sua aprovaçao
corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Administracao
PCiblica opinou pela aprovacâo do projeto e pela rejeiçao das Emendas n°s 1
e 2, da Comissão de Defesa do Consumidor. Emendado em Plenário, voltou o
projeto a Comissâo de Administracao Püblica, que opina pela rejeicão das
Emendas n°s 3 a 5. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Gilmar Machado - Peco verificacao de votacâo, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verificacão de

votacão e solicita aos Deputados que ocupern seus lugares.
- Procede-se a verfficaçào de votacão por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados, ha 3 Deputados em

comissão. Não ha 'quorum" para votaçao.
Questôes de Ordern

O Deputado Geraldo Santanna - Sr. Presidente, ja que por cinco ou seis
vezes tentei e não consegui, pediria a V. Exa. que computasse a minha
presenca e a do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que está ao meu lado,
porque o aparelho não funciona mesmo.

O Deputado Alencar da Silveira Jinior - Pela ordem, Sr. Presidente. Meu
voto também não foi computado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, não ha condicoes de fazer a
votaçao. Quero saber o seguinte: urna comissão que não tern 'quorum" não
funciona; então, aqueles Deputados não podem ser cornputados como
váIidos. A Comissão de Fiscalizacao Financeira tern sete membros, e sâo
necessários quatro Deputados para haver "quorum". Como pode funcionar
corn trés Deputados?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que a
Comissão está funcionando corn trés Deputados e nenhum deles pediu o
encerrarnento da reunião. A Presidência fará a verificaçao de votaçao pelo
processo convencional.
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o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o Regimento não permite
que urna comissão funcione sem "quorum". Quero saber qual e o artigo do
Regimento utilizado para que uma comissâo funcione corn menos da metade
dos membros.

O Sr. Presidente - A Presidência vai proceder a verificaçäo e, ao mesmo
tempo, determinar a assessoria que verifique o funcionamento da referida
Cornissâo.

O Deputado Joao Leite - Sr. Presidente, esse projeto já consumiu pelo
merios 12 votacães. Quero pedir a V. Exa. que anule sua votação, pois não
ha mais condiçães. Para que fosse aprovado o requerimento, consumimos 8
votaçães e a todo momento vamos fazer uma verificacão para que seja
aprovado? Nâo ha mais condiçöes, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - A Presidência fará quantas verificaçöes forem
solicitadas, para que o resultado reflita o desejo do Plenário. Não vai limitar as
verificaçöes, enquanto houver düvidas. Tendo em vista as questöes de ordem
suscitadas, a Presidéncia fará nova verificaçäo de votacão, nos termos do
inciso III do art. 263 do Regimento Interno.

- Procede-se a verificacâo de votacão pelo processo não eietrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados; votaram "nâo" 4

Deputados; houve 1 voto em branco. Está, portanto, aprovado o projeto, salvo
emendas.

Questào de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Questão de ordem, Sr. Presidente. Quero

saber o seguinte sobre o "quorum": nas votacöes anteriores nâo houve
'quorum" regimental. 0 Regimento estabelece que se faça recomposicãO de
"quorum", mas a Presidéncia nâo fez.

o Sr. Presidente - Na verificação de votacão foi registrada a presenca de 40
Deputados.

O Deputado Durval Angelo - Esse ntmero não confere corn o njmero de
Deputados que se levantaram. Para que não haja nenhum tipo de düvida a
respeito do processo, peco que seja feita a verfficação pelo processo
eietrônico. 0 painel nâo registrou nümero suficiente de Deputados para
aprovacâo do projeto, o que indica que no processo convencional houve
multiplicaçäo de Deputados aqui? E urn milagre.

o Sr. Presidente - Em votacäo, as Emendas n°s 3 a 5, que receberam
parecer pela rejeicão. Os Deputados que as aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

o Deputado Gilmar Machado - Peco verificaçâo de votação, Sr. Presidente.
0 Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verificacâO de
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votacão nos termos do inciso Ill do art. 263 do Regimento Interno.

- Procede-se a verificaço de votação pelo processo não eletrônico.
o Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Não ha"quorum" para

votaçao. A Presidéncia a torna sem efeito e, nos termos do § 60 do art. 249 do
Regimento Iriterno, val determinar que seja feita a chamada para
recomposiçâo de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a
chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 39 Deputados. Ha "quorum"

para votaçao. A Presidência vai renovar a votaçao das Emendas n o
s 3 a 5.

Os Deputados que as aprovam permaneçam coma Se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas.

O Deputado Gilmar Machado - Peco verificacao de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai fazer a verificacão de

votaçao nos termos do inciso Ill do art. 263 do Regimento Interno.
- Procede-se a verificaçao de votaçao pelo processo nao eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. Nâo ha 'quorum" para

votaçao. A Presidência a torna sem efeito. Tendo em vista a entrada de trés
Deputados em Pleriário, a Presidència vai renovar a votacão das Emendas
n

o
s 3 a 5. Em votacao. Os Deputados que as aprovam permanecam coma se

encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.
O Deputado Gilmar Machado - Peco verificacao de votacão, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai fazer a verificacao de

votacao nos termos do inciso Ill do art. 263 do Regimento Interno.
- Procede-se a verificação de votacao pelo processo não-eletrânico.
O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado; votaram "nâo" 35 Deputados;

houve 3 votos em branco, perfazendo a total de 39 votos. Está ratificada a
rejeiçao das Emendas n

o
s 3 a 5.Em votacão, as Emendas n

o
s 1 e 2, da

Comissao de Administraçao POblica, que receberam parecer pela rejeição. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas.

O Deputado Gilmar Machado - Verificaçâo de votaçâo, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai fazer a verificacão de

votaçao nos termos do inciso Ill do art. 263 do Regimento Interno.
- Procede-se a verificacao de votaçao pelo processo nâo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; "nâo", 33; houve 4 votos em

branco. Está ratificada a rejeicão das Emeridas n o
s 1 e 2. Está, portanto,

aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no 1.940/98. A Comissão de
Administraçao PUblica.
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Votação, em 1 1 turno, do Projeto de Lei no 1.828/98, da Procuradoria-Geral
de Justiça, que extingue gratificacôes inerentés aos cargos dos quadros de
serviços auxiliareS do Ministério Püblico, previstas na Lei n o 11.181, de
10/8/93, e dá outras providênciaS. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissöes de Administracão PUblica e de
Fiscalizacão Financeira opinam por sua aprovação. Em votacão. Os
Deputados que o aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

• Deputado Gilmar Machado - Peco verificacão de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a verificação de

votaçâo, nos termos do inciso lii do art. 263 do Regimento Interno.
- Procede-se a verificacâo de votacão pelo processo não eletrônicO.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados; votou "não" 1 Deputado;

houve 4 votos em brarico, num total de 39 Deputados. Está, portanto,
ratificada a aprovação do Projeto de Lei n o 1.828/98. A Comissão de

Fiscalização Financeira.
Votaçâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar no 34/98, do

Deputado Sebastião Navarro Vieira, que institui a Codigo de Defesa do
Contribuinte do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justica concluiu pela
constitucionalidade do projeto corn as Emendas n

os 1 e 2, que apresentou. A
Comissão de Defesa do CorisumidOr perdeu a prazo para emitir parecer. As
Comissôes de Administracão POblica e de Fiscalizacão Financeira opinaram
pela aprovacào do projeto corn as Emendas n

os 1 e 2, da Comissão de
Justica. Emendado em Plenário, voltou a projeto a Comissão de
AdministracãO PUblica, que opina pela aprovacão de subemendaS que
apresenta as Emendas ri°s 4 e 5 e que recebem o no 1; e das Emendas n os 7
a 9, que apresenta; pela rejeicâo da Emenda no 6 e do Substitutivo n o i,

ficando prejudicadas as Emendas n
os 3 a 5. Vern Mesa requerimento do

Deputado Bilac Pinto, em que solicifa o adiamento da votação do projeto. Em
votaçâo, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permanecam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Gilmar Machado - Peco veriflcacâo de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presiderite - regimental. A Presidência vai proceder a verificação de

votaçâo, nos termos do inciso Ill do art. 263 do Regimento Interno.
- Procede-se a verificacão de votaçäo pelo processo não eletrôniCO.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 34 Deputados. Não ha 'quorum" para

votacâo. A Presidéncia torna sem efeito a votação e, nos termos do § 6 0 do
art. 249 do Regimento Interno, determina que seja feita a chamada para
recomposicão de "quorum". Corn a palavra, a Sra. Secretária para proceder a
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chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 13 Deputados. Nâo ha

"quorum" para a continuação dos trabaihos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando
Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de amanhã,
dia 16, as 9 horas, nos termos dos editais de convocaçao, bern como para a
ordinária de amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordern do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na ediçao anterior.). Levanta-se a reuniâo.

ATA DA i a PARTE DA 428 2 REUNIAO ORDINARIA, EM 10/12/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Rarnaiho

Sumário: Composiçao da Mesa - Destinaçao da reuniâo - Palavras do Sr.
Presiderite - Palavras do Deputado João Leite - Apresentaçäo de grupo
teatral integrado por trabaihadores-mirins desta Casa - Palavras do Sr. Dival
Maxacali - Palavras do Sr. Milton Maxacali - Apresentaçao de ritual guerreiro
maxacali - Palavras da Sra. Ana Catarina Braga

Cornposiçao da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Presidéncia convida a

tomar assento a mesa os Exmos. Srs. Castelar Guimaraes Filho, Secretário
de Justiça, representando o Governador do Estado; José Roberto Goncalves
de Resende, Ouvidor de Poilcia do Estado de Minas Gerais; Cacique Dival
Maxacali; Cacique Milton Maxacali; Ana Catarina Braga, Oficial de Projetos do
UNICEF; Deputado João Leite, autor do requerimento que suscitou esta
comemoraçao.

Destinaçâo da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a comemorar 05 50 anos da

Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Palavras do Sr. Presidente

A consciência dos direitos hurnanos foi o resultado de urn lento processo de
amadurecimento ao longo da nossa história. Entre Os primeiros codigos
originários da aritiga Babilônia e o texto que motiva nossa comemoração de
hoje ha todo urn esforco civilizador desenvolvido em milênios.

Se a conternplaçao de grandes monumentos, como as pirâmides do Egito,
nos traz a memOria a lembrança do operário anônimo que deu seu suor e seu
sangue para erigi-las, a Declaraçao Universal dos Direitos do Homem, de
1948, essa obra instituida em honra da dignidade do ser humano, deve
despertar-nos para o sagrado clever de reverenciar aqueles que empenharam
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seu talento e seu esforço na tarefa de possibilitar a sua concretizaçâo.

Da antiguidade ate nossos dias, santos, pensadores, estadistas, guerreiros,
homens e mulheres do povo fizeram-se heróis na luta da humanidade contra
tiranias de toda espécie. Na segunda metade do século XVIII urn clamor de
liberdade despertou o mundo. Na Franca, ele inspirou a atividade
revolucionária e ganhou voz na Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão. Na America do Norte, alastrou-se pelas colônias, fomentando a
independência e dando origem a cartas como a de Virginia. Entre as
montanhas de Minas, Os ideals dos novos tempos fizeram eco, incendiando
as mentes e os coraçôes. A Inconfidência foi a prova maior de que, quando a
questão é a dignidade humane, Minas faz valer os seus direitos. Ela fez
germinar, nesta terra, sementes libertârias que, desde então, tern dado fartas
colheitas.

0 nosso século foi abalado por duas grandes guerras, durante as quais se
cometeram atrocidades inomináveis. Cresceu, então, a consciência da
necessidade de urn esforco mundial para reafirmar os direitos fundamentals
da pessoa e afastar, para sempre, práticas degradantes corno o genocidio, o
preconceito, a tortura e a escravidâo.

Hoje, 50 anos depois, celebramos os resultados desse esforço. A
"Declaração Universal dos Direitos do Homem" não banlu da face da Terra as
acoes e atitudes que a humanidade condena. 0 mal não conhece fronteiras e
se manifesta sern distinção em paises ricos e pobres.

Basta olhar o passado para perceber que, nesse meio século, 0 mundo
avançou consideravelmente. Entretanto, temos sempre de lembrar a
advertéricia de Norberto Bobbio: '0 problema grave de nosso tempo, corn
relacao aos direitos do homem, não é mais o de fundamentá-Ios, e sim o de
protege-los." "0 problema que temos diante de nás nâo é filosófico, mas
juridico e, num sentido mais amplo, politico.".

Tern razão o pensador italiano " Numa epoca de mercados globalizados a
maior arneaca e a de que os ditames da ética cedam aos imperativos
econômicos e a logica implacével do lucro nos face voltar a barbárie. 0
momento pede urna reflexâo sobre os direitos humanos e o envolvimento
permariente em sue defesa contra as rnuitas ameaças de violacão.

Herdeira da tradição dos inconfidentes, a Assembléia de Minas Gerais
sente-se especialmente chamada a luta, atuarido de forma concreta e
eloquente em face do desaflo. Nossa Cornissão de Direitos Hurnarios, por
exemplo, em parceria corn a sociedade rnineira, tern sido presence constante
onde quer que, em nosso território, se cometam abusos. Ouvindo os que se
sentem injusticados, fazendo-se a voz dos desprotegidos, ela tern contribuIdo
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de modo extraordinário para que os 30 artigos da Declaração de 1948
ganhem cada vez major efetividade.

Que a comemoração de hoje fortaieça nosso compromisso corn a
construçao de urn mundo melhor, no qua[ todos possam viver igualmente a
liberdade e a fraternidade. Que o homem seja reconhecido e respeitado em
razão tão-somente de sua própria condicão humana. (- Palmas.)

Palavras do Deputado João Leite
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite, autor do

requerimento que suscitou esta comemoração.
o Deputado João Leite - Exmos. Srs. Deputado Francisco Ramalho, 20

Vice-Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
Castelar Guimarães Filho, Secretário de Estado da Justica e de Direitos
Humanos, representando o Sr. Governador de Estado, Eduardo Azeredo;
José Roberto Goncalves de Resende, Ouvidor de Poilcia do Estado de Minas
Gerais; Cacique Marcelo Maxacali; Cacique Milton Maxacali; Aria Catarina
Braga, Oficial de Projetos do UNICEF, Deputados e Deputadas,
representantes de entidades de direitos hurnanos, queria também fazer uma
saudagao aos alunos do Curso de Direitos Humanos e Direito Internaciona!
Humanitário, realizado na Academia de Pollcia Militar e promovido pelo
Comité Internacional da Cruz Vermelha, também presentes nesta audiência
püblica, senhoras e senhores, foi precisamente no dia 10/12/48 - quando a
humanidade ma! Se refazia dos traumas da Segunda Guerra Mundial, e 0
Holocausto era constatação recente e dolorosa - que a Organizacao das
NacOes Unidas, por decisão unânime de seus rnembros, oficializou a
Declaraçáo Universal dos Direitos do Homem.

O texto havia sido objeto de prévio estudo e criteriosa elaboracao por parte
de representantes de 46 paises, reunidos na cidade forte-americana de São
Francisco. Os participantes tinham consciéncia de estar all o alicerce sobre o
qual deveriam futuramente apolar-se as iniciativas para promover e encorajar
o respeito aos direitos hurnanos e as liberdades fundamentals, sem distincão
de raga, sexo, lingua ou credo religioso.

Ora, cinco décadas se passaram, mas a Declaraçao permanece atualizada
e seu objetivo segue prioritário. Não obstante, a humanidade continua a
assistir ao ultraje reiterado dos direitos humanos, em grau e freqüência que
não nos enobrecem. Assim, esta cornemoraçao do cinqüentenário deve
servir-nos, igualmente, para urn exame de consciência em relaçao ao
assunto.

E precisamente nesse sentido que gostariamos de direcionar nosso
pronunciamento, na qualidade de mandatário do povo mineiro na Assembléia
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e de Presidente de sua Comissão de Direitos Humanos. Aqui estamos para
celebrar a data, mas, também para registrar o que nos cumpre, em termos de
conscientizacãO e trabalho em pro[ dos direitos humanos, para conhecimento
da gente de Minas Gerais.

A Declaração enfatiza, em seu preâmbulo, que o recorihecimento a
dignidade humana constitul fundamento para a liberdade, a justiça e a Paz.
Na prãtica, isso deve traduzir-se em açoes da comunidade internacional para
que o respeito a pessoa e a familia se efetive segundo as diretrizes dos 30
artigos que cornpôern o documento.

Assim é que nele se ratificam o direito a vida, a Iiberdade e a segurança
nacional; repudia-se a servidão e a tortura; reconhece-se a personalidade
juridica dos individuos e a igualdade de todos perante a lei; confirma-se a
presuncão de inocência ate prova em contrário; sacramenta-se o principio de
inviolabilidade da correspondéncia e do domiclllo; condenam-se Os ataques
arbitrários a honra e a reputacão do indivlduo; destacam-se os direitos de
asilo e de ir e vir; dogmatizam-se as instituicôes da familia, do casamento, da
propriedade privada e da liberdade de reunião; o direito ao trabalho e a justa
remuneracãO não são esquecidos, da mesma forma que a educação, o
repouso e o lazer. Define-se, em sintese, que toda pessoa - paralelamente a
seus deveres para corn a comunidade - tern direito a exigir a satisfação de
seus legitimos interesses econômicos, socials e culturais.

Em nosso Pals, é positivo notar que o espirito da Declaração se incorporou
a própria Carta Magna, em forma de prerrogativas de ordem constitucional. A
vigente Constituicão Federal, de fato, pode ser eventualmente paternalista e
faltar a realidade, mas não se omite quanto aos direitos fundarnentais do
cidadão brasileiro. Não será por inexistOncia de amparo legal, portanto, que o
Brasil deixará de transformar-se na naçao justa e próspera que todos
almejamos.

E forcoso reconhecer, porém, que enorme distância se verifica entre os
ideais recomendados pela Declaracâo - acoihidos pela norma constitucional -
e a realidade brasileira de hoje. 0 panorama longe está de nos ser lisonjeiro,
Se constatamos que a violação dos direitos humanos se torna quase regra
para as camadas menos favorecidas de nossa gente. Isso quando a
hurnanidade como um todo - no apogeu da tecnologia e das conquistas
sociais - prepara-se para ingressar no terceiro milênio.

Pessoalmente, consideramos estar familiarizado corn o assunto, por forca
da missão que vimos cumprindo, desde 1995, no parlamento rnineiro. Em
especial, as atividades como Presidente da Comissão de Direitos Hurnanos
vieram representar para nos urn confronto positivo e uma afronta
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coritundente: confronto corn Os problemas sociais e a situação dos direitos
humanos entre nós e - em razão desse vigente estado de coisas - afronta a
nossos princIpios de cristão e homem püblico. Mais que isso, tern sido urn
aprendizado de sensibilidade, pois percebemos que a dimensão dos
problemas equivale a grandeza moral de nossa gente ante o sofrimento.

O balanço das atividades desta Casa em prol dos direitos humanos é
significativo. Foram muitas as iniciativas válidas e oportunas, enquanto foi
possivel conscientizar a sociedade mineira quarito a algumas de nossas
mazelas. Nesse contexto, inserem-se, entre outros, Os trabalhos sobre a
situaçao de nossas prisaes, sobre Os povos indigenas e sobre Os arquivos do
DOPS ao tempo da ditadura. Sâo exemplos que vale destacar, porque
algumas das iniqüidades subsistem e chocam nossa consciência, ainda agora
quando se completam 50 arios do reconhecimento oficial dos direitos
humanos por parte da humanidade.

Os trabaihos da CPI que tratou do sistema penitenciário em nosso Estado,
a chamada CPI Carcerária, obtiveram inegavel repercussao, nao so no Pals
como no exterior. A Comissào teve o mérito de trazer a luz, de maneira
sincera e isenta, todo urn drama que nos envergonha: as condiçOes em que
vivem nossos presos.

Ao desenvolver os trabaihos, visitamos várias carceragens onde
deparamos, não raro, corn urn verdadeiro quadro de horrores: seres humanos
confinados em autériticas masmorras medievais, ürnidas, sombrias,
desprovidas de ventilaçao e literalmente superlotadas; o tratamento
animalesco dispensado ao detento, traduzindo-se na ausência de espaco vital
- casos havia em que Se arnoritoavarn de pe, fazendo rodizio para sentar-se e
dormir por umas poucas horas -, na falta de higiene e em odores nauseantes,
na falta de assisténcia medica, na disserninaçao de doenças contagiosas. Ao
padecimerito fIsico, acrescente-se o abandono moral: a assisténcia juridica
praticamente inexiste - e comum o caso de presos sem culpa formada, ou já
absolvidos em juIzo e nào libertados. Falta o suporte psicolOgico e
psicanalitico: o detento, já por si urn inadaptado e urn ressentido, tende para a
violência.

A situação dos povos indigenas é outro exernplo frisante do ciesrespeito aos
direitos humanos em territOrio mineiro. Trata-se de urn dos temas que mais
mereceu nossa atencao nesta Casa: promovemos diversas audiências
püblicas cia Comissao, bern como o Semiriário de Poilticas Püblicas
Indigenistas, além de efetuar visitas ao territôrio dos indios rnaxacalis.

0 contato direto que tivernos corn aquele bravo povo nos consternou.
Testemunhamos que a outrora orgulhosa nacão está sendo d'zimada pelas
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doenças e pela fome. No entanto, trata-se de urn povo corn caracteristicas
marcantes, nômade por natureza, dispondo de idioma próprio, o que nos leva
a crer que o homem dito civilizado pecou pelo desrespeito a cultura daqueles
que eram Os legItimos senhores da terra.

0 exerciclo dos direitos humanos impãe que abusos passados sejam objeto
de análise, ate para que eles não se repitam. Pois a CPI instaurada para
liberar os arquivos do extinto DOPS, relativos ao periodo cia ditadura, veio
demonstrar-nos que ainda existe resisténcia a abertura: a informacäo que
inicialmente nos chegara era de que os referidos arquivos teriam sido
incinerados. 0 desenrolar dos trabalhos nos mostrou que os docurnentos
existiam, e pudemos, ao final, incorporá-Ios ao acervo do Arquivo PUblico
Mineiro. Disso, também, flcou-nos uma liçao: acabar corn urn regime ditatorial
nâo é tao dificil quanto sanear a estrutura policial que ele nos lega.

Poderlamos mencionar outros exemplos de desrespeito aos direitos
humanos entre nós, como a violência nos estádios, os abusos contra a
rnulher, a trabaiho escravo, a exploraçãO profissional do menor e a
prostituicão infantil. Todos foram objeto de atencão e cuidados do Legislativo
rnineiro, que se manifestou por meio de recomendaçOes e iniciativas
altamente oportunas. Não nos cabe aqui detalhar esse trabalho - faze-b
poderia parecer auto-elogio -, mas ele consta nos anais desta Casa, a
disposiçâo dos interessados. Cumpre observar, entretanto, que recenternente
recebemos a visita de representantes da Anistia Internacional, Os quals, a
respeito, se manifestaram muito positivamente. E disso tudo, chegamos a
duas conclusães importantes: em primeiro lugar, os exemplos apresentados
comprovam que, nesses 50 anos de vigéncia da Declaraçâo Universal dos
Direitos do Homem, evolulmos modestamente em relaçao a matéria; em
segundo lugar, que nossa sensibilização a respeitO tern se acentuado,
constituindo a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais urn dos
póbos principais nesse processo da retomada de consciência.

Repetimos, entretanto, que a trabaiho da Comissão de Direitos Humanos
desta Assembléia levou a algumas conclusôes importantes. Entre elas, a
implaritação de uma polItica permanente de direitos hurnanos no Estado. 0
documento final do seminãrio aqul realizado, na verdade, é a base do futuro
programa estadual de direitos humanos: incluindo quase 600 diferentes
recomendaçães, abrange, praticamente, toda a realidade que, em matéria de
direitos, vive a sociedade mineira.

Algumas dessas propostas Os senhores podern encontrar na "Revista do
Legislativo" de juiho/setembro, corn o tItulo: "Direitos Humanos: Minas Define
a sua Politica", que está a disposicão de todos na entrada do Plenário.
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Seri inütil proclamar a omissâo do poder püblico, o despreparo do apareiho

policial, a indfterenca das comunidades, sem tentar entender os problemas
que enfrentam e sem colaborar na procura de soluçoes. Seri negativo
alimentar ressentimentos, mas será proveitoso considerar os erros como
licao. Será, enfim, fraqueza nao perdoar, pois do perdâo é que nos virá a
forca necessária para assumir a grande empreitada.

Gostaria, também, de lembrar que fol a Assembléia Legislativa a autora da
medalha de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais.

Queria dizer que a lei já foi saricionada pelo Governador do Estado, mas
aguarda regulamentação; ela diz que é o Conseiho Estadual de Direitos
Humanos que indicará os que tern direito a receber essa medalha. Jã
sabemos que o Conselho Estadual dos Direitos Humanos indicou, tendo sido
muito bern reconhecido por todos nós, o Promotor Antonio Aurélio, D. Helena
Greco e o Ouvidor de PolIcia José Roberto Gonçalves Resende. Assim,
esperamos que, proximamente, o Governo do Estado faça a entrega das
medaihas, porque essas pessoas merecem, pelo trabalho relevante que
fizeram.

E esta a mensagem que desejamos registrar, endereçada ao povo que nos
honra corn seu mandato no parlamento de Minas Gerais: procuremos fazer
das diretrizes da Declaracão Universal dos Direitos Humanos uma realidade
que nos dignifique e orgulhe. Para tanto, o caminho está nas palavras de
Jesus, como podemos ver pelas sempre atuais citacOes da Biblia Sagrada.
No "Livro dos Salmos", está escrito que 'aquele que faz justica aos oprimidos,
aquele que dá pao aos famintos, aquele que liberta os encarcerados é 0
Senhor". Também nos Evangeihos encontramos os atos e as palavras de
Jesus em favor dos deficientes fisicos, dos órfâos, das viüvas, das crianças,
enfim, de todos os que sofrem desde que o mundo é mundo. Seri seguindo
os ensinamentos do Salvador que iremos cumprir os dispositivos da
Declaraçao cujo aniversário hoje celebramos.Muito obrigado. (- Palmas.)

Apresentaçao de Grupo Teatral Integrado por Trabaihadores Miriris desta
Casa

o Sr. Presidente - Neste instante, assistirernos a apresentaçao teatral de
urn grupo integrado por trabalhadores mirins desta Casa.

- Assiste-se a apresentação do grupo teatral integrado por trabalhadores
mirins desta Casa.

Palvras do Sr. Diva! Maxacali
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Sr. Diva! Maxacali.
o Sr. Dival Maxacali - Sornos maxacalis e estamos nesta reuniâo a convite

do Presidente da FUNA! de Belo Horizonte. Ele marcou uma reunião duas

597
vezes corn os Indios maxacalis, mas correu desta reunião de hoje, para rião
demarcar nossa terra, que ja está demarcada, e os fazendeiros não sairam
ate agora. Entäo, nós não participaremos mais de reunião sobre a terra,
agora nós mesmos vamos tirar os fazendeiros de nossas terras em Maxacali.
Elas não são dos fazerideiros, são dos indios. Os fazendeiros chegaram e
picaram nossas terras ao meio. Era redonda nossa terra, agora arrancaram
nossa reserva. Estã demarcada, mas, ate agora, não sairam, e nOs vamos
voltar e resolver sobre nossa terra em Maxacali. Os indios agora vão cantar
nesta reuriião.

Palavras do Sr. Milton Maxacali
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Sr. Milton Maxacali.
O Sr. Milton Maxacali - Chegamos ontem, para convencer o Presidente da

FUNAI a ajudar os maxacalis a ganhar a terra, porque a FUNAI nâo está
ajudando os maxacalis. Nossa terra já está demarcada, mas falta tirar de Ia
os fazendeiros que estão no meio dos indios maxacalis. Ficamos cansados
de esperar os fazendeiros sairem, mas as pessoas de Belo Horizonte e de
Brasilia não dão forca para os maxacalis ganharem a terra. Eritão, estamos
pensando em nós mesmos tirarmos os fazerideiros. Não vamos rnais esperar
uma resposta. Nós mesmos é que vamos resolver o problema. Os
fazendeiros estão ateritarido os Indios maxacalis. Queremos passar para
outra aldeia, mas os fazendeiros não deixam que passemos para Agua
Boa(?) e, de Ia, para ... (- lncompreensIveL) Os fazendeiros estão no meio.
Queremos passar para outra aldeia, mas Os fazerideiros não deixam que
passemos para Agua Boa(?) e, de Ia, para ... (- Incom preens ivel.) Os
fazendeiros estão no rneio. Queremos passar para outra aldeia, mas Os

fazendeiros não deixam. Então, estamos pensando em juntar nossos
parentes em Minas Gerais - crenaque ... (- Incompreeensivel.) ... acararU.
Todos os nossos parentes vão dar força para nôs, e vamos garihar a terra.
Quern vai fazer correr os fazendeiroi somos nós rnesrnos. Ninguem faz nada;
so nós rnesmos e que vamos tirar os fazerideiros. E so isso. (-Palmas.)

Apresentacão do Ritual Guerreiro Maxacali
O Sr. Presidente - Assistiremos, neste momento, a apresentacão do ritual

guerreiro maxacali, denominado "Kutkyhy".
- Procede-se a apresentacâo do ritual guerreiro maxacali.

Palavras da Sra. Ana Catarina Braga
O Sr. Presidente - A Presidéncia passa a palavra a Sra. Ana Catarina

Braga, Oficial de Projetos da UNICEF, que fará a apresentacão do relatório
anual sobre a situaçâo da infância em 1999.

A Sra. Ana Catarina Braga - Boa-tarde, Exmo. Sr. Deputado Francisco
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Ramaiho, 21-Vice-Presidente da Assembléla Legislativa do Estado de Minas
Gerais; Exmos. Srs. Dr. Castellar Guimarães Filho, Secretãrio de Justica e
Direitos Humanos, representando o Goverriador do Estado, Dr. Eduardo
Azeredo; Dr. José Roberto Gonçalves de Reseride, Ouvidor de Policia do
Estado de Minas Gerais; caciques Dival Maxacali e Nilton Maxacali; Deputado
João Leite, que me enviou o convite para aqui estar presente; companheiros
do auditório; companheiros de algumas lutas que vejo aqui; representantes de
ONGs; Deputados; Policta Mihtar; é corn imensa satisfação e alegria que a
UNICEF hoje se apresenta nesta Casa.

Em primeiro lugar, quero prestar homenagem a urn mineiro, funcionário da
UNICEF ha vários anos, que hoje está como consultor e recebeu a Medaiha
dos Direitos Humanos no Brasil, dia 8 de dezembro, em Brasilia: o educador
e professor - acredito que muitos o conhecam - Antonio Carlos Gomes da
Costa. Nâo poderia começar a palavra da UNICEF sern prestar homenagem a
esse mineiro de purissima estirpe, grande bataihador dos direitos humanos,
em particular, das crianças e dos adolescerites não so do Brasil, como de
toda a America Latina.

Por falar em Antânio Carlos, a UNICEF, hoje, comemora os 50 anos dos
direitos hurnanos, mas, principalmente, divulga o relatório mundial sobre a
situacao da infãncia e, pela primeira vez, contempla o Brasil corn várias
análises. Esse relatório e divulgado anualmente pela UNICEF.

Neste ano, o tema é a educacão, que é reconhecida como o direito humano
mais universal da Declaracao dos Direitos Humanos. Nesse relatório, a
UNICEF mostra vários avancos corn relacão ao tema, na ültima década, a
partir da Conferéncia de Saint-Etienne, em 1990, e cita o Brasil, em vários
textos, como exemplo em algumas questOes. No Brasil, foram constatados
vários avancos, eritre eles, está o exemplo de Minas Gerais, que fol
apresentado para o Pals e, agora, para o mundo, na questäo não so da
universalizaçao do ensino fundamental do Estado, mas, principalmente, da
meihora da qualidade do ensino. No Oltimo relatório do SAEGO(?), do
Ministério da Educaçao, Minas e apresentado como o Estado que obteve 0
melhor resultado na avaliaçao de qualidade. Por esse motivo, aparece no
relatórjo como exemplo do trabalho de descentralizacao do processo
educacional. Sendo assim, e dupla a minha alegria de estar aqui para Iancar a
publicacao e mostrar que o Brasil, apesar de apresentar alguns problemas
muito gritantes, como o da situaçao iridigena, que acabamos de presenciar,
esté avançando em outras questaes sociais, em particular, o Estado de Minas
Gerais, que e uma referenda para o trabaiho desenvolvido no Pals.

Mas nem tudo são fibres. Apesar de todo esse avanco e de urna melhoria
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clara no quadro da educacão no Estado, ainda temos que veneer alguns
desafios. Estamos entrando em urn novo século, corn 200 mil criangas de 7 a
14 anos fora da escola. Esse nümero corresponde a metade da população de
alguns paises da America Latina, e essas crianças vivem em situacão de alta
violacão dos direitos hurnanos, não so corn relacao a educacão propriamente
dita, mas também a outras coisas, pois elas estão nas ruas, ou no trabalho
infantil das carvoarias, das lavouras de café e da mineracão. Assim, apesar
de estarmos comemorando os resultados obtidos, precisarnos, também,
refletir, pois esse é o momento de avançarmos em outras questOes sociais.
Se os adultos indigenas estäo nessa situacão de desnutrição, imaginem
como estarâo as criancas desnutridas de suas aldelas! Precisamos pensar
também nessas crianças.

Avançou-se muito, pois, hoje, temos 90% das criancas do Estado
matriculadas, mas o restante delas representa 200 mil criancas, e precisamos
pensar em como resolver esse problema. Esse é urn grande desafio, pois, se
de 7 a 14 anos temos esse nCirnero, ele triplicará se pensarmos nas crianças
de ate 6 anos. Esta e uma outra questão: que politica ofertaremos para essas
crianças de ate 6 anos, levando-se em consideracão que as rnães de hoje
estão, cada vez mais, no mercado de trabaiho, precisando deixar seus fllhos
em urn born local? Precisamos pensar em como resolver essas questOes no
Estado, já que sabemos que em 1999 haverá grandes cortes na educação,
em particular, na educação infantil.

Não gostaria que a minha fala se referisse somente aos desafios, pois,
apesar deles, temos o exemplo do mineiro, que sempre trabalha calado,
quietinho. No eritanto, precisamos fazer urn grande estardalhaco a partir de
agora. 0 relatOrio lancado pelo UNICEF servirá para que façamos bastante
estardalhaço, principalmente sobre as estratégias encontradas em Minas para
veneer o "bicho papão" do analfabetismo. Deveriamos desencadear uma
grande reflexão sobre a forma de levar para todo a Brasil a esperanca e o
exernplo de urna mudança significativa como aconteceu em Minas,
principalmerite para alguns Estados tao penalizados corno os do Norte e
Nordeste. Nâo fol a toa que urn mineiro foi premiado com Os direitos
humanos, näo fol a toa que foi urn educador. E preciso que isso sirva de licão
para levantarmos também a nossa alma de educadores, mesmo que sejarnos
Deputados, mesmo que sejamos militares. Temos sempre urn [ado de
educador, porque de certa maneira o somos, como mae ou pai. Precisarnos
cobrar, portanto, que Os flosSoS fllhos e os flihos dos nossos empregados
frequentem a escola, e, ao rnesmo tempo, brigar para que a escola seja cada
vez rnelhor. 0 relatôrio estarã 6 disposição de todos vocês pela página do
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UNICEF na Internet. Seria muito iriteressante que o mineiro assumisse esse
relatório, para mostrar o trabalho que está sendo feito em casa, levantando-o
como uma bandeira de luta pelo Pals.

O novo século é o do desaflo do conhecimento. Toda nacao que pensar em
se desenvolver, nâo so economicamente, mas socialmente, deve ter baixo
indice de analfabetismo, seja de crianças, de jovens ou de adultos. Na
perspectiva de vencermos essa batalha, deixo o abraco e os parabéns do
UNICEF pelo que já fol conseguido neste Estado, contando corn que Minas e
os mineiros nos ajudem nessa campanha tho ãrdua no Pals, que é vencer o
analfabetismo de criancas, jovens e adultos. Portanto, fica urn grande abraco
do UNICEF a todos Os mineiros pelos resultados alcancados e pela
homenagem que esta Casa presta aos 50 anos cia Declaraçao Universal dos
Direitos do Homem. Ainda temos muito o que ultrapassar para que possamos,
cada vez mais, comemorar a carta dos direitos humanos. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidéncia convida todos
os presentes para a exposiçâo de fotos no "hall" que fica em frente a Sala de
Imprensa, no andar térreo.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.941/98

Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária
Relatório

Atendendo ao disposto no art. 68, III, do Ato das DisposicOes
Constitucionais Transitórias da Constituiçao mineira, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa, por melo da Mensagem n 0 297/98, o projeto de lei
em tela, que estima as receitas e fixa as despesas do Orcamento Fiscal e do
Orçamento de Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado para
1999.

Publicado em 15/10/98, foi o projeto distribuldo a esta Comissâo.
Em obeciiêricia ao previsto no § 2 0 do art. 204 do Regimento Interno, fol

concedido prazo de 20 dias para a apresentaçao de emendas. Foram
recebidas, nesse intervalo, 1.057 emendas.

Nos termos regimentals, esta Comissão passa a analisar o projeto e as
emendas apresentadas.

Fundamentaçao
0 Orçamento Fiscal proposto para 1999 estima a receita e fixa a despesa

em R$13.1 10.000.000,00.
Entre as Receitas Correntes, destacam-se a Receita Tributária, num valor

estimado de R$6.900.000.000,00, as Transferéncias Correntes, estimadas em
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R$2.300.000.000,00, a Receita de Contribuicães, num valor de
R$912.000.000,00 , a Receita Patrimonial, estimada ern R$419.000.000,00, e
a Receita de Serviços, no valor de R$248.000.000,00.

Na Receita Tributária, destaca-se o Imposto sobre Operacães Relativas a
Circulacão de Mercadorias e sobre Prestacâo de Serviços de Transporte
Interestadual e IntermuniCipal e de ComunicacâO - ICMS -, corn arrecadação
estimada em R$6.070.000.000,00, o que representa 88,4% do total da
Receita Tributária.

Entre as Despesas Correntes, estimadas em R$11.010.000.000,00,
destacam-se as de Pessoal e Encargos Socials, orçadas em
R$5.960.000.000,00, as Outras Despesas Correntes (que se referem ao
custo operacional dos orgâos e das entidades), no valor de
R$2.590.000.000,00, e as Transferências Constitucionais dos Municipios, no
valor de R$2.040.000.000,00.

O orçamento apresenta, ainda, urn Superávit Corrente de
R$252.800.000,00, que constituirão fontes de financiamento para as
Despesas de Capital e para a Reserva de Contingência.

As Receitas de Capital estão orçadas em R$1 .850.000.000,00, e as
Despesas de Capital, em R$2.010.000.000,00.

Os Investimentos Gerais do Estado, no montante de R$1.780.000-000,00,
serào financiados corn R$571.500.000,00, oriundos de recursos ordinãrios, e
R$1.210.000-000,00, provertientes de recursos vinculados.

O Orçarnento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
totaliza R$1.410.000-000,00, sendo R$10.700.000,00 provenienteS do
Tesouro Estadual, R$536.800.000,00, de operacôes de crédito contratadas
pelas empresas, e R$858.800.000,00, de recursos decorrentes de suas
atividades.

Ao analisarmoS a proposta orcamentária e a compararmos corn os valores
efetivamente arrecadados no prirnêiro sernestre do exercIcio financeiro de
1998, demonstrados no quadro seguinte, verificamos que ha uma
discrepância muito acentuada entre os valores estirnados para 1999 e os
realizados em 1998.

* -0 Quadro refente ao Orcarnento Fiscal fol publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 17.12.1998.

Esses nümerOs demonstram que a proposta orçamentária para 1999 foi
elaborada corn urna previsão de cenários econômicos nacional e estadual
extremamente otimista. Como exemplo, a Receita de Contribuicães está
356% superior ao dobro do valor executado no primeiro semestre de 1998.
Isso mostra que os nümeros da proposta estäo em desacordo corn a
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realidade econOmica do Pals.

AdemaiS, ela fol elaborada antes do anüncio do Ajuste Fiscal pelo Goverr,o
Federal. Esse ajuste trará mais dificuldades econômicas, como o aumento do
desempregO e a queda da atividade econômica, corn repercussOes nas
contas estaduais.

Entre as medidas do ajuste, está a prorrogaçâo do Fundo de Estabilizaçao
Fiscal, que deveria acabar em dezembro do proximo ano, a duplicacâo do
percentual de contribuiçao, que passa de 20% para 40%, e a reforma
tributária. Todas essas medidas terão irnpacto sobre as financas estaduals.

Outrossim, a despesa fixada corn o servico da divida nao corresponde ao
que foi pactuado na renegociaço da divida pCiblica estadual corn a União,
que prevê urn desembolso financeiro de 12,5% da Receita Liquida Real em
1999 (cláusula 50, § 10, do Contrato de Refinanciamento da Divida PUblica
Estadual).

Na proposta orcameritária em ar,álise, 0 serviço da divida está fixado em
R$630.000.000,00. Mas, ao verificarmos a Receita Liquida Real em doze
meses, ate outubro de 1998 vemos que seu valor aproximado é de
R$870.000.000,00, superior ao valor fixado na proposta.

A receita de alienação de bens foi fixada em R$800.000.000,00; porém, o
Governador eleito, em pronunciamentos, tern demonstrado não pretender
privatizar empresas como a CEMIG e a COPASA-MG, por exemplo. Isso fará
corn que não se efetive essa receita estimada.

A proposta preve ainda urn superávit de R$253.000.000,00 nas contas
correntes. Entretanto, vemos, pelos valores dos Balanços Gerais do Estado
nos Ciltimos quatro anos, que vêm ocorrendo constantes deficits correntes ern
nossas contas. Em 1994, houve deficit corrente de R$80.000.000,00; em
1995, de R$1.145.000.000,00; em 1996, de R$342.000.000,00; e em 1997, de
R$849.000.000,00.

Além disso, a Lei Orcamentária de 1998 previu deficit de R$43.000.000,00
em suas contas correntes. Portanto, e ante a inexistência, no Estado, de
qualquer reforma estrutural (reforma administrativa ou tributária, por
exemplo), não ha nenhum fator que corrobore 0 superávit proposto.

Diante do exposto, esta Comissão decide acatar a idéia contida na Emenda
no 1.057, que propöe o Substitutivo n o 1, que necessita, ainda, de
aprimoramentos. Por isso, sugerimos o Substitutivo n o 2 , para atender as
finalidades que mais adiante relataremos.

0 objetivo da Emenda no 1.057 é adotar, diante da inviabilidade da proposta
apresentada, a Lei Orcamentária de 1998, corn as adaptaçoes necessárias
para o exercIcio de 1999.
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Essa foi a solucâo adotada nas Constituiçöes Federals de 1934 e 1946, que

caracterizaram periodos democráticos em nosso Pals. A Constituição Federal
de 1934 foi a primeira constituiçäo social do Brasil, e a de 1946 derivou de urn
movirnento mundial contra regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo.

A Constituicão Federal de 1934, em seu art. 50, § 50, e a Constituicâo
Federal de 1946, em seu art. 74, determinavam a prorrogacâo do orçamento
entâo vigente, caso o orçamento para o ano seguinte näo tivesse sido
enviado a sancão ate 30 de novembro.

o Substitutivo no 1 apresentado na Emenda no 1.057 necessita de
correçOes, a saber:

1 - 0 projeto original prevé créditos ilimitados nas suplementacães com
recursos vinculados, quando se referirem a remanejamento interno ou
utilizarern como fonte o excesso de arrecadação desses recursos, e nas
suplementacôes de dotaçöes referentes ao pagamento da divida piblica e de
precatórios judiciais, bern corno os créditos a conta da dotacão de Reserva de
Contingência (art. 70, § 1 0). Prevé ainda esses mesrnos créditos nas
suplementacôes realizadas corn recursos provenientes das operaçOes de
crédito e outros diretamente arrecadados pelas empresas controladas pelo
Estado (art. 80, parágrafo inico).

o art. 167, inciso IV, da Constituição Federal veda a concessão de crédito
ilimitado, que também não está prevista no Substitutivo n o i. Por essa razão,
o Substitutivo n o 2 define percentual para abertura de créditos suplementares
relacionados a essas despesas especificas.

2 - 0 Substitutivo no 1 propãe que sejam executados em 1999 o orçamento
de 1998 mais Os créditos adicionais abertos em 1998. Se aditarmos todos os
créditos adicionais abertos em 1998, a despesa total autorizada ficará muito
elevada, porque, so corn o saneamento do BEMGE, da MinasCaixa e do
BDMG, foram abertos quase R$4.000.000.000,00.

Assim, esta Cornissão propOe acatar apenas os créditos suplementares
abertos ate 30/11/98, que utilizararn como fonte o excesso de arrecadacâo,
uma vez que, se em 1998 houve excesso de arrecadaçâo em determinadas
receitas, provavelmente o mesmo ocorrerá no exerciclo seguinte, porque a
base orcamentária é a mesma, ou seja, a Lei Orçamentária de 1998.

3 - Acatarnos também os créditos suplementares abertos ate 30/11/98 que
utilizaram como fonte a anulacâo de despesa no Fundo de Incentivo a
lndustrializaçâo - FIND -, porque essas suplementacOes tiveram por objetivo
acrescentar dotacoes a projetos de interesse social como saiide, obras
püblicas e seguranca püblica.

Assim, haverá acréscimo de:
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- R$1.900.000,00 para a Fundo Estadual de SaCide, para recuperaçao fisica

da rede assistencial;
- R$25.000.000,00 para a Secretaria de Estado de Trarisportes e Obras

PibIicas, para Apoio Financeiro aos Municipios e para execuçao de obras de
infra-estrutura;

- R$2.300.000,00 para a Poilcia Militar, para investimerito em policiamento
ostensivo;

- R$10.700.000,00 para o DER-MG, para realização de obras de infra-
estrutura em municipios (R$3.200.000,00) e para restauraçao da rede
rodoviária (R$7.500.000,00);

- R$2.100.000,00 para a Secretaria de Estado de Justica e de Direitos
Humanos, para assisténcia a sentenciados e servicos de apoio administrativo.

4) Inclusão, na Secretaria de Estado de Justiça e de Direitos Humanos, da
atividade "Operacionalizaçao das Açoes da Ouvidoria de Policia".

5) Inclusão da atividade Clue possibilitará o atendimento das indenizaçaes
as vitimas do desabamento do pavilhão da Gameleira, ocorrido em fevereiro
de 1971 (Lei n o 12.944, de 1998).

As 1.053 emendas de despesa apresentadas ao projeto em tela referem-se
a uma proposta orcamentária incompativel corn a execuçâo orcamentária do
Estado, como ja salientado. Diante da decisâo de ser adotado, para o
exercIcjo de 1999, o orcamento de 1998, corn as adaptaçOes necessárias,
consideramos que este Oltimo já contém dotaçôes orcamentárias que
contemplam a maioria dos objetos das emendas em questão. Par isso
opinamos por sua rejeiçâo.

As Emendas n
o
s 928 e 929 pretendem reduzir de 10% para 5% a limite da

autorização para Clue a Poder Executivo realize suplementacaes,
respectivamente, ao orçamento de investimento das empresas controladas
pelo Estado e ao orçamento fiscal, sem nenhuma exceção.

Entendemos. ser-o orçamento püblico uma das pecas de planejamento
governamental que garante ac, Poder Executivo certa flexibilidade na abertura
dos créditos suplementares, para atender a necessidades imprevistas ou
correçöes durante sua execuçao. No Substitutivo n o 2, Clue apresentamos,
mantivemos o percentual de 10% para as suplementacaes corn recursos
ordinários referentes a anulaçäo, remanejamento interno ou a excesso de
arrecadaço. Lirnitamos também a 10% as suplementaçaes de dotaçaes
referentes ao pagamento da divida pCjblica, de precatórios judiciais e as corn
recursos vinculados Clue ate entâo estavarn fora desse limite. Por essas
razaes somos pela rejeiçao dessas emendas.

A Emenda no 930 pretende introduzir na lei orçamentária dispositivo que
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possibilite o reajuste dos salários dos servidores pCiblicos estaduais,
estipulando a data e o cálculo do percentual de ajuste. Compete a lei
orcamentária dispor sobre matéria relacionada a fixação de despesa e
previsão de receita, salvo autorizaçâo para abertura de créditos
suplementares e contratação de operacöes de crédito. Apesar do mérito da
emenda em questão, entendemos não ser ela compatIvel corn a norma
orçarnentária. Por isso opinamos por sua rejeiçâo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacâo do Projeto de Lei no

1.941/98, na forma do Substitutivo n o 2, a seguir redigido, e pela rejeicão das
Emendas n

os 1 a 1.056, ficando prejudicada a Emenda 
no 

1.057.
SUBSTITUTIVO No 2

Estima as receitas e fixa as despesas do Orcarnento Fiscal do Estado de
Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado para o exercicio de 1999.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Orcamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e o Orcamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercicio de
1999 será o rnesmo orçamento a Clue se refere a Lei n.° 12.746, de 8 de
janeiro de 1998, corn as alteracaes decorrentes dos créditos suplernentares
abertos ate 30 de novembro do exercIclo financeiro de 1998 que utilizaram
corno fonte de recursos o excesso de arrecadação deste exercIcio - recursos
ordinários - e a anulaçao da dotacão 4051.11623461.052-0001-501, do Fundo
de Incentivo a lndustrializacão - FIND -, corn as seguintes ressalvas:

I - a despesa orçamentária corn "Juros e Encargos da Divida Contratada
Interna" fica fixada em R$778.682.502,00 (setecentos e setenta e oito mithôes
seiscentos e oitenta e dois mil quinhentos e dais reais), serido a diferença
entre esse valor e o fixado na lei citada no "caput" deste artigo, corn recursos
ordinários, deduzida da dotaçao referente a "Amortizacão da Divida Mobiliária
Interna" fixada naquela lei;

II - a despesa orcamerttária corn a "Arnortizacão da Divida Mobiliária
Externa" fica fixada em R$127.000.000.00 (cento e vinte e sete milhöes de
reais), sendo a diferença entre esse valor e o fixado na lei citada no "caput"
deste artigo deduzida da dotacão referente a "Amortizacao da Divida
Mobiliária Interna" fixada naquela lei;

Ill - a despesa orcamentária corn "Juros e Encargos da Divida Contratada
Externa" fica fixada em R$66.413.603,00 (sessenta e seis milhöes
quatrocentos e treze mil seiscentos e trés reais), sendo a diferença entre esse
valor e o fixado na lei citada no "caput" deste artigo acrescida 6 dotação
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referente a "Amortizacao da DIvida Mobiliária Iriterna" fixada naquela lei;

IV - a despesa orçamentária corn a "Amortizacao da Divida Contratada
Externa" flea fixada em R$67.668.509,00 (sessenta e sete milhães seiscentos
e sessenta e oito mil quinhentos e nove reals), sendo a diferenca entre esse
valor e o fixado na lei citada no "caput" deste artigo deduzida da dotacao
referente a "Amortizaçao da Dlvida Mobiliária Interna" fixada naquela lei;

V - a despesa orçamentária corn "Juros e Encargos da Divida Mobiliária
Externa" fica fixada em R$14.736.405,00 (quatorze milhôes setecentos e
trinta e seis mil quatrocentos e cinco reals), sendo a diferenca entre esse
valor e o fixado na lei citada no "caput" deste artigo acrescida a dotacao
referente a "Amortizaçao da DIvida Mobiliária Interna" fixada naquela lei;

VI - a despesa orçamentária corn "Amortizacâo da DIvida Contratada
Interna" flea fixada em R$140.664.799,00 (cento e quarenta milhôes
seiscentos e sessenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais), sendo
a difererica entre esse valor e o fixado na lei citada no "caput" deste artigo
acrescida a dotacao referente a "Amortizaçao da Divida Mobiliária Interna"
fixada naquela lei;

VII - a despesa orcamentária corn "Juros e Encargos da DIvida Mobiliária
Interna" flea fixada em R$2.000,00 (dois mil reals), sendo a diferertca entre
esse valor e o fixado na lei citada no "caput" deste artigo acrescida a dotação
referente a "Amortizacao da DIvida Mobiliária Interna" fixada naquela lei;

VIII - o "Resumo Gera[ da Despesa", constante no Anexo VI, que contém Os
Quadros de Detaihamento da Despesa da lei mencionada no "caput" deste
artigo, terá as seguintes alteracaes:

a) as "Sentenças Judiciârias" - codigo 3191- ficam fixadas em
R$51.878.668,00 (cinqüerita e um milhôes oitocentos e setenta e olto mil
seiscentos e sessenta e oito reals), sendo a dfferenca entre esse valor e a
fixado naquele anexo deduzida da dotaçao referente a "Amortizaçao da
DIvida Mobiliária Interna" fixada riaquela lei;

b) as "Sentencas Judiciárias" - cadigo 3291- ficam fixadas em R$95.626,00
(noventa e cinco mil seiscentos e vinte e seis reals), sendo a diferença entre
esse valor e o fixado naquele anexo acrescida a dotacao referente a
"Amortizaçao da Divida Mobiliária Interna" fixada naquela lei;

c) as "Sentencas Judiciárias" - cOdigo 4191- ficam fixadas em R$930.210,00
(novecentos e trinta mil duzentos e dez reals), sendo a diferenca entre esse
valor e o fixado naquele anexo acrescida a dotacao referente a "Amortização
cia Divida Mobiliária Interna" fixada naquela lei;

d) as "Sentencas Judiciárias" - cOdigos 4291 e 4391 - ficam anuladas,
sendo as valores fixados naquele anexo acrescidos a dotacâo referente a
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"Amortizacão da DIvida Mobiliária Interna" fixada naquela lei;

IX - No Anexo II da lei citada no "caput" deste artigo flea anulada, no
Programa de Trabalho da Unidade Orcamentária 1915 -
EGE/SEFlTransferências do Estado a Empresas, a Atividade 11 64 362 2.782
- Programacão a Cargo do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE -
e respectiva subatividade, sendo o valor orcamentário anulado de R$1.000,00

mil reals) acrescido a dotação referente a "Arnortizaçâo da Divida Mobiliária
Interna" fixada naquela lei;

X - No Anexo IV da lei citada no "caput" deste artigo ficam excluIdos os
seguintes quadros referentes a empresa Banco do Estado de Minas Gerais -
BEMGE:

a) Programa de Investimento;
b) Origens de Recursos para Investimentos;
c) Recursos Financeiros/Origem e Aplicacao;
d) Detalhamento dos lnvestimentos;
e) Quadro de Detalhamento de Investimento;
XI - No Anexo II da lei citada no "caput" deste artigo flea incluIda, no

Prograrna de Trabalho da Unidade Orçamentária 1913 -
EGE/SEF/Transferéncias do Estado a Empresas Subvencionadas, a
Atividade 16 91 572 2.359 - Programacão a Cargo da Trem Metropolitano de
Belo Horizonte S.A. e respectiva subatividade, corn o detalhamento constante
no Anexo I-A desta lei, sendo o valor orcamentário fixado neste ariexo
deduzido da dotacão referente a "Amortizaçao da Divida Mobiliária Interna"
fixada naquela lei;

XII - Nos Anexos III e IV da lei citada no "caput" deste artigo ficam incluidos
os quadros constantes nos Anexos I-B e I-C desta lei, respectivamente,
referentes a empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A.;

XIII - No Anexo II da lei citada no "caput" deste artigo flea incluida, no
Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária 1121 - Secretaria de Estado
da Casa Civil e Comunicacão Social, a Atividade 03 07 020 4.256 -
Operacionalizacâo das Acães da Ouvidoria de Policia e respectiva
subatividade, corn os detalhamentos constantes no Anexo l-D desta lei, sendo
o valor orcamentário fixado neste anexo deduzido da dotacao referente a
"Amortizacâo da DIvida Mobiliária Interna" fixada naquela lei;

XIV - No Anexo II da lei citada no "caput" deste artigo flea incluIda, no
Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária 1211 - Secretaria de Estado
da Justiça e de Direitos Humanos, a Atividade 02 07 020 2.293 -
Operacionalizacão das Acaes dos Conseihos, e respectiva subatividade, corn
os detalhamentos constantes no Anexo I-E desta lei, sendo o valor
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orçamentário fixado neste anexo deduzido da dotaço referente a
"Amortizaçao da Divida Mobiliária Interna" fixada naquela lei;

XV - No Anexo II da lei citada no caput" deste artigo fica inclulda, no
Programa de Trabalho da Unidade Orcamentária 1911 - Encargos Gerais do
Estado/SEF/Encargos Diversos, a Subatividade n o 0002 - IndenizacOes por
Forca da Lei no 12.994, de 30/7/98 - na Atividade 03 07 021 2.167 -
lndenizacöes Administrativas e Judicials, corn os detaihamentos constantes
no Anexo I-F desta lei, sendo o valor orçamentário fixado neste anexo
deduzido da dotaçao referente a "Amortizacao da Divida Mobiliária Interna"
fixada naquela lei;

XVI - No Anexo II da lei citada no "caput" deste artigo fica incluida, no
Programa de Trabatho da Unidade Orçamentaria 1911 - Encargos Gerais do
Estado/SEF/Encargos Diversos, a Atividade 03 07 021 2.180 - Gerenciamento
do Processo de Extinçao da MinasCaixa e respectiva subatividade, corn os
detaihamentos constantes no Anexo I-G desta lei, sendo o valor orçamentário
fixado neste anexo deduzido da dotacao referente a "Amortizacao da Divida
Mobiliária Interna" fixada naquela let;

XVII - No Anexo II da lei citada no "caput" deste artigo fica incluida, no
Programa de Trabaiho da Unidade Orçamentária 1911 - Encargos Gerais do
Estado/SEF/Encargos Diversos, a Atividade 03 07 021 2.571 - Encargos
Decorrentes da Lei no 12.992, de 30/7/98, e respectiva subatividade, corn os
detaihamentos constantes no Anexo I-H desta lei, sendo o valor orçamentário
fixado neste anexo deduzido da dotacao referente a "Amortizacao da DIvida
Mobiliâria Interna" fixada naquela el;

XVIII - a despesa orçamentária corn "Amortizaçao da Divida Mobiliária
Interna" fica fixada em R$2.000,00 (dois mll reals), sendo a diferenca entre
esse valor e o fixado na lei citada no "caput" deste artigo, corn as alteracoes
das ressalvas constantes no art. 10 desta lei, deduzida da receita corn
"Operacoes de Crédito Internas/Letras e Outros Titulos de Responsabilidade
do Tesouro" estimada naquela let, sendo o saldo rernanescente desta receita
acrescido a de "Alienaçao de Titulos Mobiliários", expurgando a estimativa da
receita corn "Operacoes de Credito Internas/Letras e Outros Titulos de
Responsabilidade do Tesouro";

XIX - No Anexo II da lei citada no "caput" deste artigo fica anulada, no
Programa de Trabaiho da Unidade Orcamentária 1911 - EGEISEF/Encargos
Diversos, a Atividade 15 81 486 2.455 - Custas e Emolumentos a Entidades e
respectiva subatividade, sendo o valor orcamentário anulado, no valor de
R$6.451.737,00 (seis milhOes quatrocentos e cinqüenta e urn mil setecentos e
trinta e sete reals) deduzido da Receita Judiciária - Adicional art. 40 da Lei no
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7.399 de 1978, corn custas e emolumentos estimados naquela lei;

XX - No Anexo III da lei citada no "caput" deste artigo fica alterado, no
Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária 2361 - Instituto de
Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG -, o "Grupo
de Despesa" da Atividade 15 82 495 4.347 - Proventos de Inativos
Parlamentares e Outros Civis e Pensionistas e respectiva subatividade, para
o grupo de despesa "Outras Despesas Correrites".

Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares
ao Orcamento Fiscal ate os seguintes limites:

- dez por cento da despesa fixada no art. 10 desta lei para o Orcarnento
Fiscal, para as suplernentacães corn recursos ordinários quando se referirem
a anulação, remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de
arrecadaçâo desses recursos;

II - dez por cento da despesa fixada no art. 10 desta lei para o Orçamento
Fiscal, para as suplementacoes de dotacoes referentes ao pagamento da
dIvida püblica e de precatórios judiciários, bern como para suplementacOes
corn recursos vinculados.

Parégrafo Unico - São dispensados os decretos de abertura de crédito nos
casos em que a lei determina a entrega autornática do produto de receita aos
murilcipios.

Art. 30 - 0 Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado ate os seguintes limites:

- dez por cento do valor referido no art. 10 desta lei para o Orcamento de
Investimento das Empresas Coritroladas pelo Estado, para as
suplementacôes corn recursos ordinérios quando se referirem a anulacao,
remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadacao

z desses recursos;
C, II - dez por cento do valor referidp no art. 10 desta lei para o Orcamento de

Investirnento das Empresas Controladas pelo Estado, para as
suplementacôes realizadas corn recursos não ordinários do Estado.

Art. 40 - 0 Poder Executivo poderá, sern prejuizo de outras autorizacOes
especificas, realizar operacães de crédito, no exerciclo financeiro de 1999,
ate a Ilmite de R$205.000.000,00 (duzentos e cinco milhães de reals),
destinados ao financiarnento de projetos.

Parégrafo Qnico - Na contratacao das operacöes de crédito de que trata
este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer em garantia a vinculaçao de
receitas proprias cu de transferências federals, fianca bancária dos
estabelecimentos oficials de crédito e cauçao ou penhor de açaes de
ernpresas püblicas e sociedades de economia mista.
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Art. 5° - Fica a Poder Executivo autorizado a realizar operacOes de crédito

por antecipaçäo da receita, no exercicio financeiro de 1999, mediante
contrato ou emissão de titulos de renda, observado o estabelecido na
Resoluçao no 78, de l°de julho de 1998, do Senado Federal.

Paragrafo ünico - Na contrataçao das operacoes de crédito de que trata
este artigo, podera o Poder Executivo oferecer como garantia a vinculaçào
dos recursos referentes a cots estadual do Fundo de Participaçào dos
Estados e ao Imposto sobre Operaçôes Relativas a Circulacao de
Mercadorias e sobre a Prestacao de Servicos de Transporte Interestadual e
Iritermurilcipal e de Comunicacao - ICMS.

Art. 60 - Os Anexos I a IV de que tratam os arts. 3, 40 e 60 da Lei
12.746, de 8 de janeiro de 1998, sero compatibilizados pelo Poder

Executivo, a fim de incluirem as alteraçoes decorrentes desta lei, a qua]
passam a integrar.

Art. 70 Esta lei vigorará no exercicio de 1999, a partir de l°de janeiro.
Art. 80 - Revogam-se as disposicaes em contrário, em especial os arts. 70,

50 90, 10 e 12 da Lei n o 12.746, de 8 de janeiro de 1998.
Sala das ComissOes, 15 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Durval Angelo -

José Braga - Antonio Jilio - Anderson Adauto.

* - Os Anexos referentes a Programa de Trabalho, Receita Orcamentária e
Recursos Financeiros foram publicados na ediçao do "Diana do Legislativo"
de 17.12.1998.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 380/95
Comissao de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia

RelatOrio
O projeto de lei em estudo, do Deputado Almir Cardoso, tern por escopo

instituir prograrna de garantia de renda minima a familias corn fllhos em
situaçao de risco.

O projeto foi examinado, em 1 0 turno, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que Ihe apresentou a Emenda no 1, e pela Comissão de SaCide e
Açao Social, que Ihe apresentou a Emenda no 2. Vern, agora, a esta
Comissão, a pedido do autor, para receber parecer quanto ao mérito, na
forma regimental.

Fundamentaçao
O Brasil tern ostentado, nos ültimos anos, tristes estatisticas relacionadas a

sua precária estrutura social, das quais o indicador mais desonroso é, sem
dUvida, a perversa distnibuiçao de renda, que coloca o Pals entre os mais
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injustos do mundo.
Significativa parcela da população encontra-se a margem do sistema

econOmico, sem acesso aos bens de prirneira necessidade, que Ihe permitam
situar-se acima da linha de sobrevivência e ver crescer os fllhos na
expectativa de urn futuro corn major dignidade.

0 combate a miséria tern como condição a meihor distribuicâo de renda,
que vem sendo defendida por pensadores de diferentes tendências, desde
épocas remotas, como fator de equilIbrio social.

Contemporaneameflte, paIses mais avançados, coma a Franca, a Inglaterra
e a Espanha, estäo adotando programas de renda familiar minima como urn
direito da cidadania, fundamentando-Se na premissa de que reduzir a deficit
no orcamento familiar é criar meihores condiçOes de vida para todos.

Programas de renda familiar minima tern sido associados a obrigatoriedade
de se manterem os fllhos na escola, como forma de se reduzir o Indice de
evasâo escolar e evitar que as criancas sejam forcadas a abandonar os
estudos para ganhar a vida precocemente.

Tais programas constituem meio eficiente para se fazer reverter a tenidência
ao aurnento da criminalidade entre os jovens excluldos, hivrando-os dos
perigos da rua e da ignorância.

Entretanto, entendemos que, para se assegurar que as criancas e os jovens
oniundos das famIlias de baixa renda sejam realmente beneficiados corn a
permanéncia e urn meihor aproveitamerito na escola, o programa proposto
deveria sen voltado estnitamente a concessâo de bolsa familiar para a
educagão. Assim, teremos garantido a interesse dessas familias em manter
seus flihos na escola, zelando pela sua freqüência as aulas.

Foi esse o motivo que nos levou a apresentar o Substitutivo no 1.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 380/95 na

forma do Substitutivo no 1, apresentàdo a seguir.
SUBSTITUTIVO No 1

lnstitui o Programs Bolsa Familiar pars a Educacão.
A Assembléha Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica inistituido o Programa Bolsa Familiar pars a Educacao, corn a

objetivo de garantir o acesso e a permanência na escola publica das crianças
corn idade de sete a quatorze anos completos, que vivam em situação de
carência material e precárias condiçOes soclais e farniliares.

Art. 20 - Para fazer jus a bolsa referida no art. 1 0, a mae, ou, em sua falta, a
I psi ou responsável legal, que detenha a posse e a guards do rnenor ou de

menores carentes a serem beneficiados corn a bolsa, deverà provar que:
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- todos os flihos ou menores corn idade entre sete e quatorze anos

completos estão regularmente matriculados em escola da rede püblica, tendo
todos freqüència regular minima de noventa por cento das aulas do periodo
letivo em curso;

II - a renda "per capita" mensal da famIlia é igual oil inferior a meio salário
minima;

Hi - havendo membro adulto da familia desempregado, este se acha inscrito
no Sistema Nacional de Emprego - SINE -;

IV - a familia reside ha, no minimo, cinco anos no Estado de Minas Gerais.
Art. 3°- 0 valor da bolsa prevista no art. 10 desta lei será de 135,27 UFIRs.
Art. 40 - A Secretaria de Estado cia Educaçao será a gestora do Programa.
Art. 50 - Seri instituida uma comissão executiva corn atribuiçOes de

supervisionar e coordenar a Programa, composta por urn representante de
cada urn dos seguintes órgâos:

I - Secretaria de Estado da Educaçao;
II - Secretarja de Estado do Trabaiho, da Assistência Social, da Criarica e

do Adolescente;
III - Conseiho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 60 - Os recursos para o Programa serão previstos no orçamento do

Estado.
Art. 70 - 0 Poder Executivo regularnentara esta lei no prazo de sessenta

dias contados da data de sua publicaçao.
Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 90. Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala clas ComissOes, 16 de dezembro de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Gilmar Machado, relator - Sebastião

Navarro Vieira - Adelmo Carneiro Leâo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 748/96

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria
Relatório

De autoria do Deputado Antonio Roberto, o projeto de lei em tela tern por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Municipio de Alvinópolis a
imOvel que especifica.

Em cumprimento aos ditames regimentals, a Cornissão de Constituiçao e
Justiça procedeu ao exame preliminar da matéria, concluindo por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade corn a Emenda n o 1.

Agora, cumpre a esta Comissão apreciar o projeto, atendo-se ao disposto
no art. 102, VU, "d", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
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O imôvel objeto da proposicão está ocioso e, coristituindo-se de urna area

de 2.353,49m2, faz parte do terreno onde se localiza a Escola Estadual
Desembargador Barcelos Corrêa, que se encontra registrado sob o n° 422, a
fis. 71 do livro 2C, no Cartório de Registro de ImOveis da Comarca de
Alvinôpolis.

Ha de se considerar que a transferência de dominio da referida propriedade
do Estado para o municiplo não acarreta despesas para o erário nem tern
repercussão na lei orcamentária, razão pela qual não encontrarnos óbice, do
ponto de vista firianceiro-orcamentário, a aprovacão da matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n° 748/96

corn a Emerida n° 1, da Comissão de Constituição e Justica.
Sala das ComissOes, 15 de dezembro de 1998.
Kernil Kurnaira, Presiderite - José Braga, relator - Sebastião Navarro Vieira -

Marcos Helênio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.530/97

Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orcamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Roberto Amaral, o projeto de lei em tela visa a
criacão do Programa Estadual de Cidadania no Melo Rural.

A rnatéria foi distribuida as cornissOes competentes, e a Comissão de
Constituicão e Justiça perdeu o prazo regimental para se manifestar. Por
força de requerimento aprovado em Plenário, a proposicão fol encaminhada a
Comissäo de Politica Agropecuária e Agroindustrial, que emitiu parecer por
sua aprovacão. Cabe, agora, a esta Comissâo opinar quanta a seus aspectos
orçarnentários.

Fundamentação
0 projeto em exame tern por escopo criar o Programa Estadual de

Cidadania no Melo Rural. Em sinthse, esse programa visa a propiciar a
coordenação das acoes püblicas e privadas destinadas a meihoria das
condicaes de vida da populacão rural. São abrangidos as setores de
educacão, saüde, habitação, promocão social, trabaiho, ciência e tecnologia,
esportes, etc. 0 fundamento dessa iniciativa é o escasso apoio oficial e a
desarticulacão das acaes püblicas voltadas para o habitante do campo. Trata-
Se, essencialmente, de urna tentativa de integracão dos diversos Orgãos que
atuam no rneio rural, cujas acOes deveriam ser sinérgicas. Assim sendo, não
existe impedimenta de ordem orcamentária a aprovacão do projeto. 0

• Conseiho Estadual, previsto em seu art. 6 0, é integrado por representantes
não rernunerados de secretarias do Poder Executivo e Orgãos da iniciativa
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privada. Além disso, a destinaçao especIfica de recursos para a programa
obedecerá a tramitaçao do orçamento. Para 1999, portanto, serão utilizados
recursos orcamentarjos dos diversos Orgàos que tern atuaçao no meio rural.

Conctusâo
Em face do exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 1.530/97no 10 turno, na forma proposta.
Sala das Comissaes, 15 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastiao Navarro Vieira, relator - José Braga -

Marcos Helênio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.810/98

Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe altera
anexo da Lei no 12.425, de 27 de dezembro de 1996, que dispãe sobre o
lancarnerito e cobrança de taxa de expediente relativa a atos de autoridade
administrativa do Iristituto Mineiro de Agropecuárja.

Cumpridas as formalidades regimentais, a matéria fol apreciada,
inicialmente, pela Comissão de Constituicao e Justiça, que concluiu por sua
cOnstitucionalidade, legalidade e juridicidade, apresentando a Emenda n o 1.

As Comissães de Politica Agropecuária e Agroindustrial e de Defesa do
Consumidor também se pronunciaram favoraveimente a proposiçào,
acoihendo a Emerida no 1, da Comissão de Constituicao e Justiça.

Cabe, agora, a esta Comissao examinar a matéria sob a ótica orçamentária
e tributária.

Fundamentaçao
A proposiçao altera cinco itens da Tabela A, prevista no art. 92 da Lei no

6.763, de 26 de dezen,bro de 1975, na redaçao dada pelo Anexo I, a que se
referem Os arts. 50 e 60 da Lei no 12.425, de 27 de dezembro de 1996,
reIativos ao lançarnento -e cobrança de taxa de expediente pelo Instituto
Mineiro de Agropecuaria-IMA.

As alteracoes consistem na reduçao dos valores da taxa de expediente,
para adaptar a cobrança desse tributo a realidade do mercado de carcaga de
bovinos, sumnos e a yes, corn base em estudos técnicos da Cämara Setorial de
Produtos de Origem Animal, da qual faz parte o Governo do Estado.

Assim, a taxa de expediente incidente sobre o registro do produto passa de
42 UFIRs para 33,61 UFIRs; sobre o abate de bovinos, bufalinos e eqUinos,
passa de 1,20 pars 1,05 UFIRs, por cabeça; sobre o abate de suinos, ovinos
e caprinos, passa de 0,50 para 0,46 UFIRs; sobre abate de a yes, coelhos e
outros, de 1,20 para 0,45 UFIRs por centena de cabeças ou fracão; e sobre
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leite de consumo pasteurizado ou esterilizado, passa de 1,20 pars 1,05
UFIRs, a cada 1.000 litros ou ftacao.

Como se trata de reducao da taxa de expediente, nao ha exigéncia do
princIplo da anterioridade estabelecido no art. 150, III, "b", da Constituiçao
Federal, que se aplica somente as hipóteses de instituicao de tributo novo ou
majoracao de tributo, quando, então, a lei sá poderia vigorar no exercIcio
subseqüente.

Importa salientar que, para uma previsâo estimada de arrecadacao das
texas de expediente do IMA em 1998 no montante de R$2.496.384,00, a
execução orcarnentária ate outubro deste ano registra uma receita
efetivamente arrecadada de R$145.141,35, segundo dados da Secretaria de
Estado da Fazenda/Contadoria-Geral.

Logo, a proposicão em tela näo produz grande impacto na receita das taxas
estaduais, haja vista que a reducào pretendida incide apenas sobre cinco
itens do total de vinte e cinco constantes da Tabela A do Anexo 1 da
Consolidacao da Legislacao Tributária e, ainda assim, em percentuais que
giram em torno de vinte por cento.

Ademais, a medida proposta visa a adaptar os valores da taxa de
expediente a realidade do mercado agropecuário, adotando-se as conclusöes
de estudo da Câmara Setorial de Produtos de Origem Animal.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.810/98, no 10 turno, corn a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de
Constituicao e Justice.

Sala das Comissães, l°de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Paulo Piau, relator - Durval Angelo - Sebastião

Costa - Ajaimar Silva - Antonio Julio - José Braga.
PARECER PARA 0 1 0 TURNS) DO PROJETO DE LEI N O 1.912/98

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem no 293/98, o Governador do Estado fez remeter a
esta Casa, para apreciaçâo e deliberacâo, o projeto de lei em tela, que tern
por escopo autorizar o Poder Executivo a alienar imóvel so patrimônio do
Municipio de Capinópolis.

Em cumprimento aos ditames regimentais, a proposicao foi publicada em
8/10/98 e a seguir encaminhada a Comissão de Constituicão e Justica, que
perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Agora, cumpre a esta Comissão apreciar a projeto, atendo-se ao que dispae
o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.
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Fundamentaçao

0 imOvel de que trata o projeto foi incorporado ao patrimônio do Estado, por
doacão do Municipio de Capinopolis, para construção de urn centro de saUde.

Corn a municipalizaçao das acães da saüde, o Prefeito de Capinopolis
manifestou interesse em reaver o bern, contando para tanto corn a aprovaçâo
das Secretarias de Estado da SaCide e de Recursos Humanos e
Administraçao.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferència de
dominlo de bens páblicos, a matéria em questâo nao representa despesas
para o erário, não acarretando repercusso na lei orçamentária.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.912198 na forma proposta.
Sala das ComissSes, 16 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Antonio Julio - Sebastião

Costa - José Braga - Durval Angelo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.933/98

Comissáo de Administraçao PübI ica
Relatôrio

De autoria da Comissão Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 120
Dias, Proceder a Apuraçao de Denncias de Irregularidades no
Funcionamento de Bingos em Minas Gerais, Tais como: Violaçâo de Direitos
Humanos, Sonegaçao Fiscal, Fraude na Premiaçao e Envolvimento de
Policials corn as Denüncias, dentre Outros Delitos, o projeto de lei em
epigrafe pretende transferir as atividades da Comissão Permanente de
Bingos, de que trata o Decreto no 36.900, de 24/5/95, para a Loteria do
Estado de Minas Gerais.

Publicado em 15/10/98, o projeto recebeu parecer da Comissão de
Constituiçao e.Justiça,. que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade da matéria, que vem agora a esta Comissâo, nos termos
regimentals, para receber parecer de mérito.

Fundamentaçao
Conforme foi apurado pela referida CPI, a Comissao Permanente de Bingos

não tern conseguido coibir práticas abusivas e ilegais cometidas pelos
promotores dos jogos, como a sonegação fiscal e a não entrega dos prêmios
conforme o anunciado, além do envolvimento de policials. 0 projeto em
questao visa, pois, a transferir a fiscalizaçao desses jogos para a Loteria do
Estado de Minas Gerais, uma vez que esta conta corn profissionais
experientes e estrutura consolidada, capaz de solucionar as várias
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irregularidades constatadas.
Em conseqüéncia, haverá aumento da arrecadação fiscal e da credibilidade

nos promotores dos jogos.
A proposicâo se nos afigura importante e merece acoihida, porque vai ao

encontro dos rnais justos interesses sociais, meta a ser garantida pelo poder
publico.

Apresentamos, todavia, a Emenda no 1, corn 0 intuito de aprimorar a
redação do art. 10 do projeto, conferindo-Ihe major clareza quanto aos
propósitos que objetiva alcançar.

Conclusáo
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

no 
1.933/98

corn a Emenda no 1, a seguir redigida.
EMENDA No 1

Dé-se ao "caput" do art. 10 a seguinte redaçâo:
"Art. 1 0 - Ficam transferidas para a Loteria do Estado de Minas Gerais as

atribuiçOes da Cornissäo Permanente de Bingos, de que trata 0 Decreto no
36.900, de 24 de malo de 1995, especialmente as seguintes:

- propor ao Secretário de Estado da Fazenda a edição de normas
complementares que regularão e definirão os padrOes técnicos de
funcionamento de todas as modalidades de sorteio previstas neste decreto e
procedimentos afins;

II - fiscalizar, em caráter permanente, corn o apoio dos ôrgãos competentes,
os locals em que se realizarão os sortelos;

Ill - propor ao Secretário de Estado da Fazenda a aplicação, as entidades
infratoras, de penalidade prevista na legislacáo;

IV - propor ao Secretário de Estado da Fazenda a edicâo de normas sobre
as caracterIsticas dos equipamentos de controle dos sorteios, os rnétodos e
sistemas de informática de uso obrigatório em cada modalidade de sorteio e
outras que se fizerem necessárias;

V - autorizar previamente a impressâo, a comercializacão e o uso das
cartelas e proceder ao seu controle.".

Sala das ComissOes, 16 de dezembro de 1998.
LeonIdio Boucas, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

Ajalmar Silva.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.951/98

Cornissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

0 Projeto de Lei no 1.951/98, do Procurador-Geral de Justica, dispOe sobre
o subsidlo mensal dos rnembros do Ministério Pblico do Estado e dá outras
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providéncias.

A proposição foi distribulda a Comissão de Constituiçao e Justica, que
concluiu por sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade e apresentou as
Emendas n°s 1 a 3.

Conforme determina o Regimento lnterno da Casa, o projeto vem, agora, a
esta Comissao para ser objeto de parecer quanto aos aspectos
orçamentários.

Fundamentaçao
Como estabelecido em sua ementa, o projeto de lei em tela dispãe sobre Os

vencimeritos dos membros do Ministérlo PCiblico. Em termos originais, a
proposição fixa o subsIdio mensal do Procurador-Geral de Justica e dos
Procuradores de Justiça em noventa vIrgula vinte e cinco por cento do valor,
em espécie, recebido por Ministro do Supremo Tribunal Federal, a titulo de
subsidlo mensal. Para os demais membros do Ministério Püblico, os
subsidios serão determiriados conforme os indices de escalonamento vertical
previstos na lei orgânica do Ministérjo Piblico. Ainda, nos termos do art. 5 0 da
proposição, é concedido urn abono financeiro, a partir de 1 0 de janeiro de
1998. E importante salieritar que o art. 37 da Constituiçao Federal determina
que a remurieracao e o subsIdio dos ocupantes de cargos, furicoes e
empregos püblicos de qualquer dos Poderes, incluindo-se qualquer especie
de vantagem, não poderão exceder o subsidjo mensal, em especie, recebido
por Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, esse valor limite ainda não fol definido. E sabido que, no
máximo, ele será prôximo de R$12.720,00 (doze mil setecentos e vinte reais).
Assim, a Comissão de Constituiçao e Justica entendeu que, de fato, a
proposiçao objetiva determinar os critérios a serem observados quando da
fixacao, em lei, do subsIdlo dos membros do Ministério Püblico expresso em
moeda corrente. Nesse sentido, a Comissão de Constituiçao e Justiça
apresentou a Emenda n? 2, In verbis":

"Parágrafo ünico - 0 Procurador-Geral de Justiça enviará a Assembléla
Legislativa, no prazo de trinta dias a contar da data de publicaçao da lei que
fixar o subsidjo dos Miriustros do Supremo Tribunal Federal, projeto de lei
fixando valor do subsIdio de seus membros, expresso em moeda corrente.".

No exerciclo de 1998, o Ministério Püblico deverá despender cerca de
R$144.782.49500 corn a remuneraçâo de seus membros. Para 1999, a
proposta orcamentária encamirihada pelo Ministério Püblico, por meio de
anexo, indica urn total de despesas de R$168.831.801,00. A diferença de
R$24.049.306,00 corresponde aos efeitos orcamentários decorrentes da
aprovação da proposição em tela, observados Os critérios nela fixados, e o
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provável teto de R$12.720,00. Essa drfereriça inclui, tambérn, uma despesa
de R$8.731.842,00 decorrente de 60 nomeaçSes de procuradores e
promotores para o Ministério Püblico. Portanto, o aumento de despesa em
virtude do projeto e de R$15.317.464,00, ao ano. Hoje, a vencimento básico e
a verba de representacão do procurador, totalizam R$6.000,00.
Considerando-se as demais varitagens recebidas, o ganho médio relativo
aquele cargo é de R$10.560,00. Os demais membros recebem menos,
coriforme escala decrescente, inicialmente em dez por cento e, em seguida, a
razâo de cinco por cento de decréscimo. Portanto, ha urna diferença de oito
virgula sete por cento entre o ganho médlo atual de R$10.560,00 e o
pretendido subsldio, que poderá ser de ate R$11.479,80, isto é, noventa
virgula vinte e cinco por cento de R$12.720,00.

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

1.951/98 corn as Emendas n°s 1 a 3, da Comissào de Constituição e Justica.
Sala das Comissães, de de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Paulo

Piau - Ajalmar Silva - Antonio JUlio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.960/98

Comissão de Administraçâo PUblica
Relatório

Por meio da Mensagem n° 300/98, o Governador do Estado encaminhou a
Assembléia Legislativa o projeto de lei em epIgrafe que transforma cargo de
provimento em comissâo no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Fazenda, a que se refere o Decreto n o 36.033, de 14 de setembro
de 1994.

Publicada em 28/3/98, a proposicâo foi distribuida a Comissão de
Constituiçâo e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo no i, que apresentou.

Agora, para atender ao disposto no art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento
Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentaçáo
0 projeto tern por escopo promover a adequada modiflcação no name do

superior hierárquico da Assessoria de Planejamento e Coordenação, orgao
da Secretaria de Estado da Fazenda. Assim, em lugar de Diretor II, o superior
hierarquico naquela unidade administrativa passa a ser denominado
Assessor-Chefe.

Ao Governador do Estado cabe dispor sobre a orgariizacâo e a atividade do
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Poder Executivo; além disso, é matéria de sua iniciativa privativa a
estruturaçao de Secretaria de Estado, orgao vinculado àquele Poder e para o
qual desempenha papel de suporte e direcionamento no seu âmbito de
atuação.

A administraçâo piblica Se rege pelos principios constitucionais da
moralidade, da legalidade, da impessoalidade, da probidade administrativa e
da eficiência, conforme o disposto no "caput" do art. 37 da Carla Magna, corn
a redaçao dada pela Emenda Constitucional no 19. 0 projeto de lei em tela,
em sintonia corn esses princIpios, em especial corn o da legalidade, visa, tao-
sornente, a corrigir faiha do legislador, que instituiu o cargo de Diretor II, em
lugar do cargo de Assessor-Chefe, para a Assessoria de Planejarnento e
Coordenação daquela Pasta.

Nesse passo, o Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de
Constituiçao e Justiça, encontra apoio incontinenti por parte desta Comissão,
uma vez que se coaduna, também, corn a principio da legalidade. 0 seu art.
10 supre a omissào do legislador que ao promover a alteraçao originalmente
proposta no projeto, nâo rnencionou o art. 17 da Lei no 12.984, de 1998, no
qual se faz a aludida alteraçâo. Concomitantemente, o art. 2 0 do substitutivo
dá nova redaçao ao art. 11 da mesma lei, inserindo a expressão "mantida a
mesma remuneraçao", inadvertidamente omitida a epoca da elaboraçao da
referida norma. Justffica-se a inserçao dessa expressão para evitar que a
transformaçao de cargos preconizada no citado art. 11 da lei venha a Jesar
direito ja adquirido de servidor no exerciclo do cargo transformado.

Desse modo, a oportunidade e a conveniência de se aprovar o projeto em
análise na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de
Constituiçao e Justiça, são aqui reforçadas por esta Comissâo.

Outrossirn, considerando que o Tribunal de Justiça vem desenvolvendo
intenso trabaiho corn o objetivo de meihorar a comunicaçâo entre seus
pQblicos interno.e externo, faz-se necessário proceder a urn aperfeiçoamento
da area de cornuriicação daquela Corte. Corn esse intuito apresentamos a
Ernenda no 1, que propOe a renomeação do cargo destinado ao dirigente do
órgäo responsâvel pela politica de comunicaçao da instituicão. Assim, em
lugar de Diretor de Departamento, passa a ser designado Secretário, o
referido cargo de dirigente.

Na oportunidade, entendemos par bern apresentar a Ernenda no 2, que
cuida de modificar a redaçao do parágrafo ünico do art. 91 da Lei n o 11.511,
de 1994, prornovendo a isonornia de tratamento entre os pilotos de
helicOptero e de avião, quando em função de cornando, e os comandantes de
avião a jato, assegurando aos primeiros a percepção da gratificação especial

621

ja assegurada pela lei aos comandantes.
Já a Emenda no 3, que ora apresentamos, visa aprimorar o texto da Lei no

10.470, de 1991, que dispöe sobre a absorcão de servidor da MinasCaixa no
quadro de pessoal da administracão direta do Poder Executivo.

Conclusão
Diante das razães apresentadas, somos pela aprovacào, em 1 0 turno, do

Projeto de Lei n o 1.960/98 na forma do Substitutivo no i, apresentado pela
Comissão de Constituicão e Justica, corn as Ernendas n

o
s 1 a 3, a seguir

redigidas.
EMENDAN°1

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica transformado em cargo de Secretário, TJ-DAS-02, PJ-S01,

urn cargo de Diretor de Departamento, TJ-DAS-06, corn lotacao na
Assessoria de Comunicação Institucional do Tribunal de Justica.".

EMENDA NO 2
0 paragrafo Unico do art. 91 daLei n o 11 .406, de 28 de janeiro de 1994,

introduzido pelo art. 15 da Lei no 11.511, de 7 de julho de 1994, passa a
vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 91 - ..........
Parágrafo (inico - Ao Piloto de Helicóptero, código EX-35, e ao Comandante

de Avião, código EX-24, licenciados, respectivarnente, Piloto de Linha Aérea
de Helicóptero e Photo de Linha Aérea de Avião, portadores de certificado de
habilitacão técnica para vôos por instrumerito ("Instrument Flight Rules" -
JFR), quando em função de comando, devidamente designada por ato do
Chefe do Gabinete Militar do Governador, poderà ser atribulda a gratiflcação
especial assegurada, a mesmo titulo, ao Comandante de Avião a Jato.".

EMENDA NO 3
Acrescerite-se onde convier:
"Art..... - As parcelas remuneratOrras pagas a tItulo de vantagem pessoal e

concedidas em decorréncia da aplicação do art. 1 0 da Lei no 10.470, de 15 de
abril de 1991, serâo recalculadas segundo os mesmos indices e critérios
aplicados ate agosto de 1994, sendo deduzido do valor recalculado a
equivalente a majoração efetivamente ocorrida no vencimento básico dos
servidores.

§ 1 0 - Aplica-se a disposto neste artigo ao servidor que, em juizo, renunciar
expressamente ao direito sobre que se funda a acâo ajuizada ou aquele que
renunciar ao direito de, no futuro, ajuizar açaes sob a mesmo fundamento.

§ 21 - 0 disposto no "caput" não será aplicado retroativamente, produzindo
efeitos para os servidores a partir da data da assinatura do acordo.
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§ 30 - Da aplicaçao do disposto neste artigo não poderá resultar

remuneração superior a definida em lei para o cargo de Secretário-Adjunto de
Estado.".

Sala das Comissaes, 16 de dezembro de 1998.
Leonldio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ivair Nogueira -

Marcos Helênio - Ermano Batista - Antonio Andrade.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 971/96

Comissão de Melo Ambiente e Recursos Naturals
Relatório

0 Projeto de Lei no 971/96, do Deputado Paulo Piau, cria o Furido de
Incentivo a Despoluiçao Ambiental - FIDA - e dá outras providências.

Aprovada em 10 turno na forma do Substitutivo no 2, a proposição retorna a
esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno, nos termos regimentals.
Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentaçao
A instituicao de urn fundo para financiar a adoçao de programas e a

aquisiçâo de equipamentos de controle da poluiçâo pelas indüstrias instaladas
no Estado, objetivo do projeto em ariãlise, é medida bastante louvável. 0
Substitutivo n o 2, que se tornou o vencido no 10 turno, introduziu modificaçOes
significativas na proposiçao original, alterando mesrno a denominaçao do
Fundo, que passou a se chamar Fundo de Recuperaçao, Protecao e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrograficas do Estado de Minas
Gerais - FHIDRO.

As mudanças, a nosso ver, são benéficas a polItica ambiental do Estado,
pois se ampliam os objetivos a serem atingidos corn a instituicáo do Fundo. 0
objeto a ser protegido e recuperado passa a ser a bacia hidrográfica,
conforme preconizam as legislaçOes estadual e federal sobre utilização e
proteçao dos recursos hidricos. São previstas, também, novas fontes de
recursos e a participaçao de representantes dos usuários no Conseiho de
Administraçao do Fundo. Entendemos, contudo, que alguns dispositivos
merecem ser revistos, razão pela qual apresentarnos as Ernendas n o

s 1 a 4
ao final deste parecer, corn o intuito de aprimorar o projeto.

A Emenda no 1 propae outra redação para o art. 3 0, que trata dos recursos
do Fundo. Sugerimos, assirn, a supressão dos incisos V e VI , pois tais
recursos constituem receitas patrimoniajs do Instituto Mineiro de Gestão das
Aguas - IGAM -, conforme se depreende do disposto no art. 90 da Lei no
12.585, de 1997. Sem essas receitas, 0 funcionamento daquela autarquia,
fundamental para o gerenciamento dos recursos hidricos do Estado, ficará
seriamente comprometido.
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Propomos, outrossim, a inclusão de novas fontes de recursos, proveriientes

de programas cujos objetivos guardam sernelhanca corn os do FHIDRO.
Assim, passarão a iritegrar o patrimônio do Fundo, opcionalmente, as receitas
provenientes da aplicacão da Lei n o 12.503, de 1997, que criou o Programa
Estadual de Conservacão da Agua, e de parte da cota destinada ao Estado a
titulo de compensação financeira por areas inundadas por reservatOrioS
destinados a geracao de energia elétrica, de acordo corn o disposto nas Leis
Federais n

os 7.990, de 1989, e 8.001, de 1990.
A Emenda no 2 vem corrigir a redação do art. 5 0, que trata da utilizacão dos

recursos do Fundo. Pretende-se que os recursos possarn ser utilizados rião
apenas para a elaboraçáo de projetos , rnas tarnbém para a realizaçâo
destes.

Corn a Emenda no 3, preteridemos designar a Secretaria de Estado do Melo
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - como Orgão gestor do
Fundo, em substituiçâo a Secretaria de Estado de Planejarnerito e
Coordenação Gera[ - SEPLAN -, como corista no projeto. Entendernos que a
SEMAD, a qua[ a gestão dos recursos hIdricos está subordinada, terá
meihores condicOes de gerir os recursos do FHIDRO do que a SEPLAN.

Por Ciltimo, sugerirnos, corn a Ernenda no 4, uma nova redacão para o art. 70
do projeto, que trata da composicâo do grupo coordenador do FHIDRO. Corn
isso, propomos a substituição da Secretaria de Estado da lndCistria, Comércio
e Turismo, que continuará sendo representada pelo Instituto de
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI -, pelo representante da
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Püblicas - SETOP -, cuja missäo
institucional guarda relacão mais direta corn os objetivos do Fundo. PropOe-
Se, ainda, a participacão de urn membro do Conselho Estadual de Recursos
HIdricos - CERH -, escoihido entre aqueles provenientes de entidades civis
ligadas a recursos hidricos, em lugar de representantes dos cornitês e das
agendas de bacia.

Esperamos, dessa forma, estar contribuindo para que o FHIDRO possa
atingir mais facilmente seus objetivos de preservação e desenvolvimento das
bacias hidrográficas de Minas Gerais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 971/96 no

20 turno, na forma do vencido em 1 0 turno corn as Emendas n
o
s 1 a 4, a

seguir redigidas.
EMENDAN° 1

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 São recursos do FHIDRO:
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I - as dotacOes consignadas no orcamento do Estado e Os créditos

adicionais;
II - os provenierites de operaçao de crédito interno ou externo de que o

Estado seja rnutuário;
III - os retomos relativos a principal e encargos de financiamentos

coricedidos corn recursos do Fundo;
IV - os resultados de aplicacoes financeiras das disponibilidades transitórias

de caixa do Fundo;
V - os provenientes da transferência do saldo dos recursos não aplicados

pelas empresas concessionárias de energia elétrica e de abastecimento
p(iblico que demonstrarem, na forma que dispuser o regulamento desta lei,
incapacidade técnica de cumprir o disposto na Lei n 0 12.503, de 30 de maio
de 1997, que criou o Programa Estadual de Conservacao da Agua;

VI - quarenta e cinco por cento da cota destinada ao Estado a tItulo de
compensaçao financeira por areas inundadas por reservatários para a
geração de energia elétrica, conforme o disposto nas Leis Federals n°s 7.990,
de 1989, e8.O01, de 1990;

VII - as dotacaes de recursos de outras origens.
Parágrafo ünico - 0 FHIDRO transferirá ao Tesouro Estadual recursos para

pagamento de servlco e amortizaçao da divida das operacöes de crédito
contraidas pelo Estado e destinadas ao Fundo, na forma a ser definida pelo
Poder Executivo, em regulamento.".

EMENDAN°2
D6-se ao "caput" do art. 50 a seguinte redaçao:
"Art. 50 - Os recursos do FHIDRO serão utilizados para financiamento de

elaboracao e execuçao de projetos, realizacao de investimentos fixos e
aquisiçao de equipamentos, desde que necessários ao atendirnento dos
objetivos apontados no art. 1 0 desta lei, e em programas e projetos de
proteçâo e meihoria dos recursos hidricos de comprovada viabilidade técnica,
econômica e financeira, sujeitando-se as operacOes as seguirites condicoes:".

EMENDAN°3
DC-se ao "caput" do art. 60 a seguinte redacâo:
"Art. 60 - 0 FHIDRO terá como gestora a Secretaria de Estado do Melo

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e como agente
finariceiro o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.".

EMENDAN°4
Dé-se ao art. 7° a seguinte redacão:
Art. 70 Compöem o Grupo Coordenador do FHIDRO urn representante dos

seguintes orgãos e entidades:
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I - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacão Geral;
III - Secretaria de Estado da Fazenda;
IV - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
V - Secretaria de Estado de Transporte e Obras Püblicas;
VI - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG -;
VII - Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -;
VIII - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI-MG.
§ 1 0 - Integrarão, também, o Grupo Coordenador dois representantes do

Conseiho Estadual de Recursos Hidricos - CERH -, escolhidos entre os
membros provenienteS de entidades civis ligadas aos recursos hIdricos, a
serern indicados na forma prevista em regulamento.

§ 20 - 0 Grupo Coordenador será presidido pelo representante titular da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável , corn
atribuiçôes fixadas em regulamerito.".

Sala das Comissöes, 16 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Antonio Julio.

Redacão do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N O 971/96

Cria o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável
das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO - e dá outras
providéncias.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica criado o Fundo de Recuperação, Protecão e Desenvolvirnento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO -,
corn o objetivo de dar suporte financeiro a prograrnas e projetos que
promovam a racionalização do uso e a melhoria, nos aspectos quantitativo e
qualitativo, dos recursos hidricos estaduais, inclusive Os ligados a prevencão
de inundaçOes e ao controle da eros'ão dos solos, em consonância corn a Lei
Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e a Lei n° 11.504, de 20 dejunho
de 1994.

Art. 20 - São beneficiários das operaçOes de financiarnento corn recursos do
FHIDRO as pessoas juridicas de direito privado e as entidades de direito
püblico, estadual ou municipal, do Estado de Minas Gerais, bern como os
consórcios de municIpios organizados para prestacão de servico püblico que
atuem na area de recuperação, protecão e desenvolvimento sustentável dos
recursos hIdricos, nos termos das leis referidas no art. 10.

Parágrafo Cinico - A concessão de financiarnento a entidade de direito
püblico fica condicionada ao cumprimento, pela beneficiária, das exigéncias
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legais relativas ao endividamento püblico. 	
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Art. 3°- São recursos do FHIDRO:
I - as dotaçoes consignadas no orcamento do Estado e Os créditosadicionais;
II - Os provenientes de operação de crédito interno ou externo de que o

Estado seja mutuário;
Ill - Os retornos relativos a principal e encargos de financiamentos

concedidos corn recursos do Fundo;
IV - Os resultados de aplicaçoes financeiras das disponibilidades transitórias

de caixa do Fundo;
V - Os provenierites das rnultas aplicadas em decorrencia de infraçao as

normas de utilização de recursos hidricos;
VI - as receitas oriundas da outorga dos direitos de uso de recursos

hidricos;
VII - as dotaçaes de recursos de outras origens.
Parágrafo Unico - 0 FHIDRO transferirá ao Tesouro Estadual recursos para

pagamento de serviço e amortizaçâo da divida das operaçoes de crédito
contraidas pelo Estado e destinadas ao Fundo, na forma a ser definida pelo
Poder Executivo, em regulamento.

Art. 40 - 0 FHIDRO, de natureza e individualizaçao contábeis, será rotativo,
e seus recursos serão aplicados sob a forma de financiamentos
reembojsáveis, sem prejuizo do disposto no parágrafo ünico do art. 3 0 destalei.

Parágrafo ünico - 0 prazo para concessão de financiamentos corn recursos
do FHIDRO será de 8 (olto) anos, contados da data da publicação desta lei,
facultado ao Poder Executivo propor sua prorrogaçao, corn base em
avaliaçao de desempenho do Fundo.

Art. 50 - Os recursos do FHIDRO serâo utilizados para financiamento de
elaboraçao de projetos, realizaçao de investimentos fixos e aquisiçäo de
equipameritos, desde que necessários ao atendimento dos objetivos
apontados no art. 1 0 desta lei, e em programas e projetos de proteção e
meihoria dos recursos hIdricos de comprovada viabilidade técnica, econômica
e financeira, sujeitando-se as operaçäes as seguintes condiçaes:

I - enquadramento do postulante e do projeto no disposto nos arts. 1° e 21desta lei;
II - conclusão favorável da análise do postulante e do projeto quanto aos

aspectos jurIdico-cadastraj, técnico, econômico e financeiro;
Ill - oferecimento, pelo beneflciário, corn recursos próprios, de contrapartida

de, no minirno, vinte por cento do total do investimento global previsto;
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IV - prazo de caréncia de ate trinta e seis meses;
V - prazo de amortizacãO de ate cento e vinte meses, corn inicio no mês

subseqüente ao do término do prazo de caréncia;
VI - reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder Executivo;
VII - juros de ate doze por cerito ao ano, calculados sobre o saldo devedor

reajustado;
VIII - remuneracão do agente f'inanceiro de dois por cento ao ano,

incidentes sobre o saldo devedor reajustado;
IX - apresentacão de garantias a serem definidas em regulamento;
X - apresentacão de certidão negativa de débito expedida pela Secretaria

de Estado da Fazenda, no caso de empresa estabelecida no Estado.
§ 1 0 - Os procedimentos e as penalidades a serem aplicados nos casos de

inadimplemento e de sonegacão fiscal serão estabelecidos no regulamento do
Fundo.

§ 20 - Em decorrência das caracteristicas do empreendimento e do
interesse econômico e social do Estado, o Poder Executivo poderá
estabelecer, por meio de decreto, critérios distintos de fmnanciamerito,
relativos a prazos, valores e formas de amortizaçào, respeitado o disposto
neste artigo.

Art. 60 - 0 FHIDRO terá como gestora a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenacão Geral e como agente financeiro, o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.

§ 1 0 - As competéncias e as atribuicães da gestora e do agente financeiro
são as definidas nos incisos I e II do art. 4 0 da Lei Complementar ri° 27,
republicada em 5 de novembro de 1996.

§ 20 - 0 BDMG atuará como mandatário do Estado na contratacão de
operacães de financiarnento corn recursos do Fundo, na cobrança de créditos
concedidos e na definicão da forma de aplicacao das disponibilidades
trarisitórias de caixa, nos termos do art. 6 0 da Lei Complementar n o 27,
republicada em 5 de novembro de 1996, devendo, para tanto, recorrer as
medidas administrativas e judicials cabIveis.

§ 30 - 0 agente financeiro poderá transigir, para efeito de acordo, corn
relação as penalidades previstas, decorrentes de inadimplemento por parte
do beneficiário, observados os créditos prOprios estabelecidos na
regulamentacão do Fundo.

Art. 70 Cornpöem o Grupo Coordenador do FHIDRO urn representante dos
seguintes orgâos e entidades:

I - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacão Geral;
11 - Secretaria de Estado da Fazenda;
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III - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimerito
Sustentável;

IV - Secretaria de Estado de Agriculture, Pecuária e Abastecimento;
V - Secretaria de Estado de IndOstria, Comércio e Turismo;
VI - Banco de Deserwolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG -;
VII - Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -;
VIII - Instituto de Desenvolvimerito Industrial de Minas Gerais - !NDI-MG.
§ 10 - Integrarao, também, o Grupo Coordenador urn representante dos

Comitês e outro das Agências de Bacias Hidrográficas instituidos, a serem
indicados na forma prevista em regulamento.

§ 21 - 0 Grupo Coordenador será presidido pelo representarite titular da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral, corn atribuicoes
fixadas em regulamento.

Art. 80 - Para o efeito do disposto no art. 5 0 da Lei Complementar n° 27,
republicada em 5 de novembro de 1996, compete a Secretaria de Estado da
Fazenda a supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
FF-IIDRO, em especial no que Se refere a:

- elaboracao do cronograma financeiro da receita e da despesa do Fundo;
If - elaboração da proposta orçamentária do Fundo.
§ 1 0 - Compete, ainda, a Secretaria de Estado da Fazenda a análise da

prestaçâo de contas e dos demonstrativos financeiros do agente financeiro do
Fundo, sem prejuizo da análise do Tribunal de Contas do Estado.

§ 20 - Ficam a gestora e o agente financeiro do Fundo obrigados a
apresentar relatórios especificos na forma solicitada pela Secretaria de
Estado da Fazenda.

Art. 90 - Os derncnstratjvos financeiros do FHIDRO obedecerao ao disposto
na Lei Federal n°4.320, de 17 de marco de 1964, e as normas do Tribunal de
Contas do Estado.

Art. 10 - Os retornos relativos a principal e encargos de financiamentos
concedidos pelo Fundo criado pela Lei n o 11.399, de 6 de janeiro de 1994,
serâo incorporados, nas seguintes condicOes:

I - noventa por cento ao Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -

lI - dez porcento ao FHIDRO.
Art. 11 - 0 Poder Executivo expedirá o regulamento do FHIDRO no prazo

de noventa dies a contar da data da publicaçao desta lei.
Art. 12 - No exercIclo de 1998, as despesas do FHIDRO correrão a conta

de dotaçôes consignadas no orçamento do Estado.
Art. 13- Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
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Art. 14 - Revogam-se as disposicOes em contrário, especialmente as Leis

n°s 11.399, de 6 de janeiro de 1994, e 11.719, de 28 de janeiro de 1994.
PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.241/97

Comissão de Fiscalizacäo Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei em tela visa autorizar o
Poder Executivo a doar imável ao MunicIplo de Três Coracoes.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, corn a Emenda n° 1, cabe a esta Comissão
apreciar novamente a rnatéria no 20 turno, conforme dispöe o art. 102, VII, "d",
do Regirnento Interno.

Nos termos do art. 189, § 1 0, do mencionado diploma, cabe-nos elaborar a
redaçao do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentacão
Reafirmamos o parecer exarado por esta Comissão quando da apreciacão

da matéria no 1 0 turno. Quanto as possIveis repercussaes financeiras
decorrentes da aprovacao do projeto de lei, convém ressaltar que elas nâo
afetarão o erário. A alienacâo em tela, embora implique reducâo do ativo
permanente do Tesouro, resultará em reduçâo de gastos despendidos pelos
cofres estaduais, visto que o municIpio donatário teré a seu cargo a
responsabilidade de proceder a manutençao do imOvel.

Dessa forma, não encontramos óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário a doacão em cause.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.241/97 no

20 turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissães, 15 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marcos

Helênio - José Braga. 	 -
Redaçao do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.241/97

Autoriza o Poder Executivo a doer imóvel ao MunicIpio de Trés Coracoes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Trés

Coracoes imOvel de sua propriedade, corn area total de 48.00Gm 2 (quarenta e
oito mil metros quadrados), situado no lugar denominado Aquenta Sol,
conforme a Certidâo de Propriedade n o 6.809, registrada a fis. 58 do livro 3-13
do Servico Registral de IrnOveis da Comarca de Trés CoracOes.

Paragrafo tnico - 0 imável mencionado no "caput" deste artigo destina-se a
construcao de casas populares.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.596/98
Comissào de Administracäo Püblica

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, a proposiçâo em epIgrafe

dispãe sobre a substituicao gradual da frota oficial de veIculos do Estado de
Minas Gerais e dá outras providéncias.

0 projeto fol aprovado no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 1,
apresentado pela Comissão de Administraçao Püblica. Retorna, agora, a
proposiçao a esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
regimentals. Segue anexa a redacao do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentaçao
0 projeto de lei em tela, ao receber o parecer desta Comissão, em 10 turno,

foi aprimorado por meio do Substitutivo no 1, que fol aprovado na votaçao em
Plenário. Corn isso, em linhas gerais, propãe-se que a frota oficial de velculos
leves seja composta exclusivamente por unidades movidas a combustIvel
proveniente de fonte renovável, o que é coerente corn medida semelhante já
adotada, no piano federal, por rneio da Lei no 9.660, de 16/6/98.

Tel proposta, ainda que corn menor alcance, restabelece o estimulo a
utilizaçào do álcool hidratado como combustivel de veIculos automotores.
Como se sabe, esse combustivel é menos poluente do que a gasolina, e isso
trará, certamente, benefIcios a area social e ao meio ambiente.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei no 

1.596/98 no
20 turno, na forma do vencido no 10 turno.

Sala das Comissöes, 16 de dezembro de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antonio Andrade -

Marcos Helênio - Ermano Batista - Arnaldo Penna.
Redaçao do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.596/98

Dispae sobre a frota oficial de velculos do Estado e dá outras providéncias.
A Assembléla Legislative do Estado de Mines Gerais decreta:
Art. 10 - A frota ofIcial de velculos leves será composta exclusivamente por

unidades movidas a combustive[ proveniente de fonte renovável.
Parágrafo ünico - 0 Estado deverá promover a substituiçao da frota oficial

de velculos leves que nâo atendarn ao disposto no "caput", em prazo a ser
estabelecido em decreto do Poder Executivo.

Art. 20 - Na iocaçâo de velculos leves para uso oficial, o Estado dará
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preferéncia aos movidos a combustIvel de fonte renovável.

Art. 30 - So será concedido incentivo fiscal ou qualquer tipo de subvençao
econômica a pessoa fisica para aquisiçao de veiculo leve se este for movido
a combustivel proveniente de fonte renovável.

Paragrafo ünico - 0 disposto neste artigo não se aplica:
- a portador de deficiência fIsica;

II - ao adquirente de veiculo corn capacidade de motorizacão de ate
1.000cm3 (Mil centImetros cUbicos), se inexistente no mercado velculo corn
essa caracteristica movido a combustivel proveniente de fonte renovável.

Art. 40 - A alIquota des OperacOes Relativas a Circulaçao de Mercadorias e
sobre Prestacoes de Servicos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicacao relativa as operacoes internas corn velculo automotor
rnovido a combustivel provenierite de fonte renovável será de doze por cento,
mantidas as alIquotas inferiores estabelecidas pela legislacao tributária.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sue publicacão.
Art. 60 - Revogam-se as disposicOes em contrário.

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.634198
Cornissão de Fiscalizacao Financeira e Orçamentária

RelatOrio
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa a autorizar

o Poder Executivo a alienar imOvel a Associação de Pals e Amigos dos
Excepcionais - APAE- do Municipio de Sacramento.

Aprovado o projeto no 10 turno, cabe a esta Comissão apreciá-lo
novamente, no 2° turno, conforme dispOe o art. 102, VII, "d", do Regimento
I nterno.

Fundamentacao
Reafirrnamos o parecer exarado por esta Comissão quando da apreciaçao

da matéria no 1 0 turno. Quanto as possiveis repercussOes financeiras devidas
A aprovaçao do projeto de lei, convém ressaltar que, certarnente, não afetarâo
o erário. A alienacao em tela, ernbora implique reducão do ativo permanente
do Tesouro, resultará em reducâo de gastos dos cofres pUblicos estaduais,
visto que o municipio donatário terá a seu cargo a responsabilidade de
proceder a manutençao do irnóvel.

Dessa forma, não encontramos óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, a doacao em causa.

Conclusâo
Diante do exposto, sornos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.634/98, no

21 turno, na forma proposta.
Sala das ComissOes, 16 de dezembro de 1998.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.652/98
Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária

RelatOrio
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela tern por

escopo autorizar a Poder Executivo a fazer reverter ao patrimônio do
Municpio de Itamararidiba o imóvel que especifica.

No 1 0 turno, o projeto fol aprovado na forma proposta, retornando agora a
esta Comissao para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 imOvel de que trata o projeto foi havido por doaçao do Municipio de

Itamarandiba, para que no local fosse construido urn posto de higiene.
Passadas mais de trés décadas sem que Se desse ao imóvel a destinaçao
prevista no instrumento püblico de doaçao, o atual Prefeito requer a reversào
do terreno ao patrimônio municipal, para que nele seja construldo aquele tipo
de edificaçao.

Atendendo aos preceitos legais que versarn sobre a transferencia de
dominio de bens pUblicos, a matéria em questão nâo representa despesa
para os cofres pCiblicos, nem acarreta repercussão na lei orçamentária.

Dessa forma, nao encontramos óbice, do ponto de vista financeiro-
orcamentário, a reversão pretencilda.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n.° 1.652/98 na

forma proposta.
Sala das Corn issoes, 16 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Ajalmar Silva - Sebastjão

Costa.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.654/98

Comissão de Administraçao PCiblica
Relatôrio

De autoria do Deputado Marcos Helênio, a projeto de lei em análise dispoe
sobre a publicaçâo das declaracoes de bens que especifica, objetivando
introduzir rnodificaçaes na Lei n o 1.515, de 1956, que dispOe sobre a
declaraçao de bens de cidadãos que exerçam determinados cargos e funçaes
pUblicas, e na Lei no 10.048, de 1989, que estende a aplicaçao da lei anterior
a outras hipóteses.

Aprovada em 10 turno, na forma original, vern agora a matéria a esta
Comissao, para receber parecer no 20 turno, nos termos regimentals.
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Fundamentacao

0 projeto objetiva acrescentar paragrafos ao art. 10 da Lei no 1.515, de
1956, determinando que as declaracOes de bens dos agentes püblicos, além
de serem prestadas no cartório de tItulos e documentos da comarca onde Se
acha instalada a repartiçao em que presta servico o agente, sejam publicadas
no diana oficial do Estado, ate 15 dias apos a sua apresentacao em cartónio.

Reiterando o parecer exarado por este órgâo colegiado quando a matéria
fol examinada no 1 0 turno, queremos salientar que a medida preconizada pela
proposiçao é conveniente e oportuna, uma vez que dará maior publicidade as
declaracoes de bens feitas pelos agentes püblicos, possibilitando, assim,
malor controle por parte da populacao.

Alguns aprimoramentos, entretanto, ainda devern ser feitos no projeto.
Propomos, inicialmente, que se acrescente dispositivo a proposiçao, por

meio da Emenda no 1, estendendo a obrigatoriedade de declaracao de bens
aos servidores da PolIcia Civil.

Por fim, julgamos ser necessário incluir artigo no projeto, determinando que,
em caso de instauraçâo de processo penal contra servidor da Policia Civil,
este seja imediatamente afastado do cargo ou da atividade ate a tránsito em
julgado da decisão judicial.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovacão, no 2 0 turno, do Projeto de

Lei no 1.654/98 corn as Emendas n
o
s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Acrescenite-se onde convier o seguinte artigo:
"Art . .... - Acrescente-se ao art. 1 0 da Lei no 1.515, de 15 de dezembro de

1956, a seguinte alinea '1':
'Art. 1°- .................
f) servidores da Policia Civil.'.".

EMENDAN°2
Acrescente-se onde convier o seguinte antigo:
"Art. .... - Em caso de instauracão de processo penal contra servidor da

Pal Ida Civil, este seré imediatamente afastado do cargo ou da atividade ate o
trânsito em julgado da decisâo judicial.".

Sala das Comissôes, 16 de dezembro de 1998.
Leonidio Boucas, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Antonio Andrade -

Arnaldo Penna - Marcos Helênio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.673/98

Comissão de Administraçao PUblica
Relatório
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De autoria do Deputado Gilmar Machado, a proposição em epigrafe dispöe

sobre o pagamento da remuneracão dos servidores pCiblicos e dá outras
providências.

Aprovada no 10 turno, corn a Subemencia n o 1 a Ernenda n° 1, vem a
matéria a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, na forma
regimental.

Em anexo, segue a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.
Fundarnentaçao

0 projeto em análise visa a garantir pontualidade no pagamento dos
servidores püblicos estaduais, que deverá ser efetuado ate o quinto dia Qtil de
cada mês. Em caso de atraso, o Orgao, autarquia ou fundaçao responsável
deverá compensar financeiramente o servidor, na forma especificada pela
proposição. Se o atraso exceder a 48 horas, o servidor fará Jus, ainda, a urn
abono, a tItulo de indenizaçao.

A medida proposta, além de coibir os constantes atrasos de pagamento,
minimiza os danos causados por estes aos servidores, que ficam sem poder
honrar seus compromissos financeiros nem planejar suas despesas.

Reiteramos, assim,o entendimento manftestado por esta Comissâo no 10
turno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.673/98

na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 16 de dezembro de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio Andrade -

Arnaldo Penna.
Redacao do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.673/98

Dispoe sobre o pagamento da remuneraçao dos servidores püblicos e dá
outras providências..

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 pagamento da remuneraçào do servidor püblico de órgão,

autarquia ou fundacão do Estado deverá ser efetuado ate o quinto dia Qtil de
cada més.

§ 10 - 0 atraso no pagamento obriga o árgao, a autarquia ou a fundaçao a
compensar financeiramente o servidor, mediante pagamento, na foiha do mês
subsequente, de valor determinado pela multiplicação dos seguintes fatores:
urn trinta avos da variação percentual do Indice de Precos ao Consumidor -
IPC - no mês de competência da foiha de pagamento por dia de atraso,
multiplicado pelo valor da remuneracao mensal do servidor paga corn atraso.
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§ 20 - Se o atraso exceder a quarenta e oito horas, o orgão, a autarquia ou a
fundacão pagará ao servidor urn aborto de cinco por cento do valor de sua
remurieração, além da compensacão financeira de que trata o § 10.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.828198
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentária

Relatório
De autoria do Ministérlo Püblico, por seu Procurador-Geral de Justica, o

Projeto de Lei n° 1.828/98 extingue gratificacoes concedidas aos servidores
ocupantes dos cargos dos Quadros dos Servicos Auxiliares do Ministérlo
Püblico.

O projeto foi aprovado em 10 turno, na forma original. Retorna, agora, a esta
Comissão, para receber parecer para o 2 0 turno.

Fundamentaçao
O objetivo da proposta e incorporar ao vencimento básico dos servidores e

integrantes do quadro de pessoal a Gratificacao de Apoio ao Ministério
Püblico, de que trata o § 1 0 do art. 23 da Lei n° 11.181, de 1018/93, e a
Gratiflcacao Especial de que trata o § 2 0 do mesmo artigo.

A Gratificacao de Apoio ao Ministério Püblico corresponde a 150% do
vencirnento-base. A Gratificaçao Especial aplica-se ao Grupo de Direcao e
Assessoramento Superior e incide sobre o vencimento básico mais a
Gratificaçao de Apolo ao Ministério Püblico, corn percentuais que variam de
100% a 160%, de acordo corn o nivel do servidor.

No § 20 do art. 20 do projeto em tela, são alterados os valores dos indices
contidos na letra "d" do Anexo II da Lei n° 12.053, de 5/1/96. Essa alteracao
reflete a incorporaçao da Gratificacao Especial ac, vencimento básico mais a
Gratificacão de Apoio ao Ministério P6blico.

Não haverá impacto financeiro-orçamentário, urna vez que as alteracoes
são apenas formais.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.828/98 no 20

turno, na forma proposta.
Sala das ComissOes, 16 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaria, Presidente - Sebastião Costa, relator - José Braga - Ajalmar

Silva - Durval Angelo - Paulo Piau.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.871/98

Comissao de Fiscalizacao Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe tern por

escopo autorizar 0 Poder Executivo a desapropriar imóvel de propriedade
presumida do MunicIpio de Belo Horizonte.

A proposiçâo foi aprovada no 10 turno, na forma apresentada, cabendo,
agora, a este órgao colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes de sua
competéncia, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
0 imOvel que Se intenta ciesapropriar é urn terreno urbano corn area de

2.569m2, no qual a Companhia Energetica de Minas Gerais preteride construir
a Subestaçao BH - São Marcos.

Reafirmando o entendimento sobre a matéria exarado no parecer anterior,
afirmamos que a pretendida alienaçao não afetara a execução da lei
orcamentárja anual do Estado, pois as despesas decorrentes das
desapropriaçoes encontram-se previstas em tat diploma.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.871/98, no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissôes, 16 de dezembro de 1998.
Kemil Kurnaira, Presidente - Ajalmar Silva, relator - José Braga - Sebastiao

Costa - Durvat Angelo - Paulo Piau.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.914/98

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçarnentaria
RelatOrio

Por meto da Mensagem n° 296/98, o Governador do Estado fez remeter a
esta Casa, para apreciaçao e deliberaçao, o projeto de lei em epIgrafe, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a Associaçao Profissionalizante do
Menor de Belo Horizonte - ASSPROM.

No 1 0 turno, o projeto fol aprovado na forma proposta, retornando agora a
esta Comissâo para receber. parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 imóvel de que trata o projeto, havido por doaçao do MunicIpio de Belo

Horizonte, abrigou por longos anos a Escola Estadual Efigênio Sales, ate a
sua transferência para o Bairro da Serra.

Corn a sua desocupaçao, foi o imóvel cedido em comodato a ASSPROM,
que deseja ampliar suas instalaçôes, o que so será viável corn a aquisiçao
definitiva de sua sede.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferéncia de
domlnio de bens pUblicos, a matéria em questão não representa despesa
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para os cofres pCiblicos nem acarreta repercussão na lei orçamentária.

Não ericontramos, portanto, óbice do ponto de vista firianceiro-orçamentário
a doação.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.914/98 na

forma proposta.
Sala das ComissOes, 15 de dezembrode 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Marcos Helênio -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N.° 1.940/98

Comissão de Administracao Pi.iblica
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto em epigrafe estabelece
normas para concursos püblicos realizados pelo Estado de Minas Gerais e fol
publicado no Diário do Legislativo em 15/10/98.

Aprovada no 1 0 turno, na sua forma original, a proposiçao vem, agora, a
esta comissão para, nos termos do § 2 0 do art. 184 do Regirnento Interno,
receber parecer.

Fundamentacão
Examinando a matéria em 1 0 turno, esta Comissão se manifestou por sua

conveniência, pots a inexistência de previa indicacão do municipio em que Se
realizarão concursos püblicos pode acarretar danos irreparáveis para muitos
candidatos carentes de recursos financeiros para custear eventuais
deslocamentos e hospedagem em localidades diversas daquela em que
residem, especialmente quando nao ha indicacão dessa necessidade no
momento da inscricão nos certames. Assim, a norma geral que se pretende
aprovar vem contribuir para o aprimoramento das regras que regem a
atividade administrativa no Estado e atendem ao interesse da populacão.

Destacou-se, também, a necessidade de regulamentacão do disposto no
art. 236 da Constituição Federal, sem que se ofendam as regras gerais
constantes da Lei Federal n° 8.935, de 1994. Naquela ocasiâo, assim se
manifestou o relator da matéria, em seu parecer, aprovado pela Comissäo: "A
necessidade da norma transitOria flea demonstrada quando se observa que 0
art. 236 da Carta Magna se enquadra entre as normas constitucionais de
eficácia limitada, que exigem a interferência do legislador ordinário federal
para adquinir plena eficàcia e aplicabilidade concreta e positiva".

Foram apresentadas, durante a tramitaçao, cinco emendas a proposicão,
emendas estas que foram rejeitadas quando da votacão da matéria em 10

turno, no Plenário, o que confirma a vontade manifesta do legislador no
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sentido da aprovação do texto original. Não ha, portanto, nenhum fato novo
que possa conduzir a mudança no entendimento já manifesto pela Comissão
de Administraçao Ptiblica, quando do exame da matéria em 10 turno. Mantém-
Se, portanto, o entendimento de que a proposiçao deve ser aprovada, por
tratar de questôes de relevante interesse para o Estado e que estão a
demandar regulamentaçao.

Coriclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ri.0

1.940/98 no 20 turno na sua forma original.
Sala das Comissaes, 16 de dezembro de 1998.
Leon idio Bouças, Presidente - Antônio Andrade, relator - Marcos Helênio

(voto contrário) - Arnaldo Penna (voto contrãrio) - Ivair Nogueira - Ermano
Batista.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.516/97
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei no 1.516/97, do Deputado Arnaldo Canarinho, que dá a
denominaçao de Escola Estadual Mario Elias de Carvaiho a escola estadual
do Bairro Riacho das Pedras, localizada no Municipio de Contagem , foi
aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.516/97
Da a denominaçao de Escola Estadual Mario Elias de Carvaiho a escola

estadual do Bairro Riacho das Pedras, localizada no MunicIpio de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica denominada Escola Estadual Mario Elias de Carvaiho a escola

estadual do Bairro Riacho das Pedras, localizada no MunicIpio de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissôes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.615/98
Corn issao de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.615/98, do Deputado Bilac Pinto, que da a
denominaçao de José Teixeira a rodovia que interliga os Municipios de
Cristina e Maria da Fe, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emerida.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a. fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redaçào final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.615/98
Dá a denominacão de José Teixeira a rodovia que interliga os MunicIpios de

Cristina e Maria da Fe.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada José Teixeira a rodovia que interliga as

Municipios de Cristina e Maria da Fe.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.636/98
Comissão de Redacao

0 Projeto de Lei n° 1.636/98, do Deputado Wilson Pires, que declara de
utilidade pUblica a entidade Central Unica das Associacöes Comunitárias de
Bairros - CUB -, corn sede no Municipio de Teófilo Otôni, foi aprovado em
turno Unico, corn a Emenda n° i.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento lnterno.

Assim serido, opinamos por se dar a proposicâo a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI No 1.636/98
Declara de utilidade püblica a çntidade Central Cinica das AssociacOes

Comunitárias de Bairros - CUB -, corn sede no Municipio de Teôfilo OtOni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade Central Unica das

Associacaes Cornunitarias de Bairros - CUB -, corn sede no Municipio de
Teófilo Otôni.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contràrio.
Sala das Comissöes, 10 de dezernbro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.638/98
Comissao de Redacâo
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o Projeto de Lei n° 1.638/98, do Deputado Bend Guedes, que declara de

utilidade pUblica a eritidade Obras Soclais PrO-Moradia - OSPM -, corn sede
no Municiplo de Muriaé, foi aprovado em turno (inico, corn a Emenda n o 1.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a firn de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.638/98
Declara de utilidade püblica a entidade Obras Socials Pró-Moradja - OSPM

-, corn Sede no Municiplo de Muriaé.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Obras Sociais Pro-

Moradia - OSPM -, corn sede no Municipio de Muriaé.
Art. 20 - Esta lei eritra em vigor na data de Sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes ern contrário.
Sala das CornissOes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDACAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.718/98
Com:ssão de Redaçâo

0 Projeto de Lei n° 1.718/98, do Deputado Geraldo Rezende, que declara
de utilidade pUblica o Centro Espirita Umbandista Abaçá de Pena Branca,
corn sede no Municipio de Uberlândia, foi aprovado em turno ünico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn. o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.718/98
Declara de utilidade püblica o Centro Espirita Umbandista Abaça de Pena

Branca, corn sede no Municipio de Uberlândia.
A Assembléia Leg isiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade püblica o Centro Espirita Umbandista

Abaça de Pena Branca, corn sede no Municipio de Uberlãndia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissães, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.
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PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.747/98

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n o 1.747/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que

declara de utilidade pUblica a entidade Projeto de Reintegração Social -
PROREIS -, corn sede no Municipio de Nova Lima, foi aprovado ern turrio
ünico, sern emenda.

Vern, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.747/98
Declara de utilidade pOblica a entidade Projeto de Reintegracão Social -

PROREIS -, corn sede no MunicIpio de Nova Lima.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade publics a entidade Projeto de

Reintegração Social - PROREIS -, corn sede no MunicIpio de Nova Lima.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnado Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.802/98
Comissão de Redacão

0 Projeto de Lei n° 1.802/98, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que
declara de utilidade publics o Lar São Vicente de Paulo, corn sede no
Municipio de Sacramento, foi aprovado em turno Onico, sem ernenda.

Vern, agora, o projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica
Iegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 1.802/98
Declara de utilidade pOblica o Lar São Vicente de Paulo, corn sede no

MunicIpio de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade publica o Lar São Vicente de Paulo, corn

sede no Municipio de Sacramento.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 Revogam-se as disposicOes em contrário.
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Sala das Comissôes; 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.803/98
Comissão de Redacâo

O Projeto de Lei 
no 

1.803/98, do Deputado Antonio Genaro, que declara de
utilidade pibIica a Creche Lar dos Inocentes, corn sede no Municipio de
Betim, foi aprovado em turno Unico, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.803/98
Declara de utilidade püblica a Creche Lar dos Inocentes, corn sede no

Municipio de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade piblica a Creche Lar dos Inocentes,

corn sede no MunicIpio de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ComissOes, lOde dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.805/98
Comissão de Redacao

O Projeto de Lei no 1.805/98, do Deputado Agostinho Patrüs, que declara de
utilidade pUblica a Sociedade de Educacao e Assistência Social Santa Clara,
corn sede no Municipio de Ressaquinha, foi aprovado em turno Onico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissao, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.805/98
Declara de utilidade püblica a Sociedade de Educacão e AssistOncia Social

Santa Clara, corn sede no Municiplo de Ressaquinha.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Sociedade de Educacao e

Assistência Social Santa Clara, corn sede no Municipio de Ressaquinha.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.806/98
Comissao de Redacao

O Projeto de Lei no 1.806/98, do Deputado Francisco Ramatho, que declara
de utilidade püblica a Associacao de Pals e Amigos dos Excepcionais - APAE
- de Bela Vista de Minas, corn sede nesse municipio, foi aprovado em turno
Unico, sem emenda.

Vern, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos terrnos do §1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposicao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.806/98
Declara de utilidade pUblica a Associacao de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Bela Vista de Minas, corn sede nesse municipio.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacao de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Bela Vista de Minas, corn sede nesse
municipio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.812/98
Comissão de Redacào

0 Projeto de Lei n o 1.812/98, do Deputado Dinis Pinheiro, que declara de
utilidade pUblica a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de Brurnadinho, corn sede nesse municipio, foi aprovado em turno 6nico, corn
a Emenda n o 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redacão final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.812/98
Declara de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos dos
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Excepcionais - APAE - de Brumadinho, corn sede nesse municIpio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Associacáo de Pals e Amigos

dos Excepdonais - APAE - de Brumadinho, corn sede nesse rnunicipio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.816/98
Cornissão de Redacao

O Projeto de Lei n° 1.816/98, do Deputado José Henrique, que declara de
utilidade pUblica a Associaçäo de Pals e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de MatipO, corn sede nesse municlpio, foi aprovado em turno ünico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissáo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento interno.

Assim sendo, opinamos por Se dar a proposicão a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.816/98
Declara de utilidade pUblica a Associacao de Pals e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de MatipO, corn sede nesse municipio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° Fica declarada de utilidade püblica a Associacâo de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Matipó, corn sede nesse municipio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalrnar Silva.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.818/98
Comissão de Redacäo

0 Projeto de Lei n° 1.818/98, do Deputado João Leite, que declara de
utilidade pUblica o Centro Evangelico de Reintegraço Social - CERES -, corn
sede no Municipio de Vicosa, fol aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposiçäo a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.
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PROJETO DE [El N o 1.818/98

Declara de utilidade pOblica o Centro Evangelico de Reintegraçao Social -
CERES -, corn sede no Municipio de Vicosa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pUblica o Centro Evangelico de

Reintegracao Social - CERES -, corn sede no MunicIpio de Vicosa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicaes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAcAD FINAL DO PROJETO DE [El NO 1.819/98
Comissao de Redacäo

O Projeto de Lei n° 1.819/98, do Deputado Joäo Leite, que declara de
utilidade pUblica a Associacäo Fundo Assistencial Batista - FUNDAB -, corn
sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno iinico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissáo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicáo a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.819/98
Declara de utilidade ptblica a Associacáo Fundo Assistencial Batista -

FUNDAB -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade piiblica a Associacâo Fundo

Assistencial Batista - FUNDAB -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalrnar Silva.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE [El N o 1.822/98
Corn issão de Redacao

O Projeto de Lei n° 1.822198, do Deputado Ajalmar Silva, que declara de
utilidade ptThlica a entidade Servico Social ParOquia We dos Homens -
SESPAMH -, corn sede no Municipio de Estrela do Sul, foi aprovado em turno
ünico, sem emenda.

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

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicäo a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.822198
Declara de utilidade pUblica a entidade Servico Social Paroquia Mae dos

Homens - SESPAMH -, corn sede no Municiplo de Estrela do Sul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Servico Social

ParOquia We dos Homens - SESPAMH -, corn sede no Municipio de Estrela
do Sul.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Coniissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.824/98
Comissão de Redacao

O Projeto de Lei no 1.824/98, do Deputado Joáo Leite, que declara de
utilidade pibIica o Clube de Mulheres Princesa Isabel de Cabeceira Grande,
corn sede no Municiplo de Cabeceira Grande, foi aprovado em turno ünico,
corn a Ernenda no 1.

Vem agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.824/98
Declara de utilidade pUblica o Clube de Muiheres Princesa Isabel de

Cabeceira Grande, corn sede no Municipio de Cabeceira Grande.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pThtica o Clube de Muiheres Princesa

Isabel de Cabeceira Grande, corn sede no Municipio de Cabeceira Grande.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contràrio.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.826/98
Comissáo de Redacao

0 Projeto de Lei no 1.826/98, do Deputado Bilac Pinto, que declara de
utilidade püblica a Sociedade dos Moradores de Monte Verde, corn sede no
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Municipio de Camanducaia, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.826/98
Declara de utilidade pUblica a Sociedade dos Moradores de Monte Verde,

corn sede no Municipio de Camanducala.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Sociedade dos Moradores de

Monte Verde, corn sede no Municiplo de Carnanducala.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LE! N o 1.830/98
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei n o 1.830/98, do Deputado Joáo Leite, que declara de
utilidade pUblica a Associação Internacional de Caridades - AIC - Brasil -
NUcleo do Calafate, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte, foi aprovado
em turno ünico, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por Se dar a proposiçào a seguinte redacao final,
41 que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.830/98
Declara de utilidade pübtica a Associaçao Internacional de Caridades - AIC -

Brasil - NUcleo do Calafate, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçäo Internacionat de

Caridades - AIC -Brasil - NUcleo do Calafate, corn sede no Municipio de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajatmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.835/98
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Comissão de Redacão
O Projeto de Lei no 1.835/98, do Deputado Arnaldo Canarinho, que declara

de utilidade pLbIica a Associacâo Uniäo Prado Lopes, corn sede no Municiplo
de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.835/98
Dectara de utilidade piiblica a Associacão União Prado Lopes, corn sede no

MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacâo Uniâo Prado

Lopes, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissôes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajatmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE [El N O 1.844/98
Comissão de Redacao

0 Projeto de Lei no 1.844/98, do Deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade püblica o Centro Social Comunitário das Vilas Reunidas e
Adjacéncias, corn sede no Muriicipio de Sabará, foi aprovado em turno ünico,
sern emenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissâo, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.844/98
Declara de utilidade piiblica o Centro Social Comunitãrio das Vilas Reunidas

e Adjacencias, corn sede no Municipio de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade páblica o Centro Social Comunitãrio das

Vilas Reunidas e Adjacências, corn sede no MunicIpio de Sabará.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.845/98
Comissào de Redacao

O Projeto de Lei n o 1.845/98, do Deputado Hely Tarquinio, que declara de
utilidade püblica a Vita Olimpica da Uniâo Recreativa dos Trabaihadores, corn
sede no Municipio de Patos de Minas, foi aprovado em turno Unico, corn a
Emenda no i.

Vern agora o projeto a esta Cornissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicáo a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.845/98
Declara de utilidade pUblica a Vita Olimpica da União Recreativa dos

Trabathadores, corn sede no MunicIpio de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Vila Olimpica da Uniâo

Recreativa dos Trabathadores, corn sede no Municipio de Patos de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Comissöes, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1851/98
Comissâo de Redacao

O Projeto de Lei n o 1.851/98, do Deputado Romeu Queiroz, que declara de
utilidade pblica a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de Jequitinhonha, corn sede nesse municipio, foi aprovado em turno ünico,
sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 1 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposicao a seguinte redacao final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.851/98
Dectara de utilidade pUblica a Associaçao de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Jequitinhonha, corn sede nesse rnunicipio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Jequitinhonha, corn sede nesse municipio.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogani-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.853/98

Comissâo de Redacao
O Projeto de Lei no 1.853/98, do Deputado Wanderley Avila, que declara de

utilidade ptiblica a Associacâo de Wes e Jovens dos Pereiros e Novo
Horizonte - APNH -, corn sede no Municipio de São Francisco, foi aprovado
em turno ünico, corn a Emenda n o i.

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

Assim sendo, opinamos par se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.853/98
Declara de utilidade pUblica a Associacaa de Wes e Jovens dos Pereiros e

Novo Horizonte - APNH -, corn sede no Municipio de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pblica a Assaciacão de Wes e Jovens

dos Pereiros e Novo Horizonte - APNH -, corn sede no Municipio de São
Francisco.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.857/98
Comissão de Redaçaa

0 Projeto de Lei no 1.857/98, do Deputado Mauro Lobo, que declara de
utilidade püblica a Associacão Comunitária de Formosa e Alto Tamarindo -
ASCOFAT -, corn sede no Municipio de Manga, foi aprovado em turno Onico,
sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos par se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.857/98
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Declara de utilidade pbIica a Associacão Comunitária de Formosa e Alto

Tamarinda - ASCOFAT -, cam sede no Municipio de Manga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacao Comunitária de

Formosa e Alto Tamarindo - ASCOFAT -, corn sede no Municipio de Manga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.858/98
Comissáo de Redacao

O Projeto de Lei no 1.858/98, do Deputado Bilac Pinto, que declara de
utilidade püblica a Creche Municipal Madre Tereza de Saldanha, corn sede no
Municipio de Borda da Mata, foi aprovado em turno ánico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.858/98
Declara de utilidade pOblica a Creche Municipal Madre Tereza de Saldanha,

corn sede no Municipio de Borda da Mata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Creche Municipal Madre

Tereza de Saldanha, corn sede no MunicIpio de Borda da Mata.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.863/98
Cornissáo de Redacão

0 Prajeto de Lei no 1.863/98, do Deputado Paulo Pettersen, que declara de
utilidade püblica a NUcIeo de Orientaçaa Espiritual Lemmbyr, cam sede no
Municipia de Bela Horizonte, foi apravado em turno Onico, sem emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, apinamas por se dar a prapasicão a seguinte redacâa final,
que está de acordo corn a apravada.
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PROJETO DE LEI N o 1.863/98

Declara de utilidade püblica o Nücleo de Orientacao Espiritual Lemmbyr,
corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utlidade pOblica o Nücleo de Orientaçao

Espiritual Lemmbyr, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissoes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LE! N O 1.867/98
Comissão de Red3c5o

O Projeto de Lei n o 1.867/98, do Deputado Miguel Martini, que declara de
utilidade pUblica o Abrigo Frei Anseirno da Sociedade de São Vicente de
Paulo, corn sede no Municipio de Unai, foi aprovado em turno inico, sem
ernenda.

Vem agora o projeto a esta Comissao, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento lnterno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.867/98
Declara de utilidade pCblica o Abrigo Frei Anselmo da Sociedade de São

Vicente de Paulo, corn sede no Municipio de Unai.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica o Abrigo Frei Anselmo da

Sociedade de São Vicente de Paulo, corn sede no Municipio de Unai.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezernbro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.868/98
Corn issão de Redacao

0 Projeto de Lei no 1.868/98, do Deputado Romeu Queiroz, que declara de
utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de São Goncalo do Abaeté, corn sede nesse municiplo, foi aprovado em turno
Unico, sern emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
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268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.868/98
Declara de utilidade püblica a Associaçao de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de São Goncalo do Abaeté, corn sede nesse
municiplo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacao de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de São Goncalo do Abaeté, corn sede nesse
municipio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissoes, 3 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Sebastião Costa, relator - Arnaldo Penna -

AIlton Vilela.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.870/98

Comissão de Redacão
O Projeto de Lei no 1.870/98, do Deputado Arnaldo Canarinho, que declara

de utilidade püblica a Fraternidade Espirita lrmão Miramez, corn sede no
Municipio de Contagem, foi aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opirlarnos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.870/98
Declara de utilidade püblica a Fraternidade Espirita lrmão Miramez, corn

sede no Munic[pio de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade piblica a Fraternidade Espirita lrmão

Miramez, corn sede no Municipio de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissães, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajairnar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.872/98
Cornissão de Redaçao

0 Projeto de Lei no 1.872/98, do Deputado Wanderley Avila, que declara de
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utilidade pUblica a entidade Obras Sociais Cristãs de Odassan do Amanhecer
de BocaiUva, corn sede nesse municipio, foi aprovado em turno Unico, corn a
Emenda n'2.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETC DE LEI N O 1.872/98
Declara de utilidade püblica a entidade Obras Sociais Cristãs de Odassan

do Amanhecer de BocaiUva, corn sede nesse municiplo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Obras Socials Cristãs

de Odassan do Amanhecer de BocaiUva, corn sede nesse municipio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE [El N O 1.879/98
Cornissão de Redacao

O Projeto de Lei n° 1.879/98, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que
declara de utilidade pUblica a Sociedade São Vicente de Paulo de Pogo
Fundo, corn sede nesse municIpio, foi aprovado em turno Onico, sem
emenda.

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

Assim sendo, opinarnos por Se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.879/98
Declara de utilidade püblica a Sociedade São Vicente de Paulo de Pogo

Fundo, corn sede nesse municIpio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Sociedade São Vicente de

Paulo de Pogo Fundo, corn sede nesse municIpio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.
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PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.882/98

Cornissão de Redacão
O Projeto de Lei n° 1.882/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que

declara de utilidade pibIica o Lar Comunitário Sagrado Coracão de Jesus,
corn sede no Municipio de Natércia, foi aprovado em turno ünico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.882/98
Declara de utilidade ptiblica o Lar Comunitário Sagrado Coraçao de Jesus,

corn sede no Municipio de Natércia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade püblica o Lar Comunitário Sagrado

Coracão de Jesus, corn sede no Municipio de Natércia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE [El NO 1.883/98
Cornissão de Redacao

O Projeto de Lei n° 1.883198, do Deputado João Batista de Oliveira, que
declara de utilidade püblica o Conselho da Comunidade de Brejo da Aldeia,
corn sede no Municipio de Joaquim Feliclo, foi aprovado em turno ünico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicao a seguinte redacäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE [El N O 1.883/98
Declara de utilidade páblica o Conselho da Cornunidade de Brejo da Aldeia,

corn sede no Municipio de Joaquirn Felicio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica o Conselho da Comunidade de

Brejo da Aldeia, corn sede no Municipio de Joaquim Felicio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
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Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE [El N o 1.886/98
Comisso de Redaço

O Projeto de Lei no 1.886/98, do Deputado Geraldo Santanna, que declara
de utilidade pUblica a Sociedade Presbiteriana de Ensino e Assistència Social
de Salinas - SOPEASS -, corn sede no Municipio de Salinas, foi aprovado em
turno ünico, corn a Emenda no 1.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE [El N O 1.886/98
Declara de utilidade pUblica a Sociedade Presbiteriana de Ensino e

Assistência Social de Salinas - SOPEASS -, corn sede no Municiplo de
Salinas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pi:iblica a Sociedade Presbiteriana de

Ensino e Assisténcia Social de Salinas - SOPEASS -, corn sede no Municipio
de Salinas.

Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissoes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE [El N O 1.887/98
Comissão de Redaçâo

0 Projeto de Lei no 1.887/98, do Deputado João Batista de Oliveira, que
declara de utilidade pOblica a Associaçao Feminina dos Moradores do
Conjunto Mariano de Abreu, corn sede no Municipio de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno Onico, corn a Ernenda n o 2.

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

Assirn sendo, opinamos par se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.887/98
Declara de utilidade püblica a Associaçâo Feminina dos Moradores do
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Conjunto Mariano de Abreu, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacao Feminina dos

Moradores do Conjunto Mariano de Abreu, corn sede no Municipio de Bela
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissôes, 10 de dezernbro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE [El N O 1.889/98
Comissâo de Redaçao

O Projeto de Lei no 1.889/98, do Deputado Durval Angelo, que declara de
utilidade pUblica a Associacao das Muiheres de Granada - ASMUGRA -, corn
sede no Municipio de Abre Campo, fol aprovado em turno ünico, sern
emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissäo, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacäo final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE [El N O 1.889/98
Declara de utilidade pUblica a Associacao das Mulheres de Granada -

ASMUGRA -, corn sede no Municipio de Abre Campo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão das Mulheres de

Granada - ASMUGRA -, corn sede no Municipio de Abre Campo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva. relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE [El N o 1.891/98
Comissäo de Redacao

0 Projeto de Lei no 1.891/98, da Deputada Maria José Haueisen, que
declara de utilidade püblica a Congregacao das Filhas de Nossa Senhora das
Neves, corn sede no Municipio de Paväo, foi aprovado em turno ünico, sem

0 emenda.
Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.891/98
Declara de utilidade p(iblica a Congregaçao das Filhas de Nossa Senhora

das Neves, corn sede no Municiplo de Pavão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Congregaçao das Filhas de

Nossa Senhora das Neves, corn sede no MunicIpio de Pavão.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissôes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.892/98
Comissão de Redacao

O Projeto de Lei no 1.892/98, do Deputado Geraldo Rezende, que declara
de utilidade püblica a Associação Comunitária Cultural, EcolOgica e Educativa
Quatro Bicas, corn sede no Municipio de Itapecerica, foi aprovado em turno
Unico, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comssão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N O 1.892/98
Declara de utilidade püblica a Associação Comunitária Cultural, Ecologica e

Educativa Quatro Bicas, corn sede no Municipio de Itapecerica.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação Comunitária

Cultural, EcolOgica e Educativa Quatro Bicas, corn sede no Municipio de
Itapecerica.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ComissOes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.893/98
Comissão de Redaçäo

O Projeto de Lei no 1.893/98, do Deputado Romeu Queiroz, que declara de
utilidade püblica a Associaçao Comunitária São Francisco de Assis, corn sede
no Municipio de Bambui, foi aprovado em turno ünico, sem ernenda.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.893/98
Declara de utilidade publica a Associacão Comunitária São Francisco de

Assis, corn sede no Municipio de Barnbui.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacao Cornunitária São

Francisco de Assis, corn sede no Municipio de Bambul.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 3 de dezernbro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ailton Vilela -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.894/98

Cornissão de Redacao
0 Projeto de Lei no 1.894/98, do Deputado Arnaldo Penna, que declara de

utilidade pUblica a Associacao dos Moradores e Amigos de Vau das Flores,
corn sede no MunicIpio de Morada Nova de Minas, foi aprovado ern turno
Unico, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.894/98
Declara de utilidade pUblica a Associacao dos Moradores e Amigos de Vau

das Flores, corn sede no Municipio de Morada Nova de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacao dos Moradores e

Amigos de Vau das Flores, corn sede no MunicIpio de Morada Nova de
Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das CornissOes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.895/98
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Comissâo de Redacao

o Projeto de Lei no 1.895/98, do Deputado Leonidio Boucas, que declara de
utilidade ptblica a Fundacao de Desenvolvimento Agropecuário - FUNDAP -,
corn sede no Municipio de Uberlândia, foi aprovado em turno Unico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçäo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.895/98
Declara de utilidade püblica a Fundação de Desenvolvimento Agropecuario

- FUNDAP -, corn sede no MunicIplo de Uberlândia.
A Assernbiéia Legislativa do Estado de Minos Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pübiica a Fundação de Desenvolvimento

Agropecuário - FUNDAP -, corn sede no MunicIpio de Uberiândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalrnar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.898/98
Comissão de Redacao

0 Projeto de Lei n o 1.898/98, do Deputado João Leite, que declara de
utilidade pUblica a Associaçao Comunitária do Bairro Felicidade - ABAFE -,
corn sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Crnico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N O 1.898/98
Declara de utilidade pUblica a Associaçao Comunitária do Bairro Felicidade

- ABAFE -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreto:
Art. 1 0 - Fica dectarada de utilidade pUblica a Associaçao Comunitária do

Bairro Felicidade - ABAFE -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
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Solo das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.899/98
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei no 1.899/98, do Deputado João Leite, que declara de
utilidade püblica a Comunidade Cristá de Apoio e Açao Social - COAS -, corn
sede no Municipio de ltajubá, foi aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Inferno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.899/98
Declara de utilidade pOblica a Comunidade Cristã de Apoio e Açao Social -

COAS -, corn sede no Municipio de Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estodo de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pijblica a Comunidade Cristá de Apoio e

Acâo Social - COAS -, corn sede no Municipio de Itajubá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 10 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna.

coMuNIcAcOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNlcAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 15/12/98, as seguintes comunicacöes:
Do Deputado Jose Militáo (2), dando ciência do falecimento do Sr. José

Martins Lana, ocorrido em 13/12/98, em São Domingos do Prata, e da Sra.
Eny Limo Reis, ocorrido em 7/12/98, nesto Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência do falecimento do Sr.
José Falconeri Pinto Coelho, ocorrido em 8/12/98, em Pará de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência do falecimento da Sra. Maria
Rodrigues da Costa, ocorrido em 30/11/98, em Dom Cavati. (- Ciente. Oficie-
Se.)

0 Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência do falecimento do Sr.
Claudionor Pereira dos Santos, ocorrido em 10/12/98, em Pirapora. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 16/12/98
Presidéncia do Deputado Romeu Queiroz

Surnário: Comparecimento - Falta de 'quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecern os Deputados:
Rorneu Queiroz - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo

Goncalves - Maria Olivia - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz -
Durval Angelo - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - Ivair Nogueira - Joäo
Leite - Marco Regis - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise -
Sebastião Costa - Wanderley Avila - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existência de nirnero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 17 , as 9 e as 20 horas,
nos termos do edital de convocação, bern como para a ordinária de amanhã,
as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edicão anterior.).

ATA DA 12° REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE
ADMINISTRAçA0 PUBLICA B DE FISCALIZAçA0 FINANCEIRA E

0RcAMENTARIA
As dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de novembro de

mil novecentos.e noventa e oito, comparecem na Sala das CornissOes Os
Deputados Ajalniar Silva, AntOnio Andrade, Arnaldo Penna e Sebastião
Helvécio, membros da Comissão de Administraçao Püblica; Kemil Kumaira,
Sebastião Helvécio, Sebastião Navarro Vieira e AntOnio Jtlio (substituindo
este ao Deputado AntOnio Roberto, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da Comissäo de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentária. Estão
presentes também os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Paulo Piau.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Kemil Kurnaira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerirnento do Deputado
Sebastião Helvéclo, dispensa a Jeitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e e subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa
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que a reunião se destina a apreciar os pareceres para o 10 turno do Projeto
de Lei Complementar n o 34/98. 0 Presidente comunica que foram designados
relatores do Projeto de Lei Complernentar n o 34/98, no 10 turno, os Deputados
Arnaldo Penna, no âmbito da Comissão de Administracäo Püblica, e Antonio
Roberto, pela Comissão de Fiscalizacäo Financeira e Orçamentária. Corn a
palavra, o relator, Deputado Arnaldo Penna, ernite seu parecer mediante o
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar no 34/98 corn as
Emendas n

os 1 e 2, da Comissão de Constituicao e Justica. Subrnetido a
discussão e votacão, e o parecer aprovado. Na ausência do relator
anteriormente designado, o Presidente redistribui a rnatéria ao Deputado
Antonio JtIio, a quem indaga se está em condicoes de emitir seu parecer. 0
relator, corn a palavra, emite seu parecer mediante o qual conclui pela
aprovacão da matéria corn as Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de

Constituicäo e Justica. Submetido a discussão e votacão, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 16 de dezembro de 1998.
Kernil Kumaira, Presidente - Paulo Piau - Ajalrnar Silva - José Braga -

AntOnio Julio - Durval Angelo - Sebastiâo Navarro Vieira.
ATA DA 23° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TPABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AcAO SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia primeiro de dezernbro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Carlos Pimenta, Anivaldo Coelho e Wilson Trápia, membros da
supracitada Cornissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Carlos Pimenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Anivaldo Coelho, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente passa a distribuição de proposicOes,
designando, para relatar os Projetos de Lei n

o
s 1.915, 1.931, 1.947 e 1.959/98

o Deputado Bené Guedes; os Projetos de Lei n
o
s. 1.922 e 1924/98, o

Deputado Anivaldo Coelho; os Projetos de Lei n
o
s 1.923, 1.925, 1.935, 1.946

e 1.958/98, o Deputado Carlos Pimenta. Após, a Presidência passa a
discussão e a votacão de proposicOes que dispensam a apreciacâo do
Plenário da Assembléla. Submetidos a discussâo e votacão, são aprovados,
ern turno ónico, os Projetos de Lei n

os 1.784/98 (relator: Deputado Carlos
Pimenta); 1.815/98 (relator: Deputado Anivaldo Coelho); 1.821/98 (relator:
Deputado Wilson Tropia); 1.823/98 (relator: Deputado Bené Guedes);
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1.831/98 corn a Emenda no 1 (relator: Deputado Carlos Pmenta); 1.846/98
(relator: Deputado Carlos Pimenta); 1.852/98 (relator: Deputado Anivaldo
Coelho); 1.856/98 (relator: Deputado Carlos Pimenta); 1.906/98 (relator:
Deputado Carlos Pimenta); 1.907/98 (relator: Deputado Carlos Pimenta) e
1.909/98 (relator: Deputado Bené Guedes). Após serem discutidos e votados,
são aprovados em redação final os Projetos de Lei n os 1.714, 1.773, 1.774,
1.776 1.783, 1.791, 1.794 e 1.797/98. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 15 de dezembro de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Carlos Pimenta - Wilson Pires.

ATA DA 8a REUNIAO EXTRAOR!JINARIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE F RECURSOS NATURAlS

As quinze horas e trinta minutos do dia dois de dezembro de mil novecentos
e noventa e olto, comparecem na Sala das Comissoes os Deputados Ronaldo
Vasconcellos, Antonio Roberto e Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado
Mauro Lobo, por indicag5o da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo
Vasconcellos, deciara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado AntOnio Roberto, dispensa a leitura da ata da
reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão. 0 Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Em seguida, passa-se a fase de discussão e
votação de proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenário. Corn a paiavra, o
Deputado AntOnio Roberto procede a leitura de seu parecer sobre as
Emendas n

o
s 13 a 33, apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei no

1.179/97, que dispOe sobre a politica, o gerenciamento e o piano estadual de
recursos hidricos e dá outras providéncias, o qual conclui pela aprovação, no
10 turno, das Ernendas n os 13 a 21, 23, 24, 27, 28, 30 e 33 e pela rejeiçäo das
Emendas n

o
s 22, 25, 26, 29, 31 e 32. Colocado em discussão e votação, é o

parecer aprovado. 0 Presidente registra e agradece a presença do Dr.
Sebastiao Virgillo Guimarães, Diretor-Geral do IGAM, e do Cel. AntOnio
Caetano de Almeèda JOnior. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 16 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - AntOnio JUlio - Ajaimar Silva.
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ATA DA 47a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

ADMINISTRAcA0 PUBLICA
As dez horas do dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das CornissOes os Deputados Leonidio Boucas, Ajaimar
Silva, Sebastiäo Helvéclo, AntOnio JUlio (substituindo este ao Deputado
Antonio Andrade, por indicacão da Lideranca do PMDB), Gilmar Machado
(substituindo o Deputado Marcos Helênio, por indicação da Lideranca do PT)
e ivair Nogueira (substituindo o Deputado Ibrahim Jacob, por indicacão da
Lideranca do PDT), membros da supracitada Comissão. Havendo nUrnero
regimental, o Presidente, Deputado Leonidio Boucas, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Ajalmar
Silva, dispensa a leitura da ata da reuriião anterior, a qua[ e dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidéncia
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta. Passa-se,
então, a .a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussãO e a votacão
de proposicOes sujeitas a apreciacão do Plenário da Assembléla. Corn a
palavra, o Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento solicitando
alteracão da ordem do dia, de tal modo que o Projeto de Lei no 1.940/98 seja
apreciado em primeiro lugar. Colocado em votacäo, é o requerimento
aprovado. A seguir, o Presidente informa que na reunião anterior o relator da
matéria, Deputado Sebastião Helvécio, solicitou distribuicão de avulsos de
seu parecer, a qual conclui pela rejeicão das Emendas n os 3 a 5,
apresentadas em Plenário, no 1 0 turno. Submetido a discussão e a votaçäo, é
aprovado o parecer. Em seguida, o Presidente verifica, de piano, a
inexisténcia de "quorum" para continuar os trabaihos e encerra a reuniäo.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 16 de dezembro de 1998.
Leonidio Boucas, Presidente - AntOnio Andrade - Arnaldo Penna - Ivair

Nogueira - Marcos Helénio - Ajalmar Silva.
ATA DA 21 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAcAO,

CULTURA, CIENCIA F TECNOLOGIA
As nove horas e trinta minutos do dia nove de dezembro de mil novecentos

e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados José
Henrique, Marco Regis e Sebastião Navarro Vieira. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e 6 subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a
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reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa a i a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votacao de pareceres
sobre proposiçOes sujeitas a apreciacâo do Plenário da Assembléia. 0
Deputado Sebastião Navarro Vierra, relator do Projeto de Lei n o 1.462197,
emite parecer por sua aprovação. Submetido a discussáo e votacão, é
aprovado o parecer. Relator do Projeto de Lei n o 1.621/98, o Deputado
Sebastião Navarro Vieira ernite parecer por sua aprovacão na forma do
vencido em 10 turno, corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Submetido a
discussão e votacão, e aprovado o parecer. 0 Deputado José Henrique,
relator do Projeto de Lei no 1.708/98, emite parecer por sua aprovacao na
forma do vencido em 1 0 turno. Submetido a discussäo e votaçâo, é aprovado
o parecer. Na ausência do Deputado Gilrnar Machado, relator do Projeto de
Lei no 1.814/98, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Marco Regis,
que emite parecer por sua aprovaçao. Submetido a discussão e votacão, é
aprovado o parecer. 0 Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto
de Lei no 1.847/98, emite parecer por sua aprovacao Submetido a discussão
e votaçao, e aprovado o parecer. Esgotada a matéria destinada 1' Fase, 0
Presidente passa 6 2a Fase da Ordem do Dia, cornpreendendo a discussâo e
a votacão de proposicoes de deliberacao conclusiva das Comissöes.
Submetidos a discussão e votacao, são aprovados os Projetos de Lei n°s
750/96 (relator: Deputado Marco Regis), 751/96 (relator: Deputado Gilmar
Machado) e 1.902/98 (relator: Deputado José Henrique). A seguir, o
Presidente submete a votacão os Requerimentos n o

s 2.730, 2.732 e 2.747/98,
que são aprovados. Prosseguindo, o Presidente submete a discussão e
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n o

s 1.528/97,
1.618, 1.705, 1.723, 1732, 1.827, 1.843, 1.848, 1.854, 1.855, 1.861, 1.864,
1.877, 1.880, 1.881 e 1.884/98, que são aprovados. Cumprida a finalidade da
reuniâo, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca Os
membros da Cornissão para a próxima reunião ordinária, deterrnina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 16 de dezembro de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Gilmar Machado

- Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 25 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As dez horas do dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e olto,

comparecem na Sala das Comissôes os Deputados Paulo Piau, Luiz
Fernando Faria, Maria José Haueisen e Ajalmar Silva (substituindo este ao
Deputado Ailton Vilela, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
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supracitada Comissão. Havendo nmero regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ajalmar Silva, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos rnembros presentes. A
Presidéncia informa que a reunião se destina a apreciar a rnatéria constante
na pauta e redistribui ao Deputado Ajalmar Silva o Projeto de Lei n o 1.202/97,
da Deputada Maria José Haueisen, no 1 0 turno. Passando-se 1a Fase da
Ordern do Dia, corn a discussão e a votacão de parecer sobre proposicáo
sujeita a apreciacáo do Plenário da Assembléia, o Deputado Ajalmar Silva
emite parecer concluindo pela aprovacão do projeto corn as Emendas n

o
s 1,

da Comissäo de ConstituiçäO e Justica, e 2 a 4, da Comissão de
Adrninistracáo Püblica. Submetido a discussão e votação, é aprovado 0

parecer. A seguir, a Deputada Maria José Haueisen apresenta requerimento
no qual solicita sejam convidadas as autoridades que menciona para discutir
a questão do desmatamento na Fazenda Saudade, no Municipio de Teófilo
Otôni. Colocado em votacâO, é aprovado o requerimento. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentareS
convoca os membros da Cornissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Cornissöes, 16 de dezernbro de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen - Ailton Vilela.

ATA DA 81a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO
As nove horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Dimas
Rodrigues, Arnaldo Penna e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado
AIlton Vilela, por indicacão da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissào. Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado Dimas
Rodrigues, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Arnaldo Penna, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar as matériasF constantes na pauta e distribul ao Deputado Arnaldo Penna o Projeto de
Resoluçâo no 1.859/98, os Projetos de Lei n

os 1.332, 1.423, 1.441, 1.465,
1.485, 1.584/97, 1.597, 1.631, 1.645, 1.707, 1.761/98, 1.516/97, 1.615, 1.636,
1.638, 1.747, 1.802, 1.803, 1.805, 1.806, 1.812, 1.816, 1.818, 1.819 e
1.822198, e ao Deputado Ajalmar Silva, os Projetos de Lei n

o
s 1.824, 1.826,

1.830, 1.835, 1.844, 1.853, 1.857, 1.858, 1.863, 1.867, 1.870, 1.872, 1.879,
1.882, 1.883, 1.886, 1.887, 1.889, 1.891, 1.892, 1.894, 1.895, 1.898 e
1.899/98. Encerrada a 1a Parte dos trabaihos, passa-se 6 1a Fase da Ordem
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do Dia, corn a discussão e a votação de pareceres sobre proposicoes sujeitas
a apreciaçäo do Plenário. Submetidos a discussáo e votação, são aprovados
os Pareceres de Redacão Final do Projeto de Resolução n° 1.859/98 e dos
Projetos de Lei n°s 1.332, 1.423, 1.441, 1.465, 1.485, 1.584/97, 1.597, 1631,
1.645, 1707, 1.761/98 (relator: Deputado Arnaldo Penna); e 1.461/97 (relator:
Deputado Ajalmar Silva). Passa-se, a seguir, a discussão e a votaçäo de
matéria de deliberacao conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n°s 1.516/97, 1.615, 1.636, 1638, 1747, 1802, 1.803, 1.805, 1.806, 1.812,
1.816, 1.818, 1.819 e 1.822/98 (relator: Deputado Arnaldo Penna) e 1.824,
1.826, 1.830, 1.835, 1.844, 1.853, 1.857, 1.858, 1.863, 1.867, 1.870, 1.872,
1.879, 1.882, 1.883, 1.886, 1.887, 1.889, 1.891, 1.892, 1.894, 1.895, 1.898 e
1.899/98 (relator: Deputado Ajalmar Silva). Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a reunião extraordiriária que Se realizará no dia 15/12/98,
as 14h3Omin, corn a finalidade de se discutir e votar pareceres sobre
proposiçOes em fase de redaçao final, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissoes, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna - Ailton Vilela.
AlA DA 16a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de dezembro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados João Leite, Ivair Nogueira, Durval Angelo e Tarcisio Henriques,
membros da supracitada Comussão. Encontra-se presente, tambérn, a
Deputada Maria José Haueisen. Havendo nUmero regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a realizar
audiéncia pUblica corn representantes de entidades da sociedade civil, que
iräo discorrer sobre a questão indigena em Minas Gerais, em especial a
situaçao da tribo maxacali. Após, a Presidéncia registra a presença dos Srs.
Emanuel Vitor Guimarães, Coordenador de Epidemiologia Ambiental da
Secretaria de Estado da Saüde, representando o Sr. Wilmar de Oliveira Fitho,
Secretário de Estado da Saóde; Wilton Madson Andrada, Administrador
Executivo Regional da FUNAI-MG-ES, representando o Sr. Sulivan Silvestre
Oliveira, Presiderite da FUNAI; João Batista Rezende, Superintendente
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Regional do INCRA no Estado de Minas Gerais; Luiz Chaves, Assessor
Juridico do CIMI, representando o Sr. Luciano Marcos Pereira da Silva,
Coordenador Regional do CIMI; Roque Hudson Pena, Psicólogo da
CONTEXTO, representando a Profa. Alda Luzia Teixeira, Presidente da
ABRAc0, de Uberaba; Marcelo Maxacali, da aldela Agua Boa, e Milton
Maxacali, da aldeia Pradinho, e os convida a tomar assento a mesa. Após, o
Deputado lvair Nogueira apresenta requerimento, em que solicita seja
encaminhada manifestação de protesto ao Presidente da Repüblica pelo não-
comparecimento do Presidente da FUNAI a reunião desta Comissão,
convocada a pedido deste e realizada em 10/12/98, o que demonstra o
descaso corn que o Governo Federal vem tratando a questao dos indios
maxacalis em nosso Estado. Colocado em votacão, e o requerimento
aprovado. Apôs, o Deputado Durval Angelo apresenta requerimento, em que
soticita sejam convidadas as autoridades que menciona, para se obterem
informaçöes sobre o depoimento do ex-Tenente do Exército Marcelo de
Araijo Paixão, em que confessa ter torturado presos politicos durante o
regime militar, em entrevista realizada pela revista "Veja" de 9/12/98. 0
mesmo parlamentar apresenta um segundo requerimento, em que solicita
seja encaminhado oficio a Corte Interamericafla de Direitos Humanos, a fim
de se levar a seu conhecimento a mencionda entrevista. Submetidos a
votacão, cada urn por sua vez, são os requerimentos aprovados. Após, a
Presidência procede a leitura de requerimento do Deputado Raul Lima Neto,
em que pede seja encaminhado ofIcio ao Governador do Estado, solicitando a
reinclusão dos policlais militares que participaram do movimento de 13/6/97,
corn o pagamento dos salários relativos ao periodo em que ficaram excluldos
da corporacão. Colocado em votacão, e o requerimento aprovado. Apôs, a
Presidência passa a palavra aos convidados, que discorrem sobre o assunto
em pauta. Passa-se A fase de debates, corn a participacãO dos Deputados e
dos convidados. Fazem uso, também, da palavra os Srs. Luciano Marcos
Pereira da Silva e Lutimar Rodrigues da Silva, representantes do dM1. 0 Sr.
Emanuel Vitor Guimarães entrega alguns documentos a Cornissão. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 16 de dezembro de 1998.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - Tarcisio Henriques

- Raul Lima Neto.
ATA DA 30 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

CONSTITUIcAO E JUSTIcA
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As dez horas do dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissôes os Deputados Hely Tarquinio, Antonio
Julio, Bilac Pinto (substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por
indicacão da Lideranca do PFL), Tarcisio Henriques (substituindo o Deputado
Ermano Batista, por indicacao da Lideranca do Bloco Social Trabalhista),
membros da supracitada Comissäo. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüinio, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovacão de requerimento do Deputado Tarcisio Henriques, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita
pelos membros da comissão presentes. A Presidência esciarece que a
reuniäo se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Nos termos
regimentals, a Presidência acusa o recebimento dos Projetos de Lei n°s 1.989
a 2.001/98. Passa-se a fase de discussão e votacão de pareceres sobre
proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussão e votacão, cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n° 1.936/98 (relator: Deputado Antonio Julio); 1.976/98, este
na forma do Substitutivo n°1; e do Projeto de Lei Complementar n° 38/98
(relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se a fase de discussão e votação
de pareceres sobre proposiçOes que dispensam a apreciacão do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votacão, cada urn por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.866; 1.919/98, este
coma a Emenda n°1 (relator: Deputado AntOnio JiIio); 1.948 e 1.967/98
(relator: Deputado Marcos Helênio); 1.961, este corn a Emerida n 1 1; e
1.966/98 (relator: Deputado Bilac Pinto). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca Os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos..

Sala das ComissOes, 16 de dezembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Ermano Batista - AntOnio Julio - Marcos

Helênio - Sebastião Costa.
ATA DA i ooa REUNIAO ORDINARA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As nove horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes Os
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto e José Braga (substituindo
este ao Deputado João Leite, por indicaçao da Lideranca do Bloco Social
Trabaihista), membros da supracitada Comissão. Haverido numero
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regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a
reuniäo e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado José
Braga, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e redistribui o
Projeto de Lei n° 1.936/98, no 1 0 turno, ao Deputado Ambrósio Pinto. Passa-
se a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votacão de
pareceres sobre proposicOes sujeitas a apreciacãO do Plenário da
Assembléia. Corn a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto procede a leitura de
seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.936/98, mediante o qual conclui pela
aprovaçäo da matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reuniäo extraordinária, a realizar-se no dia 17/12198, as 9h45min,
corn a finalidade de se apreciarem os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s
1.467/97 e 1.936/98, no 20 turno; determina a lavratura da ata e encerra Os

trabaihos.
Sala das ComissOes, 17 de dezembro de 1998.
Geraldo Nascirnento, Presidente - Ambrôsio Pinto - Raul Lima Neto.

ATA DA 105 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAcAC
PUBLICA

As dez horas e dez minutos do dia dezesseis de dezembro de mu
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Leonidlo Boucas, Ajalmar Silva, AntOnio Andrade, Arnaldo Penna,
Marcos Helênio e Ivair Nogueira (substituindo este ao Deputado Ibrahim
Jacob, por indicacão da Liderança do PDT), membros da supracitada
Comissão. Havendo numero regimental, o Presidente, Deputado Leonidio
Boucas, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento
do Deputado AntOnio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e e subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta, comunica o recebimento das seguintes proposiçOes e designa os
relatores a que foram distribuidas: Projeto de Lei n° 1.259/97, para receber
parecer sobre o Substitutivo n° 1, apresentado em Plenário; Projeto de Lei
Complementar n° 38/98, para receber parecer no 10 turno; Projeto de Lei
1.596/98 (relator: Deputado Ajalmar Silva); Projeto de Lei n° 1.940/98 (relator:
Deputado AntOnio Andrade), para parecer no 20 turno. Passa-se 6 1a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposicOes sujeitas a apreciacão do Plenario da Assembléia. Submetidos a
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discussão e votação, são aprovados Os pareceres que concluem pela
aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.654/98 corn as Emendas

nos 1 e 2, que o relator apresenta (relator: Deputado Ajalmar Silva) e 1.673/98
na forma do vencido em 1 0 turno (relator: Deputado Marcos Helêriio); e, no 1°
turno, o Projeto de Lei no 1.933/98 corn a Emenda no 1, que o relator
apresenta (relator: Deputado Arnaldo Penna). Corn a palavra, o Deputado
AntOnio Andrade, relator, no 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1.940/98, solicita a
distribuição de avulsos de seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovacão da matéria. 0 Deputado Arnaldo Penna, relator, no 1° turno, do
Projeto de Lei no 1.960/98, também solicita a distribuicão de avulsos de seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovacão da matéria na forma do
Substitutivo n o 1, da Comissáo de Justica, corn as Emeridas n o

s 1 a 3, que
apresenta. 0 Presidente determina sejam distribuidos avulsos dos dois
pareceres supracitados. Corn a palavra, o Deputado Ajalmar Silva emite
parecer, mediante o qual conclui pela rejeição do Substitutivo no 1,
apresentado em Plenário, no 1 0 turno, ao Projeto de Lei no 

1.259/97 e pela
aprovacao da Emenda no i, que apresenta Durante a discussão, e concedida
vista da matéria ao Deputado Marcos Helênio. Continua corn a palavra o
Deputado Ajalmar Silva, que apresenta parecer, mediante o qual conclui pela
aprovaçao do Projeto de Lei no 1.847/98, no 10 turno, corn a Emenda no 2, e
pela rejeicao da Emenda n o i, da Comissão de Educacao. Durante a fase de
discussão, é concedida vista da proposição ao Deputado AntOnio Andrade. 0
Deputado Marcos Helênio, relator, no 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.942/98,
solicita prazo regimental para apresentar seu parecer, o qual é concedido
pelo Presidente. Devido a auséncia do relator designado, o Presidente
redistribui o Projeto de Lei n o 1.943/98 ao Deputado Antonio Andrade. Este,
por sua vez, apresenta seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovacäo
da matéria. Na fase de discussão, é concedida vista da proposicão ao
Deputado Marcos Helénio. Corn a palavra, o Deputado Arnaldo Penna,
relator, no 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.701/98, apresenta seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovaçäo da matéria na forma do vencido no 10
turno, corn as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. Na fase de discussão, é

concedida vista da proposiçâo ao Deputado Ajalmar Silva. Passa-se
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçao de
proposiçOes sujeitas a apreciaçâo da Comissão. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados, na forma original, no 10 turno, os Projetos de Lei nos
171 e 331/95, do Deputado Romeu Queiroz, e 1.492/97, do Deputado
Rorialdo Vasconcellos. Submetido a discussáo e votacäo, é aprovado o
Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei no 1.615/98, do Deputado Bilac
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Pinto. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidència agradece a presenca
dos parlamentares, convoca os membros da Comissäo para a próxima
reunião extraordinária, logo mais, as 17 horas, corn a finalidade de se
apreciarem, no 2 0 turno, os pareceres sobre os Projetos de Lei n

o
s 1.940/98,

do Deputado Ivair Nogueira, e 1.596/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
e, no 10 turno, o Projeto de Lei no 1.960/98, do Governador do Estado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 16 de dezembro de 1998.
LeonIdio Boucas, Presidente - Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Marcos

Helênio - Ermano Batista - AntOnio Andrade.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcC)ES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.972/98

Comissäo de Constituicão e Justica
RelatOrio

De iniciativa do Deputado José Militäo, o Projeto de Lei no 1.972/98 objetiva
declarar de utilidade pUblica a Federacão de AssociacOes e Pais de Alunos
do Estado de Minas Gerais - FASPA-MG -, corn sede no Municipio de Belo
Horizonte.

Publicado em 20/11/98, fol o projeto distribuido a esta Comissão, a que
compete examiná-lo prelirninarmente, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
Ill, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A FASPA-MG funciona ha mais de dois anos, tern personalidade juridica,

não possui fins lucrativos, e sua diretoria é composta por pessoas id6neas,
que não recebern nenhum tipo de remuneracâo pelo exercicio de suas
funcOes, conforrne atestam os documentos apensos ao processo, P01
exigOncia do disposto na Lei no 12.972, de 27/7/98, que prevé os requisitos
para a declaracão de utilidade püblica.

Assim, näo encontramos óbice a tramitacão da matéria.
Conclusão

Pelas razOes aduzidas, concluirnos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.972/98 na forma
pro posta.

Sa g a das ComissOes, 16 de dezembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - AntOnio Julio, relator - Sebastião Costa -

Ermano Batista - Marcos Helènio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.975/98

Comissão de Constituição e Justica
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RelatOrio

De iniciativa do Deputado Hely Tarquinio, o projeto de Lei em epigrafe
objetiva declarar de utilidade püblica a Associacão dos Aposentados,
Pensionistas e Idosos de Palos de Minas - AAPI -, com sede no Municipio de
Patos de Minas.

Após sua publicação, foi o projeto distribuido a esta Comssão para exame
preliminar, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A referida entidade é pessoa juridica, conforme comprova a documentacáo

juntada ao processo, e, de acordo com atestado de autoridade competente,
funciona ha mais de dois anos e tern diretoria idônea e não remunerada pelo
exercIcio de suas funcoes.

Cumprindo os requisitos da Lei no 12.972, de 27/7/98, está apta a obter o
titulo declaratôrio de utilidade püblica.

Conclusäo
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.975/98 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 16 de dezembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antãnio Julio, relator - Marcos Helênio -

Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PAR,A 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.619/98

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em tela tern por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar imóveis urbanos ao patrimônio do
Municipio de Belo Horizonte.

Em cumprimento aos ditames regimentals, a proposicao foi encaminhada
preliminar-niente a Comissão de Constituiçäo e Justica, que perdeu 0 prazo
para emitir seu parecer.

Agora, cumpre a esta Comissao apreciar o projeto, atendo-se ao que dispöe
o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
0 irnóvel objeto da proposiçao foi originalmente tombado pela antiga

Secretaria do Patrimônio l-Iistórico e Artistico Nacional; mesmo assim, em
parte dele foi implantado o Bairro Mangabeiras.

A proposição tern por objetivo, portanto, impedir a expansão desse bairro
para dentro da area tombada, preservando a Ultima area verde significativa de
Belo Horizonte, que vem sendo submetida a urn constante processo de
degradação, em virtude da expansao urbana e da extracao mineral.
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No tocante as repercussöes de ordem financeiro-orçamentária que possam

advir do acato a proposicão, cabe-nos dizer que elas são inexistentes, já que,
devido a natureza da transacão, evidentemente, ao Estado nâo caberá
nenhum encargo, seja de natureza resolutiva ou pecuniária.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.619/98 na forma original.
Sala das ComissOes, 16 de dezembro de 1998-
Kemil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Sebastião Costa - Ajalmar

Silva - Antonio JUlio - Durval Angelo - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 184/95

Comissão de Fiscalizaçäo Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em tela tern por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Municipio de Cruzeiro da
Fortaleza o imóvel que menciona.

Aprovado no 10 turno, na forma em que foi proposto, o projeto retorna agora
a esta Comissão, a qual compete apreciá-lo no 2 0 turno, nos lindes
estabelecidos pelo art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentacão
0 imôvel que se intenciona alienar compreende urn terreno edificado, doado

sem encargo ao Estado por particulares em 1949. Ate 1968, foi utilizado para
abrigar uma unidade escolar e, a partir de então, como albergue para acoiher
condenados por pequenos delitos.

Agora, a comunidade local tern manifestado o interesse de que 0 imóvel
seja transferido ao patrimônio municipal, para que nele seja implantado,
também, um conjunto habitacional.

Cabe-nos dizer que, de conformidade corn a proposicão, ao Estado não
caberá encargos, e, por isso mesmo, não haverá repercussão financeira para
os cofres estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 184/95,

no 21 turno, na forma originãria.
Sala das ComissOes, 16 de dezembro de 1998.
Kernil Kumaira, Presidente - Sebastião Costa, relator - José Braga - Alvaro

AntOnio - Ajalmar Silva - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 749/96

Cornissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária
Relatôrio
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De iniciativa do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei n 0 749/96

objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Municipio de PatrocIr,io o
imóvel que menciona.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, cabe a esta Comissäo emitir parecer sobre
a matéria no 20 turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentaçáo
Conforme esta Comissâo já se manifestou durante a discussâo da matéria

no 10 turno, a aprovação do projeto de lei em análise não encontra óbice do
ponto de vista financeiro-orçamentario, opinião que ratificamos no 20 turno.

Saliente-se, ainda, que, consultada a Secretaria de Estado da Educação, a
qual está afeto o imóvel, ela manifestou-se favoravelmente a medida
constante na proposta.

Conclusâo
Diante do exposto, opiriamos pela aprovaçào do Projeto de Lei n° 749/96,

no 2° turno, na forma apresentada.
Sala das Coniissöes, 16 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Ajalmar Silva - Sebastião

Costa.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.467/97

Comissáo de Defesa do Consumidor
RelatOrio

A proposição em tela, da Deputada Maria Olivia, institui a obrigatoriedade
de identificaçâo das empresas na parte traseira dos veiculos de transporte de
carga de sua propriedade.

Aprovado no 10 turno, vem o projeto, agora, a esta Comissão, nos termos
regimentais, para receber parecer de 2 0 turno, fundamentado nos termos
seguintes.

Fundamentaçao
Ao instituir a obrigatoriedade da inserção dos dados relativos ao proprietário

do veiculo destinado ao transporte de carga na parte traseira da sua
carroceria, esta Casa exerce a prerrogativa constitucional de desenvolver
uma politica de educaçao para a segurança no trânsito, conforme ficou
evidenciado quando da discussao da matéria nas comissôes a que foi
distribulda.

0 Brasil encontra-se entre os paises onde ocorre mahor nimero de óbitos
resultantes de acidentes rodoviários, o que é razão suficiente para o Estado
adotar providéncias suplenientares àquelas já delineadas pelos Orgâos
superiores de trânsito, ou mesmo pelo Codigo de Trãnsito Brasileiro,
recentemente editado, objetivando a reversâo dessa estatistica.
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A medida proposta traz uma contribuicäo para coibir os reiterados abusos

perpetrados por maus motoristas. lsso pelo fato de que os veiculos poderáo
ser rapidamente identificados, facUitando o contato por parte de outros
condutores corn os principais responsâveis pela empresa, objetivando a
repreensão do motorista e melhor disciphinamento do trânsito nas rodovias do
Pals.

Náo pode o Estado contar apenas corn as autoridades rodoviárias para que
atinja urn objetivo que e de todos, ou seja, a diminuicáo dos riscos de
acidentes, o que, por certo, resultará na preservacão da vida e da saüde
daqueles que utilizam as vias de trafego.

Conclusäo
Em face do exposto, opinamos pela aprovacäo do Projeto de Lei n°

1.467/97 no 21 turno.
Sala das Comissöes, 17 de dezembro de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - ArnbrOsio Pinto, relator - Raul Lima Neto.

PARECER PAPA 0 2 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.494/97
Comissáo de Fiscalizacâo Financeira e Orçamentâria

Relatório
De autoria do Deputado Gilmar Machado, a proposicão em epigrafe tern por

objetivo isentar o servidor publico estadual que tiver o pagamento de seus
vencimentos postergado de multa por atraso na quitacâo das tarifas de água
e luz.

No 1 0 turno, foi o projeto aprovado na forma proposta. Agora, volta a
matéria a esta Comissão para ser analisada no 2 0 turno.

Fundarnentaçâo
0 Governo Estadual adotou uma escala de pagamento dos servidores

estaduais que faz corn que determinado grupo chegue a receber na segunda
quinzena os vencimentos correspondentes ao més anterior.

Esse procedimento traz sérios transtornos ao funcionário, pois os prazos de
pagarnento de suas contas vâo vencendo, e ele ainda nâo recebeu a
remurieraçâo do més trabalhado. A inadirnplência, além de implicar
constrangimento moral, acarreta o onus financeiro decorrente de multa, juros
de mora, atualização monetária, etc.

A proposicão tern por objetivo aliviar em parte esse quadro desagradavel,
ao estabelecer que os servidores nessa situacão ficarâo isentos de multas
por atraso no pagamerito de contas de água e luz.

Consideramos a medida extremamente justa, pois, Se 0 Governo atrasa 0
pagamento dos vencimentos, deve haver uma compensacäo para os
funcionários, escalonando-se para eles a cobrança das contas de àgua e luz
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por parte das concessionárjas desses serviços, submetidos ao controle do
prOprio Governo.

Do ponto de vista das financas püblicas, a proposição náo encontra óbice,
pois o ganho financeiro que o Governo obtém corn o postergamento do
pagamento dos servidores é bern superior a perda decorrente do atraso no
pagamento das contas, visto que, via de regra, os valores dessas contas são
urna pequena fracao dos vencimentos.

Cumpre-nos, todavia, observar que, em determiriados municipios, as
concessionárjas dos serviços de luz e água nào são empresas da
administr-acao indireta do Estado, quais sejam CEMIG e COPASA-MG.

Nesse caso, nao deve haver compensaçäo por atrasos, pois o Estado não
tern corn peténcia para obrigar terceiros a conceder esse beneficio.

Em decorrencia desse fato, propomos a Emenda no 1, apresentada na
conclusão desta peca opinativa.

Conclijsão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.494/97 no 20 turno, corn a Emenda no 1, a seguir apresentada.
EMENDA N O 1

Acrescente-se ao art. 100 seguinte paragrafo Unico:
Art. 1°- ...............................................................

Parágrafo ünico - 0 disposto neste artigo aplica-se nos casos em que 0
serviço é prestado por concessionárja pertencente a administraçao indireta do
Estado.".

Sala das Comissöes, 15 de dezembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Costa, relator - Durval Angelo - José

Braga - Ajalmar Silva - AntOnio Julio.
PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.535/97

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria
RelatOrio

De autoria do Deputado Glycori Terra Pinto, 0 projeto de lei em epigrafe tern
por escopo autorizar 0 Poder Executivo a alienar imóvel de propriedade do
Estado ao patrimOnio do Municipio de Lajinha.

A proposicao foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1,
cabendo agora a este Orgao colegiado apreciá-la, atendo-se aos limites
estabelecjdos no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Por força do disposto no art. 189, § 1 0, do Regimento Interno, cabe-nos
fazer constar nesta peça opinativa a redaçäo do vencido.

Fundamentaçao
Constituido de urn terreno urbano corn 24,20 ha, 0 irnOvel que se pretende
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alienar foi havido pelo Estado de particulares, por ter sido declarado de
utilidade publica mediante o Decreto Estadual n o 27.975, de 28/3/88.

Atendendo ao pleito da sociedade lajense, o Prefeito Municipal aspira a
transferéncia de dominio do imOvel ao Municipio de Lajinha, a firn de utilizá-lo
para a construção de habitaçOes populares.

De acordo corn a proposta original, a alienacão se faria mediante 0
instrumento juridico de reversão, modalidade, evidenternente, incompativel
corn o caso. Por isso, esta Comissão houve por bern apresentar o Substitutivo
no 1, que, além de corrigir essa distorção, aprimora o texto do projeto, de
conformidade corn a boa técnica legislativa.

No que tange as repercussOes financeiras, cumpre-nos ressaltar que a
efetivacão da rnedida proposta não afetará a execucão da lei orçamentária
anual do Estado, pois a este não coube nenhum encargo.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovaçäo do Projeto de Lei no

1.535/97, no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das ComissOes, 16 de dezernbro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - José Braga, relator - Ajalmar Silva - Paulo Piau

- Sebastião Costa.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

Projeto de Lei no 1.535/97
Autoriza o Poder Executivo a doar ac, Municipio de Lajinha o imóvel que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Lajinha o

imóvel situado nesse rnunicipio, no lugar denominado Areado, constituldo de
urn terreno corn area de 24,20 ha (vinte quatro virgula virite hectares),
registrado sob o no R-13/2.385, no Iivro 2 do Cartório dos Registros Püblicos
da Comarca de Lajinha.

Parágrafo Onico - 0 imOvel descrito neste artigo destina-se a construcão de
casas populares.

Art. 20 - 0 imóvel de que trata esta lei reverterã ao patrimônio do Estado Se,
findo o prazo de cinco anos contados da Iavratura da escritura pOblica de
doacao, não Ihe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicOes em contrãrio.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 19 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 430a REUNIAO ORDINARIA, EM 17/12198
Presidéncja dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Atas
- Correspondência: Mensagem 304/98 (encaminhando o Projeto de Lei n°
2.014/98), do Governador do Estado - Oficios - 2 a Fase (Grande Expediente):
Apresentaçao de Proposiçoes: Projetos de Lei n°s 2.015 a 2.017/98 -
Requerimentos n°s 2.760 a 2.763/98 - Requerimento do Deputado Ajalmar
Silva - Cornunicaçoes: Comunicaçoes da Comissáo do Trabaiho e dos
Deputados José Militão (2), Dilzon Melo, Marcelo Gonçalves (2) e Alencar da
Silveira Junior - lnterrupção e reabertura dos trabaihos ordinários - 2' Parte
(Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de lnscriçoes - Leitura de Comunicaçoes -
Questöes de ordem; chamada para recomposiçäo de "quorum"; inexisténcia
de nUrnero regimental para a continuaçao dos trabaihos - Encerrarnento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leáo - Agostinho Patrüs - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Junior - AmbrOsio Pinto - Anderson Adauto Anivaldo Coelho -
Antonio Jilio - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo
Saritanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob -
Irani Barbosa - Isabel do Nascimento - Ivair Nogueira - Joâo Leite - José
Bonifácio - José Maria Barros - José Militäo - LeonIdio Boucas - Luiz
Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helénio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen
- Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêrnolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Tarcislo Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 1015min, a lista de

comparecirnento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
das atas das trés reuniOes anteriores.
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I  Parte

la Fase (Expediente)
Atas

- 0 Deputado Marcelo Goncalves, 3 0-Secretário, nas funcoes de 2°-
Secretário, procede a leitura das atas das trés reuniöes anteriores, que são
aprovadas sem restricoes.

Correspondéncia
- 0 Deputado Ivo José, 2 0-Secretário, nas funcoes de 1 0-Secret6rio, lé a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM N O 304/98*

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exarne e a deliberacâo dessa egregia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que reorganiza o Conselho de lndustrializacao - COIND.

A medida proposta decorre da necessidade de dotar o COIND dos
instrumentos indispensãveis a consecução dos seus objetivos.

De fato, as transformacoes ocorridas na estrutura industrial do Pals estão a
exigir do Orgão responsável pelo setor no Estado major mobilidade de açäo,
corn vistas a consolidacao do nosso parque industrial.

A redefinicao das competências do COIND constantes no projeto, alérn da
sua rnaior integracão corn a Secretaria de Estado de lndistria, Comércio e
Turisrno, cujo titular passa a dirigi-lo, asseguram àquele colegiado condicoes
satisfatárias para o desernperiho de suas finalidades.

Ac, ensejo, renovo a Vossa Exceléncia a manifestacão de meu alto apreco e
especial consideracáo.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N O 2.014/98

Reorganiza o Conselho de Industrializacao - COIND.
Capitulo I

Disposicoes Preliminares
Art. 10 - 0 Conselho de lndustrializacao - COIND -' instituido pelo Decreto

no 18.086, de 21 de seternbro de 1976, passa a ser regido por esta lei.
Paragrafo ünico - Para os efeitos desta lei, a sigla COIND e a palavra

Conselho equivalern a denorninacao Conselho de Industrializaçao.
Art. 2° - 0 Conselho é órgão normativo, consultivo e deliberativo,

subordinado a Secretaria de Estado de lndUstria, Comércio e Turismo.
Capitulo II

Da Finaildade e da Cornpetência
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Art. 30 - 0 COIND tern a seu cargo a formulacäo de normas básicas da

politica de industrializacäo, bern como a proposta da sua execuçâo,
observadas as Diretrizes da Politica Industrial constantes no Piano Mineiro de
Desenvoivimento Integrado - PMDI -, aprovado pela Lei n° 12051, de 29 de
dezembrode 1995.

Art. 40 Compete ao COIND:
I - propor poilticas de promoçäo industrial e formular sugestaes corn vistas a

utilizacao de instrumentos para a atracao de empreendimentos produtivos
para o Estado,

II - assegurar a compatibilizacao de pianos, prograrnas, projetos e
atividades de industrializacao corn as normas estabelecidas para a setor;

III - propor a criacào de estirnulos especiais corn vistas a expansào
industrial do Estado;

IV - sugerir a realizacao de estudos e pesquisas objetivando a
compatibihzaçâo da poiltica econOmica federal e as exigências da conjuntura;

V - propor estimulos a descentralizaçao geográfica da indüstria;
VI - propor a utihzacao de instrumentos financeiros e crediticios que

estimulem o aumento da producao industrial;
VU - recomendar a utilizacao de instrumentos fiscais que estirnulem a

impIantaçäo, expansão, modernizacao, relocahzacâo e reativacão de
empresas industrials no Estado, obedecida a Iegislacão pertinente;

VIII - dehberar quanto aos pedidos de participacao ou enquadramento nos
programas de incentivo a area industrial oferecida pelo Governo do Estado,
emitindo pareceres corn a indicaçáo das condicoes e a fixacão dos prazos de
concessäo;

IX - exercer outras atribuiçOes previstas na iegislacao especIfica sobre
incentivo a industrializacao.

Capitulo III
Da Estrutura

Art. 5 0 - 0 COIND tern a seguinte estrutura:
I - Presidència;
II - Plenário;
III - Câmaras de Politica Industrial;
IV - Secretaria Executiva.
Art. 60 - 0 Plenário é o órgäo superior de deliberacao do COIND.
Art. 70 - As Câmaras de Politica Industrial serão criadas pelo Plenàrio, corn

prazos de duracao definidos, visando a elaboraçao de estudos, pianos e
resolucoes normativas inerentes aos objetivos do COIND.

Art. 80 - 0 Secretário Executivo do COIND sera a Superintendente de
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Industrializaçäo da Secretaria de Estado de Indtstria, Comércio e Turismo.
Capitulo IV

Da Composicão
Art. 90 - 0 Conselho de Industrializacao tern a seguinte cornposição:
I - Secretário de Estado de IndUstria, Cornércio e Turismo, que é o seu

Presidente;
II - 1 (urn) representante da Secretana de Estado do Planejamento e

Coordenaçao Geral - SEPLAN -;
III - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado da Fazenda - SEF -;
IV - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia -

SECT -;
V - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado do Meio Arnbiente e

Desenvolvimento Sustentãvel - SEMAD -;
VI - 1 (urn) representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais - ALEMG -;
VII - 1 (urn) representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -

BDMG -;
VIII - 1 (urn) representante do Instituto de Desenvolvirnento Industrial de

Minas Gerais - INDI -;
IX - 1 (urn) representante da Minas Gerais Participaçöes S.A. - MGI -;
X - 1 (urn) representante da Companhia de Distritos Industriais de Minas

Gerais - CDI -;
XI - 1 (urn) representante da Federacäo das IndUstrias do Estado de Minas

Gerais - FIEMG -;
XII - 1 (urn) representante da Associacäo Cornercial de Minas Gerais -

ACMINAS -;
XIII - 1 (urn) representante do Centro das Indüstrias das Cidades Industriais

de Minas Gerais - CICI -;
XIV - 1 (urn) representante da Federaçâo do Comércio do Estado de Minas

Gerais - FECOMERCIO -;
XV - 1 (urn) representante do Servico de Apoio as Micro e Pequenas

Ernpresas de Minas Gerais - SEBRAE-MG.
§ 1° - 0 Presidente do COIND sera substituldo, nos seus impedirnentos,

pelo Secretário Adjunto de IndUstria, Cornércio e Turismo.
§ 21 - Cada membro do COIND terá urn suplente que o substituirá em caso

de faita ou impedirnento.
§ 31 - 0 exercicio da funcão de mernbro do COIND é considerado prestacão

de servico ptbIico relevante.
§ 40 - 0 mandato dos rnembros do COIND coincidirã corn o do Governador
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do Estado.

§ 5° - 0 Plenário do COIND reunir-se-á uma vez por mês, em sessão
ordinária e, extraordinarramente, quando convocado pelo Presidente.

Capitulo V
Disposiçöes Finals

Art. 10 - Compete ao Secretário de Estado de Ind(jstrra, Comércio e
Turismo solicitar aos dirigentes dos Orgãos e entidades mencionados no
artigo anterior que indiquem, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da
publicação desta lei, os seus representantes no COIND.

Parágrafo inico - Os membros do COIND e seus respectivos suplentes
serâo designados pelo Governador do Estado.

Art. 11 - 0 COIND encaminhará ao Governador do Estado, para aprovaçäo
mediante decreto, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do término do
prazo estabelecido no artigo anterior, o seu Regimento Interno.

Parágrafo inico - Ate a aprovaçáo a que se refere este artigo permanecera
em vigor o Decreto no 31.365, de 2 de junho de 1990.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 13 - Revogam-se as disposiçöes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Turismo e de

Administraçâo PUblica para parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do
Regimento Interno.

Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Rogério Mitraud de Castro Leite, Secretário Adjunto de
Administraçao, prestando informaçaes relativas ao Projeto de Lei n o 1910/98,
que autoriza o Poder Executivo a doar im6vel ao Municiplo de Sete Lagoas,
em atencão a pedido da Comissâo de Constituição e Justica. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei no 1.910/98.)

Do Sr. Luiz Ricardo M. Maletta, Diretor-Presidente da PRODEMGE,
comunicando a Casa que essa Companhia foi escolhida para receber o
Prêmio SUCESSU 1998 de Informática e Telecomunicaçoes de Minas Gerais.
(- A Corn issao de Transporte.)

Do Sr. Paulo Ribeiro, Presidente da COHAB-MG, solicitando que os
parlamentares intercedam junto ao Governo do Estado, para que seja
aprovada a concessáo de isenção de tributos a essa Companhia, para efeito
de implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social. (- A
Comissáo de Fiscalizaçao Financeira.)

Do Sr. Estevam Jesuino de las Casas, Superintendente Central de
Administraçao de Transportes, lmôveis e Servicos, informando, em atençao a

685
pedido de diligéncia da Comissäo de Justica, para subsidiar o exame do
Projeto de Lei n o 1.930/98, que tao logo haja pronunciamento do orgäo
consultado, esta Casa sera comunicada. (- A Comissäo de Justica. Anexe-se
ao Projeto de Lei 

no 
1.930/98.)

Do Sr. Estevam Jesuino de las Casas, Superintendente Central de
Administracáo de Transportes, lmOveis e Servicos, dando ciência, em
atendimento a pedido de diligencia da Comissão de Justica, da resposta
emitida pela Secretaria da Educacao, referente ao assunto tratado no Projeto
de Lei no 1.850/98. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 

no 
1.850/98.)

Do Sr. Estevam Jesuino de las Casas, Superintendente Central de
Administraçao de Transportes, lmóveis e Servicos, informando, em atencäo a
pedido de diligéncia para subsidiar o exame do Projeto de Lei no 1.888/98,
que a Secretaria da Educacao foi consultada a respeito e tao logo se
manifeste, este Poder será comunicado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
1.888/98.)

Do Sr. Antonio Henrique Pedrosa Neto, Secretário-Geral do Conselho
Federal de Medicina, acusando o recebimento de correspondencia deste
Legislativo.

Do 1°-Sarg. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associacão dos
Subtenentes e Sargentos da Poilcia Militar do Estado de Minas Gerais,
solicitando apoio a aprovacao da Proposta de Emenda a Constituicâo no
29196. (- Anexe-se a Proposta de Emenda a Constituicào no 29/96.)

Da Comissão dos Hospitals da Regiao do Sul de Minas, encaminhando
reivindicacöes, diarite da grave situacâo vivida pelos hospitais que atendem
pelo SUS.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentacào de Proposicoes

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposicoes.
- Nesta oportunidade, sao encaminhadas a Mesa as seguintes proposicOes:

PROJETO DE LEI N o 2.015/98
Autoriza o Poder Executivo a transferir a entidades civis sern fins lucrativos

a gestão de unidades püblicas de saüde e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou

parcialmente, a administracao das suas unidades de saüde para entidades
civis sem fins lucrativos, constituidas por consórcios, cooperativas ou
congOneres, mediante contrato administrativo por prazo determinado.

Art. 20 - A delegacao de que trata esta lei será precedida de avaliaçao
técnica da capacidade administrativa da entidade delegatária e da idoneidade
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dos seus dirigentes, respeitados ainda os crftérios estabelecidos na Lei
Federal n° 8.666, de 1993, e na Lei Estadual n o 9.444, de 1987.

Art. 3° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de cento e
oitenta dias contados da data da sua publicaçao.

Art. 40 - Esta lei entre em vigor na data da sua publicaçao.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissães, de de 1998.
Hely TarqUInio
Justificaço: 0 poder pUblico estadual tern-se mostrado ineficaz na tarefa

de administrar de forma racional as suas unidades de saüde. Os recursos
püblicos destinados principalmente aos hospitals regionais sao, muitas vezes,
utilizados de forma insatisfatória. A administraçao de tais unidades, se
confiada a entidades civis idôneas, certamente culminará na methoria dos
serviços de saOde por elas prestados a populaçâo.

Entendernos que a medida sugerida está em plena consonâncja corn uma
politica mais moderna de administraçao hospitalar, calcada na otimzaçao dos
recursos a ela destinados. For outro lado, a burocracia que impera na
administraçao püblica referenternente a area da saüde constitui uma barreira
que prejudica o desempenho das administracoes hospitalares.

Em face do exposto, esperamos contar corn o apolo dos nossos pares a
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, de Administraçao
Püblica e de Fiscalizacao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 2.016/98
Declara de utilidade piiblica a Associaçao de Promoçao Educacional da

Juventude Norteminejra, corn sede no Municipio de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao de Promoçao

Educacional da Juventude Nortemineira, corn sede no Municipio de Montes
Claros.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniôes, 4 de dezembro de 1998.
Gil Pereira
Justificaçáo: Fundada em 30/7/96 a Associação de Promoçao Educacional

da Juventude Nortemineira contribui de forma significativa para resgatar a
consciência de cidadania do jovem norte-mineiro, promovendo atividades que
traduzani valores éticos e cristäos.
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Entre seus diversos objetivos, a referida Associação busca combater a

fome e a pobreza, estirnulando nas comunidades carentes o surgimento de
formas de organizacáo que conduzam ao seu desenvolvimento social e
econômico.

Como entidade sem fins lucrativos, a Associação promove acoes
filantrópicas e coloca toda a sua infra-estrutura a serviço da meihoria das
condiçöes de vida do jovem norte-mineiro.

Em vista do exposto, conto corn o apoio dos nobres colegas a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N O 2.017/98
Veda a contratacão de servicos de qualquer natureza por orgãOS das

administraçöes direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado de
Minas Gerais nas condicoes que indica e dá outras providéncias.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - E vedada aos orgäos e as entidades das administracöes direta e

indireta de quaisquer dos Poderes do Estado de Minas Gerais, a contratação
de servicos de qualquer natureza de empresas ou instituiçöes que tenham em
seus quadros torturador confesso ou pessoa condenada por participacão em
crime de tortura.

Parágrafo ünico - 0 disposto no "caput" aplica-se a contratacão de pessoa
fIsica que seja torturadora corifessa ou que tenha condenação por crime de
tortura.

Art. 20 - Os contratos firmados entre a administracão publica e empresas ou
pessoa fisica que se enquadrarem no disposto nesta lei são considerados
nulos a partir da publicacão desta lei.

Parágrafo Onico - Ficam os orgãos e as entidades das administracöes
püblicas direta e indireta dos Poderes do Estado obrigados a fazer urn
levantamento dos contratos anulados, corn a consequente publicacão, no
prazo de cento e oitenta dias contados da publicacão desta lei.

Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Art. 40 . Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Sala das Reuniöes, de dezembro de 1998.
Durval Angelo
Justificaçäo: A Lei n° 12.643, de 17/10/97, autorizou o Estado a reconhecer

a jurisdicào da Corte Interamericana de Direitos Hunianos. Em seu art. 10,

determina que "Os órgãos e entidades da administração estadual aplicarão,
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no exercicio de suas atribuicöes, os principios e normas da Convençao
Americana de Direitos Hunianos".

Como e sabido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considera a
tortura urn crime imprescritivel e nâo passivel de anistia. Nesse sentido, os
ex-torturadores e aqueles que estáo sendo julgados ou processados pela
prática da tortura tern urn onus a quitar corn o Estado.

Em Minas, temos uma lista de dezenas de ex-torturadores confessos e de
várias outras pessoas processadas por crime de igual natureza. 0 ex-
Tenente Marcelo Paixão de Araüjo, por exemplo, é urn torturador confesso.
Não obstante, ostenta uma vida de luxo e mordornias, como se nada tivesse
feito contra os cidadãos de Minas. E herdeiro do Banco Mercantil e faz parte
da diretoria da Seguradora Minas Brasil, onde muitos órgãos püblicos
possuern apOlices. Ou seja, ostenta riqueza a custa de dinheiro recebido de
empresas pübticas que engordam seus lucros.

E mister que o Estado puna de maneira exemplar os cidadãos que em seus
curriculos trazem o odioso e bárbaro crime da tortura. Enquanto a morosidade
da Justiça não aprecia esses crimes, cabe ao Estado, conhecedor do
passado desses cidadâos, proibir que &es continuem obtendo ganhos a custa
do dinheiro pUblico, dado que em parte de suas vidas foram os algozes da
cidadania e impingiram ao Estado e a seu povo a triste marca da violéncia,
em sua versão mais barbara.

Este projeto de lei, em tiltima análise, pretende colocar urn obstãculo num
dos pontos mais sensiveis da vida de urn ex-torturador - a obtencâo de
dividendos de maneira fácil e corn a conivéncia do Estado, esperando que
essa punicão represente o Onus a pagar ao Estado e ao povo pelo crime
hediondo cometido.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de Adrninistração
Püblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
oart. 102, do Regimento Interno.

REQ U E RIM ENTOS
No 2760/98, do Deputado Durval Angelo, solicitando se consigne nos anais

da Casa voto de congratulaçoes corn os jornalistas Maria Clara Prates, Ilson
Lima e Newton Cunha pelo recebimento do Prêmio Esso de Jornalisrno, e
José Cleves, pelo recebimento de mençäo honrosa referente a mesma
premiação. (- A Comissão de Educaçao.)

NO 2.761/98, da Comissáo de Politica Agropecuária, solicitando sejam
encarninhados oficios aos Superintendentes Regionais do IBAMA e do INCRA
e a Policia Florestal do Estado comunicando a ocorrência de desmataniento
no assentaniento da Fazenda Saudade, no Municipio de Teófilo OtOni, e
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solicitando sejam tomadas as providências cabiveis. (- A Comissäo de
Politica Agropecuaria.)

N O 2.762198, da Comissão de PolItica Agropecuária, solicitando seja
forrnulado apelo ao Diretor-Geral do IEF corn vistas a prestacäo das
informacoes que menciona, acerca do desmatarnento ocorrido na Fazenda
Saudade, no MunicIpio de TeOfilo OtOni. (- A Mesa da Assembleia.)

N O 2.763/98, do Deputado Paulo Piau, solicitando se consigne nos anais da
Casa voto de congratulacoes corn a Miusa Matadouro Industrial Uberaba
LTDA. e corn o Sr. José Machado Filho, funcionário dessa empresa, pelos
bons trabaihos prestados no seu setor. (- A Comissão de Turisrno.)

Do Deputado Ajalmar Silva, solicitando seja atribuido regime de urgéncia a
trarnitacão do Projeto de Resolucao n° 2.010/98.

Comunicacoes
- São tarnbém encaminhadas a Mesa comunicaçOes da Comissão do

Trabalho e dos Deputados José Militäo (2), Dilzon Melo, Marcelo Goncalves
(2) e Alencar da Silveira JUnior.

Interrupcao dos trabalhos ordinários
0 Sr. Presidente - A Presidéncia interrompe os trabalhos ordinários para,

nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento Interno, destinar a prirneira parte
da reunião a homenagear a memOria do Deputado Jorge Hannas.

- A ata desta parte da reunião será publicada em outra edicao.
Reabertura dos Trabaihos Ordinários

0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz)- Estão reabertos os nossos
trabalhos.

2a Parte (Ordern do Dia)
1' Fase

Abertura de Inscricoes
0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência

passa a 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicacOes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciacão de pareceres e requerimentos. Estáo abertas as inscricoes para o
Grande Expediente da próxima reunião.

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

apresentada pela Cornissäo do Trabalho - aprovacão, na sua 24a Reunião
Ordinãria, dos Projetos de Lei n°s 1.903/98, do Deputado Miguel Martini;
1.904/98, do Deputado Ivair Nogueira; 1.908/98, do Deputado Bené Guedes;
1.911/98, do Deputado José Henrique; 1.915/98, do Deputado Durval Angelo;
1.931/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 1.947/98, do Deputado
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Agostinho Patrüs; 1.958/98, do Deputado Durval Angelo e 1.959/98, do
Deputado Geraldo Rezende; e o Requerimento n° 2.746/98, do Deputado
Wilson Pires. (Ciente. Publique-se.).

QuestOes de Ordem
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, a questáo de ordem que

formula a V. Exa. diz respeito ao Oficio n° 7.720/98, do dia 11/12/98, enviado
a esta Casa pelo Secretário da Educaço, João Batista dos Mares Guia, a
qua[ diz. (- Lê:)

"Sr. Presidente, confiando na compreensäo e sensibilidade de V. Exa.,
esclareco que, lameritavelmente, näo poderei comparecer a reuniäo ordinária
prevista Para o dia 15/12/98, no Plenário da Assembléia Legislativa, na qual
deveria prestar esciarecimentos a respeito desta Pasta - requerimento de
autoria do Deputado Gilmar Machado. Corn efeito, na semana de 14 a 18 de
dezembro práximo estarei todos as dias fora da Capital, cumprindo agenda de
trabalho estabelecida pelo menos ha 10 dias. Atenciosamente, Secretário
João Batista dos Mares Guia".

SO clue o Secretário estava almocando, hoje, no restaurante da Assembléia.
Gostaria de saber como é possivel uma pessoa estar em dois lugares ao
mesmo tempo. Se ele mandou esse expediente Para a Assembléla, urn
documento oficial que V. Exa. leu, e de cuja leitura entendemos que S. Exa.
náo poderia vir porque estaria viajando. Ele disse, textualmente, clue estaria
todos os dias fora da Capital. Coma e possivel? SO se o restaurante da
Assembléla for considerado urn outro Estado, e eu náo estava sabendo disso.
Gostaria que V. Exa. dissesse qual a procedimento que vamos tomar. V.
Exa., como Presidente desta instituicão e como zelador do Regimento - já foi
regimentalmente aprovado o convite -, porque ele mandou urn oficio em que
mente Para a Poder Legislativo. Gostaria que V. Exa. fizesse contato corn a
Secretaria e corn ele, porque está brincando, pois ate o dia 31 ainda responde
pela Secretaria da Educacao, portanto, tern de cumprir o que diz a
Constituição do Estado e a nosso Regimento Interno. Se foi convidado, deve
vir prestar esclarecimentos. Se mandou urn documento que náo é verdadeiro,
entâo, que responda, de acordo corn o que estabelece a nossa Constituicao.
E essa a minha questão de ordem, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Gilmar

Machado que, infelizmente, nâo pode responder pelo Sr. Secretário João
Batista dos Mares Guia, mas vai deterrninar o registro de suas palavras e de
suas reclamaçôes, e vai fazer entendimento corn a Secretaria Para que a
Secretário venha atender a convocacâo feita por este Pienário.
o Deputado Anderson Adauto - Solicito a V. Exa. a recomposiçâo de
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"quorum". Näo gostaria do encerramento, de piano, mas gostaria que
houvesse a recomposiçáo de "quorum", Para ver se ternos 0 nümero
suficiente de Deputados, a fim de continuarrnos as nossos trabalhos.

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai determinar seja feita a
charnada Para recornposiçâo de "quorum". Corn a palavra o Sr. Secretário
Para proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderarn a chamada 17 Deputados. Nâo ha

"quorum" Para a continuacao dos trabalhos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidêncja encerra a reuniäo, convocando Os
Deputados Para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de amanhä,
as 9, as 14 e as 20 horas, nos termos dos editais de convocaçao.

AlA DA 106a REUNIAO ESPECIAL, EM 14/12/98
Presidéncia do Deputado Romeu Queiroz

Surnário: Comparecimento - Abertura - Atas - Cornposicao da Mesa -
Destinaçao da reuniao - Execucao do Hino Nacional - Solenidade de
agraciarnento - Palavras da Sra. Elmira Izaura do Prado Soares - Palavras da
Sra. Solange Ferreira - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Adeirno Carneiro

Leào - Agostinho Patrüs - AIlton Vilela - Anderson Adauto - Antonio Genaro -
AntOnio J011a - Arnaldo Penna - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Geraldo
Nascimenfo - Gil Pereira - Gilmar Machado - João Leite - José Henrique - Luiz
Fernando Faria - Mauro Lobo - Sebastiâo Costa - Sebastiáo Helvécia -
Tarcisio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Rorneu Queiroz) - As 15hl5rnin, declaro aberta

a reuniáo. Sob a proteçao de Deus e ern name do povo mineiro, iniciamos 05
nOSSOS trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, Para proceder a leitura
das atas das duas reuniOes anteriores.

Atas
- 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2 0-Secretário "ad hoc", procede a

leitura das atas das duas reuniOes anteriores, que sáo aprovadas sem
restricoes.

Composicão da Mesa
0 Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa OS
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Exmos. Srs. Dalmir de Jesus, Diretor-Geral da Secretaria da Assembléja
Legislativa; Paulo Rubens Navarro Vieira, Secretário-Geral da Mesa da
Assembléia Legislativa; Solange Ferreira, Diretora Administrativa e Financeira
da Assembléia Legislativa e Secretária Executiva da Ordem do Mérito
Funcional; Adonis Martins Moreira, Presidente do Conselho Deliberativo e
Fiscal do PRELEGIS; AntOnio Geraldo Pinto, ex-Diretor-Geral da Assembléia
Legislativa; Márcio Juliano Vieira de Almeida, Presidente da ASLEMG; Alberto
Queiroz Barbosa, Presidente da APLEMG; Luiz de Jesus e Raniere Lages
Reis, representantes dos servidores da Assernbléia Legislativa; e Cristiano
Felix dos Santos Silva, Presidente da COFAL.

Destinaçäo da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a solenidade de entrega das

Medaihas da Ordem do Mérito Funcional.
Execuçao do Hino Nacional

o Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional, a ser executado pelo Grupo Intermezzo.

- Procede-se a execucao do Hino Nacional.
Solenidade de Agraciamento

o Locutor - Senhoras e senhores, damos inicio, neste momento, a
solenidade de entrega das medaihas da Ordem do Mérito Funcional.

Criada pela Mesa da Assembléla Legislativa, em outubro de 1989, a Ordem
do Mérito Funcionat homenageia, nos graus ouro, prata e bronze, os
servidores em atividade e os aposentados da Secretaria desta Casa que, pelo
tempo de serviço e pela colaboração corn o Poder Legislativo, tenham-se
tornado merecedores de especial reconhecimento.

Além das medalhas alusivas aos respectivos graus, todos os
homenageados receberão diplomas, extensivos aos servidores aposentados,
independenternente do tempo de servico.

A Assembléla Legislativa distinguiu corn medalhas no grau ouro os
servidores corn mais de 35 anos de efetivo exercicio e as servidoras corn
mais de 30 anos de serviço que, ainda hoje, pernianecern entre nos,
oferecendo valiosa colaboração ao Poder Legislativo. Convidamos a
comparecer ao local do agraciamento Os Srs. Dalmir de Jesus, Djalma Alves
Freire, Felintho Santos Nascimento, Georgino de Oliveira.

o Exmo. Sr. Presidente desta Casa, Deputado Romeu Queiroz, procederá
a entrega das medalhas.

- Procede-se a entrega das medaihas.
o Locutor - Senhores agraciados, por gentileza, queiram retornar a seus

Iugares. Da mesma forma, são merecedores das rnedalhas no grau ouro os
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servidores aposentados corn mais de 20 anos de servicos prestados a Casa.
Convidamos a comparecer ao local do agraciamento os seguintes servidores:

Alexandre Machado Filho - Angela Maria da Silva Melo - AntOnio de Faria
JOnior - Antonio de Fatima C. Braga - Ary José de Castro - Celia de Abreu
Lima Valente - Cézar Pacheco de Araüjo - Cláudio Fernandes de Faria -
Clotilde Maria P. Ribeiro - Cristina Angélica R. Oliveira - Eliane Vieira Ribeiro -
Elmira Izaura do Prado Soares -Euler Fernando Cleto - Eunice de Souza P.
Albuquerque - Fábio Marton Costa Santos - Fernando Augusto M. Coelho -
Fernando de Morais Rezende - Francisco de Assis N. Coelho - Geraldo Fábio
Madureira - Geraldo Raymond A. da Silva - Hélcio Sarnpaio F. de Melo - Hello
Chagas AraOjo - Humberto Coura Cenachi - Jadir Pereira Lima - João Batista
Bastos - Joäo de Salles Campos - João Evangelista Cesário - José da Silva
AraUjo.

Convidamos o Deputado Elmo Braz, 1 0-Secretário da Assembléia
Legislativa, e o Sr. Dalmir de Jesus, Diretor-Geral desta Casa, para
procederern a entrega das condecoracOes.

- Procede-se a entrega das medalhas.
o Locutor - Senhores agraciados, queirarn, por gentileza, retornar a seus

lugares. Continuando o agraciamento no grau ouro para aposentados,
convidamos os seguintes servidores a comparecer ao local da condecoracào:

José Mario Soares Teixeira - José Medeiros de Castro - Julio César Couto
Moreira - Lázaro Goncalves Santana - Leila Arges - LIlia Borges de Souza -
Luiz Baltazar de Souza - Marco AntOnio Campos Pinto - Maria Alair de Araiijo
Oliveira - Maria das Dores Abreu Amorim - Maria das Gracas Hatem Diniz -
Maria de Fatima Alves A. Silva - Maria Eny Siqueira Jabbur - Maria Tereza
Ramos Machado - Marlene Pereira Dutra - Neuber Geraldo R. Caldeira -
Olivia Santos de Carvaiho - Pascoal Regino Sobrinho - Pedro AntOnio Cláudio
Fuly - Pedro Sirnpliciano Pires Condé - Rafael Machado Botelho - Roberto
Cardoso Goncalves - Sergio Augusto M. Carvalho - Shelmer José Queiroga -
Silvia Rubião Resende - Tálmeris Dias da Costa JUnior - Tarcizio de Podestá
- Teresinha Alves de 0. Magalhaes - Vicente da Silva Bueno.

o Dr. Paulo Navarro, Secretãrio-Geral da Mesa, e a Sra. Solange Ferreira,
Diretora Administrativa e Financeira da Assembléia Legislativa e Secretãria-
Executiva da Ordern do Mérito Funcional, farão as entregas das
condecoracaes.

0 	 - Procede-se a entrega das medalhas.
o Locutor - Senhores agraciados, por gentileza, queiram retornar a seus

lugares. As medalhas no grau prata são concedidas aos servidores que
tenham completado 25 anos de servicos prestados a a Casa, em
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reconhecimento a sua eficiente colaboracao corn o Poder Legislativo.
Convidamos a se dirigir ao local do agraciamento os seguirites servidores:

Afonso Carlos Passos Canêdo Arnaldo Maia - Cleber Moreira - Marcelo
Leonardo - Ricardo Marega Craide.

Para condecorá-Ios, solicitamos a presenca do Sr. Márcio Juliano Vieira de
Almeida, Presidente da ASLEMG.

- Procede-se a entrega das medalhas.
o Locutor - Solicitamos aos senhores agraciados a fineza de retornarem a

seus lugares.
o grau bronze reüne servidores cujo tempo de servico nesta casa tenha

ultrapassado 20 anos. Convidamos a se posicionar no local da condecoracao
os seguintes agraciados:

Antonio José dos Santos - AntOnio Maria Capanema G. Melo - Caio DuiIio
de 0. Borelli - Carlos Eduardo R. de Navarro - Cecilia Sica Cautiero Abi-AcI -
Celso Romualdo de Oliveira - Dagmar Maria dos S. Camargos - Domingos
Sávio T. Lanna Filho - Elizabeth Alves F. Guimaraes - GetIio da Cruz
Teixeira - Hélio Antãnio Alvim dos Santos - Isamita Salomé Pimenta e Paiva -
Lilliane Many de Araüjo - Marcia de Fatima Rios Coutinho - Marco Antonio
Santos Leite - Maria Angela de Sousa Oliveira - Maria Beatriz R. de Navarro -
Maria Celeste Miglio Kumaira - Maria Consuelo Campos de Abreu - Maria de
Fatima Rosa Araüjo - Maria do Carmo Lopes G. Santana.

o Dr. AdOnis Martins Moreira, Presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal
do PRELEGIS, e o Sr. Alberto Queiroz Barbosa, Presidente da APLEMG,
farao a outorga das condecoracOes no grau bronze.

- Procede-se a entrega das medaihas.
o Locutor - Solicitamos aos senhores agraciados a gentileza de retornarem

a seus lugares. Ainda no grau bronze, convidamos os seguintes agraciados:
Maria Helena Reis de Paula - Maria Ruth de Matos Carneiro - Marilene

Alves Ferreira - Miguel Resende Almeida - Murilo Andrade Nogueira Nely
Geralda Guerra de Souza - Neusa Maria Pampolini - Odilon Vargas Toledo -
Olivia Oliveira Cavalcanti Silva - Paulo Dutra Batista - Paulo Rogerio R. de
Navarro - Pedro Aurélio Conde B. da Costa - Pompéia Maria Soares - Regina
Fatima ProsdOcimi - Ribeira Nogueira da Silva - Rosângela de Fatima F.
Astoni - Sergio José Barcelos - SOnia Maria da Silva - Vera L(cia Cialdretti
Santos - Vera Lucia Melo Fortuna - William Heder Massieiro.

Para o agraciamento, convidamos o Dr. Antonio Geraldo Pinto, ex-Diretor-
Geral da Casa, e o Sr. Cristiano Felix dos Santos Silva, Presidente da
COFAL.

- Procede-se a outorga das medalhas.
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o Locutor - Senhores agraciados, queiram, por gentileza, retornar a seus

lugares. Sao, também, distinguidos corn a ordem do mérito funcional, corn o
diploma especial, os servidores aposentados da Casa corn menos de 20 anos
de efetivo exercIcio na Assembléia. Convidamos a comparecer ao local da
homenagem os seguintes agraciados:

Agda Maria Pimentel - Angela Maria Moura C. de Araüjo - Anielo Greco
Rodrigues Santos - Cássia Rita de Lima - Cecilia Maria S. de Souza Abreu -
Creuza Lacerda Moreira - Delvige Otaviani Alvares Silva -Dulce Maria
Campas de Faria - Elcio Costa Moreira - Elen Batista de Oliveira - Elineusa
Negromonte - Elizabeth de Barros Gonçalves -Eveline Colen Moreira de Sá -
Francisca do Nascimento Dantas - Geny Pereira Rosa - Gilda Batista de
Almeida - Jane Ferreira de C. Gomes - Jauar da Silva Araüjo - José Ferreira
de Resende - Kátia Maciel Pereira Brandão - Leticia Guimarâes de Araüjo.

Para proceder a entrega destes diplomas especials, solicitamos a presenca
dos Srs. Luiz de Jesus e Raniere Lage Reis, representantes dos servidores
da Assembléia Legislativa.

- Procede-se a entrega dos diplomas especiais.
o Locutor - Solicitamos aos agraciados a gentileza de retornarem a seus

lugares. Ainda na categoria de diploma especial para servidores aposentados,
convidamos para o local do agraciamento os seguintes servidores:

Lindomar da Silva Soares - Luzia Luiza de 0. Almeida - Luzia Miguel
Cavalcante Lima - Marcia Cândida Lima - Maria Aparecida V. Rodrigues -
Maria Beatniz A. de Oliveira - Maria Coeli SirnOes Pires - Maria de Fatima Boni
Antunes - Maria Helena D. E. Silva Megale - Maria Luzia Assad Oliveira -
Marina Navarro de Moura - Miguel Arcanjo Sclauser -Miriam Rauen Lopes
Marques - Myniam Costa de Oliveira - Nanci Paiva de Paula - Patricia Gomes
Barbosa - Paulo Cézar Caetano - Ruy Tavares de Resende - Teresinha GlOria
Silva Pires - Vera LUcia de Sales Fonseca - Vera Maria Santiago R. Silva -
Wanda Maria Moreira Diniz - Wilson Afonso SimOes - Zélia Biatriz Braga Dias.

Para a entrega dos diplomas especiais convidamos o Deputado Romeu
Queiroz, Presidente desta Casa, e o Deputado Elmo Braz, 10-Secretário.

- Procede-se a entrega das medaihas.
0 Locutor - Senhores, por favor, retornem a seus lugares. Neste momento,

temos a honra de convidar, para fazer seu pronunciamento, em nome dos
agraciados, a colega Elmira Izaura do Prado Soares.

Palavras da Sra. Elmira Izaura do Prado Soares
Exmo. Sr. Presidenite da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado Romeu Queiroz; demais autoridades; caros colegas e amigos;
confesso a vocês que, quando recebi a incumbéncia de falar em nome dos
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agraciados, fiquei bastarite assustada, por nâo ter o dom da oratOria, mas,
depois, quando pensei que näo era necessário eu me preocupar corn a
retOrica, apenas deixar o coracão falar, resolvi aceitar esta misso.

Muitos de nós, que hoje estamos sendo homenageados, entramos para a
Assembléia quando este Poder exercia urn tirnido papel, imposto pelo regime
militar. Mesmo assim, nunca recuou, nern deixou de lutar para a retornada do
seu espaco no cenário politico nacional. Vivenciamos de perto as
transformaçoes sofridas pelo Poder Legislativo ao longo desses anos, ate a
retomada plena de suas prerrogativas, por meio da Constituicäo de 1988, que
delineou sua nova rnissão institucional.

Assistimos, tambérn, a todo o processo de rnodernizaçáo administrativa da
Assembléia, conduzido pelas sucessivas Mesas Diretoras, ate o momento
atual, em que esta Casa se apresenta como modelo para as suas irmãs dos
outros Estados e tern reconhecimento em nivel nacional. Isto é, para nos,
mobvo de orgulho e nos faz sentir privilegiados por termos realizado nossa
carreira neste Poder, que é, sern sombra de dvida, o sustentáculo do regime
democrático.

Aqui aprendemos a ser profissionais e a entender que o profissionalismo é
possivel no servico püblico, por que o servidor e urn trabalhador como outro
qualquer, é empregado da maior empresa que existe, que é o Estado.

Na oportunidade, queremos agradecer esta homenagern prornovida pela
atual Mesa Diretora, esse colegiado que, proxirnamente, encerra seus
trabaihos corn brilhantisrno e tendo curnprido as metas que Ihe foram
propostas.

Esta medaiha simboliza o reconhecirnento pelos nossos trabalhos, além de
ser urn iricentivo aos jovens servidores, que ainda tern urn caminho a
percorrer na Casa.

A esses jovens nossa mensagem é para de que continuem lutando a fim de
resgatar a dignidade e a imagem do servidor püblico, tao desgastada hoje
perante a opinião püblica.

E essa luta so pode ser corn profissionalisrno, arnor a instituiçâo e uma
compreensäo verdadeira do seu papel.

Neste rnornento, queremos parabenizar o nosso Diretor-Geral, que tarnbérn
está sendo agraciado corn a medalha de ouro, pelos 35 anos que dedicou
exclusivaniente a esta Casa, de forma incansaver e corn urna competência
exemplar.

Näo podernos deixar de manifestar tambérn nossa gratidao a todos os que,
ao longo desses anos, foram nossos superiores, pelo carinho, incentivo e
reconhecimento que nos dedicararn.
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Corn certeza, eles foram pecas fundamentais para nosso crescimento

profissionak
Também näo podemos nos esquecer de todos os nossos colegas de

trabalho, pois sern eles não poderiarnos curnprir nossa missao. 0 trabalho,
antes de ser individual, é o resultado de urn esforco de equipe.

Por isso, costumamos dizer aqui, na Assembléia, que todos somos
passageiros de urn mesmo barco, vestindo a mesma carnisa.

Finalizando, agradecernos mais uma vez esta hornenagern, dedicando a
medaiha que estamos recebendo a todos os que nos acompanharam durante
este percurso. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Solange Ferreira
Boa tarde. Senhores rnernbros da Mesa, rneus colegas e demais pessoas

presentes, e uma honra muito grande estar aqui em nome da adrninistracâo,
para curnprimentar os meus colegas que, durante tantos anos, prestaram
serviços a Assernbléia. Quando entrei para esta Casa, realrnente, náo
imaginava a satisfacão que teria no dia-a-dia, ao desenvolver as minhas
atividades. Em cada tarefa que a diretoria da Casa me atribui, levo em
consideraçao o grau de responsabilidade que isso representa e 0 desafio que
isso constitui. Corn esse espirito, estou aqui hoje, cumprindo urna tarefa que
me dá rnuito prazer.

Quero pedir desculpas a vocés, porque estou aqui para, em norne da
administraçao, agradecer o servico que voces prestararn a esta Casa. Mas,
se não fizer a contento, não será por falta de entusiasmo, nem de
responsabilidade, mas por ser péssima oradora. A Ordern do Mérito Funcional
fol criada ern 1989, corn o objetivo de demonstrar o reconhecirnento da
Assembleia aos servidores da Casa. Nessa rnesrna época, foi implernentado
aqui o piano de carreira, baseado na qualificaçao e capacitacâo dos
servidores. E, para o reconhecimento desses servidores, foi instituida a
medalha, que viria a prerniar Os servidores que tivessem competéncia,
abnegaçao e dedicacao a Casa. Ao longo desses anos, isso tern dado rnuito
certo, pois podernos ver que, nesta década, a Assernbléia atingiu urn patarnar
de exceléncia que vein sendo reconhecido por organismos estaduals,
nacionais e internacionais, haja vista os prérnios que a Assernbléia vem
recebendo

Nesses ültirnos 4 anos, de 1994 a 1998, a Casa recebeu cerca de 8
prérnios, em nIvel nacional e internacional, como, por exemplo, o prêmio pelo
Projeto Cidadao Mirim, na Feira do Livro, em Bolonha. Recebeu tarnbérn o
reconhecimento p(jblico do UNICEF pelo seu trabalho na aprovação da Lei
Robin Hood, e, rnais recentemente, o reconhecirnento do Banco
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Interarnericano de Desenvolvimento - BID -, que, em urn parecer
encaminhado ao Senado Federal para o financiamento do Projeto Interlegis,
reconhece esta Casa corno urn exemplo de parlarnento, a ser seguido pelas
demais casas legislativas do Pals. Sem düvida, entre outros fatores, isso se
deve ao quadro profissional competente e dedicado da Assembléia. Essa
competéncia vem desde a mais humilde servidor ate aquele que ocupa o
cargo mais alto de nossa administraçao: o Diretor-Geral Dalmir de Jesus.

Como não poderia deixar de fazer, pedirei licença para falar sobre a Dalmir,
que hoje está recebendo a medalha de ouro, muito rnerecida. A Assernbléia
tern uma história antes e outra depois do Dalmir. Costumo pensar que, Se
esses 35 anos de trabaiho do Dalmir fossem convertidos em dias, e os dias,
em horas, sem dUvida chegariamos a conclusão de que ele passou pelo
menos 90% de sua vida dentro desta Casa, seja em detrimento de seu lazer,
de seus amigos e, quica, de sua familia. Quero parabenizar VOCé, Dalmir.
Essa medalha e muito merecida e, como sua colaboradora direta, gOstaria de
dizer que vocé é urn chefe incomparável, que sabe traçar rumos e diretrizes e
cobrar resultados; é urn mestre, que nos ensina, e urn amigo, que nos ajuda,
em todas as horas, nas dificuldades por que passamos.

Para encerrar minhas palavras, gostaria de dizer que, nesta prOxima
legislatura que Se inicia, espero continuar contando corn a colaboraçao de
todos voces, servidores da ativa e aqueles que ja estáo gozando da merecida
aposentadoria - para que possamos oferecer aos parlamentares que
integrarão a 14a Legislatura as condiçoes técnicas para que possam exercer
seu mandato corn a plenitude que Ihes é própria. Encerro rninhas palavras
enviando a cada urn de voces urn abraço, o reconhecimento da Assembléia e
os desejos de muito sucesso. Obrigada. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Presidente
Eu refletia sabre a mensagem que gostaria de trazer aos hornenageados de

hoje quando me vi fazendo uma retrospectiva de minha vida nesta Casa.
Quando aqui cheguei, acurnulava anos de trabaiho na area financeira, rnais
exatamente, no setor bancário. Vinha de urna experiOncia vivida Segundo os
moldes profissioriajs da iniciativa privada, o que significava atender a urn
padrão extremarnente exigente em termos de qualidade e produtividade.
Confesso que chegava urn pouco preocupado. Como todos nos, eu ja ouvira
palavras pouco elogiosas corn relaçao ac , servico püblico e temia não me
adaptar a nova realidade.

Agora, doze anos e trés legislaturas depois, percebo o quanto aprendi. Foi
uma fase de intenso crescimento pessoal e hurnano. Uma das primeiras
coisas que percebi, logo nos meses inicials do primeiro mandato, foi que e
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irnposslvel näo se entusiasmar corn a Assembléia de Minas. 0 carinho que
nos cerca nesta instituicão, a convivéncia fraterna, a boa-vontade que se
sente em cada urn, a compromisso em buscar sempre a melhor, a
consciência de se estar desempenhando urn papel importante para a
sociedade são qualidades das pessoas que aqui convivem comigo
diariamente, qualidades que têni a poder de nos cativar.

Meus temores iniciais logo se desfizeram. Aos poucos, deixei-me envolver
pelo clima de cooperacão e de amizade, que são a principal caracterIstica
desta Casa. Casa: o lugar onde vive uma familia, uma familia ampliada que
trabalha pela grandeza do Legislativo rnineiro, que sofre unida as mesrnas
angUstias, que partilha o mesmo orgulho pelas significativas conquistas que
rnarcaram a iltima década.

Minha vocacäo de homem pUblico encarninhou-me para outras rnissöes. 0
povo me envia para a Congresso Nacional. Estou feliz por isso. Entretanto, é
corn uma pontinha de tristeza e já corn saudades que Ihes dirijo estas
palavras. Vou convencido de que esta é a rnelhor organizacão entre as várias
que tive a oportunidade de conhecer. Aqui a razão se une ao coracão para
ousar novas horizontes. Corn os pés bern fincados no châo a gente aprende a
sonhar, envolvido nesse entusiasmo mágico que nos impulsiona sempre para
a frente, rumo a novas desafios.

For isso eu valorizo tanto minha passagem por esta Casa. A Assembléla de
Minas destaca-se, entre suas congéneres, pela resposta que tern sabido dar
As demandas dos tempos atuais. Aqui a parceria corn a sociedade já é urn
fato. 0 Palácio da Inconfidéncia transformou-se no espaco por excelência do
exercicio da cidadania. Mais ainda: por urn processo de interiorizacäo que se
vale de todos as recursos da rnoderna tecnologia da comunicacão, ele tarnou-
se do tamanho do território mineiro, fazendo-se presente em todos os rincôes
de nosSa terra.

Urn motivo pessoal de orgulho e a qualidade de nosso quadra funcional.
Reconhecido pela competéncia e pela seriedade, ele tern sido a cornpanheiro
dos parlamentares na luta pela valorizacäo deste Poder.

Frequentemente sou surpreendido pelo compromisso de nossos servidores
corn a causa do Legislativo. Independentemente de desempenharern funcaes
de major ou menor visibilidade, realizam suas tarefaS corno se estivessem
exercendo urn sacerdócio. A dedicacão, mais que isso, a amar que
demonstram por esta instituicão e admirável. Ele e a responsável pelas
muitas vitórias do parlamento mineiro.

Ao agraciá-los corn a Medalha do Mérito Funcional, caros colaboradores,
quero que saibam que a trabalho de cada urn de vocês, que aponto coma
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exemplo a quartos militam nesta Assembléia, tern sido fundamental para
consolidá-la corno modelo para a administraçao ptiblica brasileira.

Permitam-me destacar especialmente a atuaçâo do Diretor-Geral, Dalmir de
Jesus, que recebe neste momento a Medaiha de Ouro. 0 amigo Dalmir,
sempre solicito, que não mede sacrificios para aprimorar ainda mais esta
Casa. Podern estar certos de que o dia inteiro ele a carrega no pensamento.
Eis o responsável, por mais de urna década, pela coordenaçäo dos esforços
individuais num somatOrio harmônico e dinámico que contribui
significativamente para o sucesso deste Poder.

Vocés, homenageados, recebam o meu abraco e corn ele a meu
reconhecimento. Ao garantir, junto corn seus colegas, a continuidade do
processo de crescimento desta Assembléia, náo permitarn que nada, nada
mesmo, diminua esse entusiasmo, essa determinaçao que ajudam a construir
urn Legislativo forte.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidêncja

manifesta seus agradecimentos aos agraciados e dernais convidados, pela
honrosa presença, e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião de debates de logo mais, as 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIçA0 DE LEI N o 13.758
As dez horas do dia trés de juiho de mil novecentos e noventa e olto,

comparecem na Sala das Comissöes as Deputados Geraldo Santanna,
Ajalmar Silva e Ibrahim Jacob (substituindo este ao Deputado Ivair Nogueira,
por indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissâo.
Havendo nUmero regimental, o Presidente 'ad hoc", Deputado Geraldo
Santanna, declara abertos as trabaihos e informa que a reuniáo se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. 0 Presidente
determina a distribuiçao das cédulas de votaçâo e solicita ao Deputado
Ibrahim Jacob que atue coma escrutinador. Procedida a contagem de votos, a
escrutinador registra a existéncia de trés cédulas de votaçao e proclama
eleltos os Deputados Geraldo Santanna e Ajalmar Silva, respectivamente,
para Presidente e Vice-Presidente, ambos corn trés votos. 0 Presidente "ad
hoc" dá posse ao Vice-Presidente, que, por sua vez, dá posse ao Presidente.
Este agradece a escoiha de seu nome e designa relator da matéria o
Deputado Ajalmar Silva. Curnprida a finalidade da reuniâo, o Presidente
convoca os membros da Comissao para a reuniäo extraordinária, a realizar-
se as lOhiOmin do dia 3/7/98, para apreciar o Parecer sabre o Veto Parcial a
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Proposicao de Lei n o 13.758, agradece a presenca dos pariarnentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 3 de julho de 1998.
Geraldo Santanna, Presidente - Ajalmar Silva - Ibrahim Jacob.

ATA DA la REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PRoPoslçAo DE LEI NO

13.758
As dez horas e dez minutos do dia trés de julho de mil novecentos e

noventa e alto, comparecem na Sala das Comissães as Deputados Geraldo
Santanna, Ajalmar Silva e Ibrahim Jacob (substituindo este ao Deputado Ivair
Nogueira, par indicacao da Liderança do PDT, mernbros da supracitada
Comissão. Havendo nmero regimental, o Presidente, Deputado Geraido
Santanna, declara abertos os trabaihos e, em virtude da aprovacao de
requerirnento do Deputado Ajalmar Silva, dispensa a leitura da ata da reuniao
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissáo presentes. Em seguida, a Presidente informa que a reunião se
destiria a apreciar a parecer sobre o Veto Parcial a Proposicao de Lei no
13.758 e indaga do relator, Deputado Ajalmar Silva, se está em condicOes de
emitir o seu parecer. Este, corn a palavra, ernite a parecer, que conclui pela
rejeicão do veto. Submetido a discussäo e votacâo, é aprovado a parecer. 0
Presidente suspende os trabaihos para lavratura da ata da reunião.
Reabertos as trabalhos e em virtude da aprovacao de requerimento do
Deputado Ibrahim Jacob, a Presidente dispensa a leitura da ata da reuniâo, a
qual é dada par aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Cumprida a finalidade para a qual foi constituida a Cornissão
Especial, a Presidente agradece a presenca dos Deputados e encerra as
trabalhos.

Sala das Carnissöes, 3 de julho de 1998.
Geralda Santanna, Presidente - Ajalmar Silva - Ibrahim Jacob.

ATA DA 14a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,
INDLJSTRIA E COMERCIO

As quinze horas e quinze minutos do dia dais de dezembro de mil
novecentos e noventa e olto, comparecem na Sala das Comissöes as
Deputados Gil Pereira, Paulo Piau, Jorge Eduardo de Oliveira e TarcIsio
Henriques, membros da supracitada Cornissäo. Havendo nUmero regimental,
o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a reuniâo e, em virtude da
aprovacão de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidéncia informa que a reunião se destina a
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apreciar a matéria constante na pauta e procede a leitura da seguinte
correspond éncia carta do Presidente do Sindicato das lndüstrias do
Vestuárro de Patos de Minas e Alto Paranaiba aos membros desta Comissâo,
manifestando a preocupaçao do setor corn a proposta do Governo Federal
que objetiva a aumento de trrbutos e contribuiçaes, como a CPMF e o
COFINS; oficio do Presidente da Cámara dos Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte, que encaminha a esta Comissâo a TermOmetro de Vendas do més
de agosto: em relaçâo a agosto de 1997, as vendas cairam 14,5%, assim a
queda de setembro seguiu a tendéncia iniciada em maio do ano passado. Ato
continua, é iniciada a discussão e a votação de proposiçaes que dispensam a
apreciaçào do Plenário. 0 Presidente soUcita ao Deputado Paulo Piau que
proceda a leitura de seu parecer, em 1 0 turno, sobre a Emenda no 2,
apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei no 1.384/97, do Deputado
Baidonedo Napoleao, que cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento
do Potencial Turistico da Estrada Real. 0 parecer conclui pela aprovaçäo da
Emenda no 2. Colocado em discussáo e votaçao, e o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca Os membros da Comisséo para a prôxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 17 de dezembro de 1998.
Gil Pereira, Presidente - TarcIslo Henriques - José Maria Barros.
AlA DA 18a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAC DE TRANSPORTE,

COMUNICAçOES E OBRAS PUBLICAS
As quinze horas do dia nave de dezembro de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissôes as Deputados Alvaro Antonio,
Paulo Schettino e Wilson Fires (substituindo este ao Deputado Bilac Pinto, par
indicaçâo da Liderança do PFL). Registra-se, também, a presenca dos
Deputados Dimas Rodrigues e Marco Regis. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovaçäo de requerimento do Deputado Paulo Schettino, dispensa a
leitura da ata da reuniáa anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidéncia informa que a reuniâo se
destina a debater corn o Sr. Jairo Lellis Filho, Chefe do DETRAN-MG, os
reflexos pasitivos e negativos da aplicaçâo do novo Código de Trânsito
Brasileiro e a apreciar a matéria constante na pauta. Devido a impossibilidade
do comparecjmento convidado, comparece para representá-lo a Sr. Oswaldo
Santiago Maciel, a quem a Presidente convida para tomar assento a mesa.
Prosseguindo, o Presidente concede a palavra ao Deputado Dimas
Rodrigues, autor do requerimento que motivou o convite, e ao Sr. Oswaldo
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Santiago Maciel Fazem, também, usa da palavra as Deputados Marco Regis
e Paulo Schettina. Segue-se debate, após o que, a Presidente concede a
palavra ac, representante do convidado para suas consideraçOes finais e, a
seguir, suspende os trabalhos para que ele se retire. Reabertos as trabalhos,
o Presidente passa 6 P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussào
e a votacao de pareceres sabre proposicOes sujeitas a apreciacáo do Plenário
da Assembléia. Na auséncia do relator, Deputado Bilac Pinto, a Presidente
redistribui o Projeto de Lei no 1.640/98 ao Deputado Paulo Schettino, que
ernite parecer mediante a qual conclui pela aprovacäo da matéria no 2° turno,
na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. Submetido a discussão e
votacão, e aprovado o parecer. Na ausência do Deputado Ailton Vilela, relator
das Emendas n°s 4 a 6 ao Projeto de Lei no 1.669/98, a Presidente redistribui
as praposicOes ao Deputado Paulo Schettino, que emite parecer mediante a
qua] conclui por sua aprovaçâo. Submetido a discussão e votacão, é
aprovado a parecer. Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissâo
para a prOxima reuniäo ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das ComissOes, 18 de dezembro de 1998
Alvaro Antonio, Presidente - Ailton Vilela - Wilson Fires.

AlA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA TRANSPORTE, COMUNICAcAO
E OBRAS PUBLICAS

As dez horas do dia dezoita de dezembro de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Alvaro AntOnio,
Ailton Vilela e Wilson Pires (substituindo este ao Deputado Bilac Pinto, par
indicaçao da Lideranca do PFL). Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a reuniãa e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura da
ata da reuniáo anterior, a qual é dada par aprovada e subscrita pelos
membros da Comissâo presentes. A Presidéncia informa que a reuniéo se
destina a apreciar a matéria constasnte na pauta. 0 Presidente passa a P
Fase cIa Ordem do Dia, compreendendo a dicussâo e a vatacão de pareceres
sabre proposicOes sujeitas a apreciacâo do Plenéria. 0 Deputado AIltan
Vilela, relator do Prajeto de Lei no 1.970/98, do Deputada Ermano Batista,
emite parecer pela aprovacão da matéria em 10 turno. Durante a discussãa, a
Deputado Wilson Fires solicita vista do parecer, que e concedida pelo
Presidente. A seguir, a Presidente submete a votacâo a Requerimento no
2.753/98, que e aprovado. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidência
agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão
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para a próxirna reunião extraordinária, as 15 horas do mesmo dia, determina
a iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Cornissöes, 18 de dezembro de 1998.
Alvaro Antonio, Presidente - Wilson Pires - Olinto Godinho.

TRAMTAcAo DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.970/98

Comissão de Transporte, Comunicaçao e Obras Püblicas
RelatOrio

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em pauta dispOe
sobre o servico de taxi especial para transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros na Regiao Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras
providências.

Distribuido a Comissâo de Constituiçao e Justica, esta concluiu por sua
juridicidade, Constitucionalidade e legandade. Vern, agora, a proposiçâo a esta
Comissao para receber parecer, em obediência ao art. 188, c/co art. 102, XII,
"b", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
O projeto em exame encontra respaldo na Carta mineira, que, em seu art.

10, IX, estatul que compete ao Estado explorar diretamente ou mediante
cortcessão os serviços de transporte rodoviário estadual de passageiros.
Desse modo, inclui-se na cornpetência do Estado dispor sobre o servico de
taxi especial.

A proposiço está em consonância, tambérn, corn a Lei Federal no 9.074,
de 7/7/95, que veda a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
municipios a prestaçao de servico püblico sem lei que a autorize e normatize.

O art. 30 da proposição estabelece que o servico de taxi especial poderá ser
delegado a terceiros por meio de permissão, e seu o § 1 0 dispöe que a
delegação não terá caráter de exclusividade e será formalizada mediante
contrato de adesao.

O art. 40 dispöe sobre o prazo para a permissäo, prevendo a hipótese de
prorrogaçao.

O art. 6° trata da tarifa do referido serviço, estatuindo que eta sera fixada,
reajustada e revisada segundo os critérios, as condiçOes e os prazos
previstos no edital de Iicitaçâo e no contrato. E o art. 7 0 atribui competéncia ao
DER-MG para organizar, coordenar, controlar, delegar e fiscalizar o servico.

O art. 10 acrescenta inciso ao art. 30 da Lei no 11.403, de 22/1/94, que trata
da organização do DER-MG, ampliando a competência dessa autarquia.

Eritendemos que a proposição em ariálise é conveniente para o usuário,
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uma vez que ele terá a sua disposicao uma opcáo a mais para atender a suas
necessidades de Iocomoçáo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacäo do Projeto de Lei 

no 
1.970/98

no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 18 de dezembro de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - Ailton Vileta, relator - Wilson Fires - Olinto

Godinho.
PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.179/98

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei no 1.179/97 dispOe
sobre a politica, o gerenciamento e o Piano Estadual de Recursos Hidricos e
dá outras providências.

O projeto foi aprovado no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 1, corn as
Emendas n°s 9 a 21,23, 24, 27, 28, 30 e 33. Retorna, agora, a esta Comissâo,
para receber parecer no 2 0 turno. Segue anexa a redacäo do vencido, que
integra este parecer.

Fundamentacão
O projeto de lei em comento objetiva a reformulação da Lei 

no 
11 .504, de

1994, que dispOe sobre a Politica Estadual de Recursos Hidricos. Essa
reformulação tornou-se necessária em face da Lei Federal no 9.433, de 1997,
que institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos e o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos HIdricos, ditando as normas gerais para o
gerenciamento dos recursos hIdricos no nIvel estadual.

Dessa forma, o projeto, em sua redacão atual, visa a adequar a politica
estadual para os recursos hidricos e a dar ao Estado as condicaes
necessárias para implantar o novo modelo de gerenciamento das águas em
seu território.

Devemos ressaltar que a proposicão mantém Os principios e as
proposiçOes do Seminãrio Legislativo Aguas de Minas, realizado em 1994,
nesta Casa, o qua[ forneceu importantes subsidios para a Lei n o 11.504, de
1994, e a Lei no 9.433, de 1997.

Apresentamos, por ser oportuno, as Emendas n os 1 a 4, visando a adequar
a proposiçâo a seus propósitos.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no 1.179/97 no

21 turno, na forma do vencido no 1 0 turno, corn as Emendas n°s 1 a 4, a
seguir apresentadas.
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EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:
"Art ....- As penalidades decorrentes do descumprimento do disposto nesta

el serão fixadas e aplicadas conforme o disposto no Capitulo VI e no
regulamento.".

EMENDA N° 2
D6-se ao art. 22 a seguinte redacâo, suprimindo-se o art. 24 e

renumerando-se Os seguintes:
"Art. 22 - No cálculo e na fixacão dos valores a serem cobrados pelo uso de

recursos hidricos, devem ser observados os seguintes aspectos, entre outros:
- nas derivacoes, captacoes e extracoes de água, o volume retirado e seu

regime de variacâo;
II - nos !ancamentos de esgotos domésticos e demais efluentes liquidos ou

gasosos, o volume lancado e seu regime de variaçào e as caracteristicas
fisico-quimicas, biolôgicas e de toxicidade do efluente;

III - a natureza e as caracteristicas do aqüifero;
IV - a classe de uso preponderante em que esteja enquadrado o corpo de

água no local do uso ou da derivação;
V - a Iocalizacâo do usuário na bacia;
VI - as caracteristicas e o porte da utilizacáo;
VII - a disponibilidade e a grau de regularizaçáo da oferta hIdrica local;
VIII - a proporcionalidade da vazáo outorgada e do uso consuntivo em

relacao a vazáo outorgável;
IX - o principio de tarifaçäo progressiva em razão do
§ 10 - Os fatores referidos neste artigo poderao ser utilizados, para efeito de

cálculo, de forma isolada, simultânea, combinada ou cumulativa, observado o
que dispuser a regulamento.

§ 20 - Os procedimentos para o câlculo e a fixacao dos valores a serem
cobrado pelo uso da àgua serão aprovados pelo Conselho Estadual de
Recursos Hidricos.".

EMENDA N° 3
Inclua-se no art. 35 o seguinte parágrafo Unico:
"Art. 35- .........................................................
Paragrafo Unico - Os comitês de bacias hidrograficas serão instituidos por

ato do Governador do Estado.".
EMENDA No 4

D&-se ao inciso II do art. 36 a seguinte redacao:
"Art. 36 - 	 .................
II - representantes de usuärios e de entidades da sociedade civil ligadas aos
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recursos hidricos, corn sede ou representacão na bacia hidrográfica, de forma
paritária corn a poder pUblico.".

Sala das Comissôes, 17 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente e relator - Marcos Helênio - Dimas

Rodrigues.
Redacao do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N O 1179/97

Dispae sobre a Politica Estadual de Recursos Hidricos e dá outras
providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo I

Disposicao Preliminar
Art. 1 0 - A Politica Estadual de Recursos Hidricos e a Sistema Estadual de

Gerenciarnento de Recursos HIdricos tern a sua disciplina norrnativa, nos
termos da Constituicao do Estado e na forma da legislacao federal aplicável,
estabelecida por esta lei.

Capitulo II
Da Politica Estadual de Recursos HIdricos

Secao I
Dos Fundamentos

Art. 2° - A Politica Estadual de Recursos Hidricos visa a assegurar 0

controle do uso da agua e de sua utilizacao em quantidade, qualidade e
regime satisfatOrios, por seus usuários atuals e futuros.

Art. 30 - Na execucão da Politica Estadual de Recursos Hidricos,
disciplinada por esta lei, deverão ser observados:

- a direito de acesso de todos aos recursos hidricos, corn prioridade para a
abastecimento pOblico e a manutençâo dos ecossistemas;

II - o gerenciamento integrado corn vistas ao usa rntltiplo dos recursos
hidricos;

Ill - a reconhecirnento dos recursos hidricos corno bern natural de valor
ecologico, social e econômico, cuja utilizacao deve ser orientada pelos
princIpios do desenvolvirnento sustentável;

IV - a adocao cia bacia hidrográfica corno unidade fisico-territorial de
planejamento e gerenciamento, entendendo-a como urn sistema integrado
que engloba as meios fisico, biOtico e antropico;

a cobranca pelo uso dos recursos hIdricos, em funcao das
disponibilidades quantitativas e qualitativas e das peculiaridades das bacias
hidrograficas;

VI - a prevençáo de efeitos adversos da poluiçao, das inundacoes e da
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VII - a compensacâo ao rnunicIpio afetado por iriundaçào causada por
implantaçäo de reservatOrio ou por restrição decorrente de lei ou outorga,
relacionada corn os recursos hIdricos;

VIII - a compatibilzaçao do gerenciamento dos recursos hIdricos corn 0
desenvolvimento regional e corn a proteçâo do rneio arnbiente;

IX - o reconhecimento da unidade do ciclo hidrológico em suas três fases:
superficial, subterrnea e rneteOrica;

X - o rateio do custo de obras de aproveitamento mOltiplo, de interesse
comum ou coletivo, entre as pessoas fisicas ejuridicas beneficiadas;

XI - a gesto sistemática dos recursos hidricos, sern dissociaço dos
aspectos de quantidade e qualidade;

XII - a gestão dos recursos hidricos sera descentralizada e contará corn a
participaçâo do poder ptiblico, dos usuários e Gas comunidades.

Seção II
Das Diretrizes Gerais

Art. 40 - o Estado assegurara, por intermédlo do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hidricos - SEGRH-MG -, os recursos financeiros
e institucionais necessários ao atendimento do disposto na Constituiçäo do
Estado, especialn-iente para:

I - prograrnas permanentes de proteço, melhoria e recuperaço das
disponibiljdades hidricas superficiais e subterrâneas;

II - programas permanentes de proteção Gas águas superficiais e
subterrâneas contra a poluiçao;

III - medidas que garantam o uso mültiplo racional dos recursos hidricos
superficiais e subterrâneos, das nascentes e ressurgencjas e das areas
imidas adjacentes, protegendo-os contra a superexplotaçâo e outras acoes
que possarn comprometer a perenidade das águas;

IV - diagnOstico e proteção especial das areas relevantes para as recargas
e descargas dos aqüiferos;

V - prevenção da erosão do solo nas areas urbanas e rurais, visando a
proteçao contra a poluição e o assoreamento dos corpos de ãgua;

VI - defesa contra eventos hidrologicos criticos que ofereçam riscos a saUde
e a segurança ptiblicas ou provoquern prejuizos econãmicos e sociais;

VII - instituiçâo de sistema estadual de rios de preservacao perrnanente,
corn vistas a conservaçao dos ecossistemas aquáticos, ao lazer e a
recreação das populaçöes;

VIII - conscientizaçao da populaçào sobre a necessidade da utilização
rnültipla e sustentável dos recursos hidricos e da proteçáo dos recursos
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hidricos;

IX - concesso de outorgas e registros, acornpanhamento e fiscalizacao das
concessöes de direito de pesquisa e de explotacão de recursos hidricos.

Art. 50 - 0 Estado desenvolverá programas que objetivem 0 USO müttiplo de
reservatórios e o desenvolvimento regional dos rnunicipios que:

I - tenham area inundada por reservatório ou sofram impactos ambientais
resultantes de sua implantacáo;

II - sofram restricao decorrente de lei de protecao de recursos hidricos e de
implantacäo de area de protecão arnbiental.

Art. 60 - 0 Estado prornoverá o planejamento de acoes integradas nas
bacias hidrográficas, corn vistas ao tratamento de esgotos domésticos,
efluentes industriais e demais efluentes, antes do seu lancarnento nos corpos
de água receptores.

Paragrafo ünico - Para atender ao disposto neste artigo serào utilizados os
meios financeiros e institucionais previstos nesta lei e em seu regulamento.

Art. 70 - 0 Estado realizará, em conjunto corn os municipios, mediante
convênios de cooperacào mütua e de assisténcia técnica e econOmico-
financeira, programas que tenham como objetivo:

I - a manutencào do uso sustentável dos recursos hidricos;
II - a racionalizacao do uso mültiplo dos recursos hIdricos;
III - o controle e a prevencäo de inundacoes e de erosäo, especialmente em

areas urbanas;
IV - a irnplantacáo, a conservacão e a recuperacâo da cobertura vegetal,

em especial, das matas ciliares;
V - o zoneamento de areas inundáveis, em que se estabelecerão as

restriçaes de uso;
VI - o tratamento de águas residuárias, em especial dos esgotos urbanos

domésticos;
VII - a implantacao de sistemas de alerta e de defesa civil para garantir a

segurança e a saüde publicas em eventos hidrolOgicos indesejáveis;
VIII - a jnstituicão de areas de protecäo e conservacão dos recursos

hidricos;
IX - a manutencao da capacidade de infiltracao do solo.
Art. 8° - 0 Estado articular-se-6 corn a União, corn outros Estados e

municipios, respeitadas as disposicoes constitucionais e legais, corn vistas ao
aproveitamento, ao controle e ao rnonitoramento dos recursos hidricos em
seu território.

§ 10 - Para o cumprimento dos objetivos previstos no "caput" deste artigo,
serâo consideradas:
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I - a utiiização mültipia e sustentávei dos recursos hidricos, em especial
Para fins de abastecimento páblico, geração de energia elétrica, irrigacão,
navegaçao, pesca, piscicultura, turismo, recreacáo, esporte e azer;

II - a proteção dos ecossistemas, da paisagem, da flora e da fauna
aquáticas;

III - as medidas relacionadas corn o controle de chelas, prevençáo de
inundaçoes, drenagem e correta utiiização das várzeas, veredas e outras
areas sujeitas a inundaçâo;

IV - a proteçáo e o controle das areas de recarga, descarga e captaçao dos
recursos hidricos subterráneos

§ 2° - 0 Estado poderá celebrar convênios corn a Uniáo e corn as demais
unidades da Federaçâo a fim de disciphnar a utiiizaçao de recursos hidricos
compartjlhados

Capitulo Ill
Dos Instrumentos da Politica Estadtjal de Recursos Hidricos

Art. 9° - São instrumentos da Politica Estadual de Recursos Hidricos:
I - o Piano Estadual de Recursos Hidricos;
II - os Pianos Diretores de Recursos Hidricos de Bacias Hidrograficas;
III - o enquadraniento dos corpos de água em classes, segundo seus usos

preponderantes
IV - a outorga dos direitos de uso de recursos hidricos;
V- a cobrança pelo uso de recursos hidricos;
VI - a compensaçao a municipios pela expiotação e pela restrição de uso de

recursos hidricos;
VII - a rateio de custos das obras de usa mOltiplo, de interesse comum

coletivo;
VIII - o Sistema Estadual de Informacoes sobre Recursos Hidricos
IX - as penalidades.

CapItuIo IV
Da Caracterizaçao dos instrumentos da PolItica Estadual de Recursos

Hidricos
Seção I

Do Piano Estadual de Recursos Hidhcos
Art. 10 - 0 Plano Estadual de Recursos Hidricos, aprovado pelo Conseiho

Estadual de Recursos Hidricos - CERH-MG -, de que trata esta lei, será
submetido ao Governador do Estado, que o editará por meio de decreto.

§ 10 - Os objetivos e a previsao dos recursos financeiros Para a elaboração
e a irnplantaçao do Piano Estaduai de Recursos Hidricos deverão constar nas
leis relativas ao piano plurianual, as diretrizes orcarnentárjas e ao orcamento
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anual do Estado.

§ 20 - 0 Piano Estadual de Recursos Hidricos conterá:
I - a divisão hidrografica do Estado, na qual se caracterizará cada bacia

hidrografica utilizada Para a gerericiamento descentralizado e compartlihado
dos recursos hIdricos;

II - as objetivos a serem alcancados;
III - as diretrizes e as critérios Para o gerenciamenta de recursos hIdricos;
IV - as prograrnas de desenvolvimento institucional, tecnoiogico e gerencial,

de vaiorizacao profissional e de comunicacâo social no campo dos recursos
hidricos.

§ 30 - A periodicidade da eIaboracao do Piano Estadual de Recursos
HIdricos, de que trata este artigo, será estabelecida por ato do Conselho
Estadual de Recursas Hidricos - CERH-MG.

Seção II
Dos Pianos Diretores de Recursos Hidricos de Bacias Hidrograficas

Art. 11 - 0 planejamento de recursos hidricos, elaborado por bacia
hidrografica do Estado, consubstanciar-se-á em Pianos Diretores de
Recursos Hidricos de Bacias Hidrograficas, corn a finalidade de fundamentar
e orientar a impiementacão de programas e projetos e corn o seguinte
conteUdo minimo:

- diagnOstico da situacào dos recursos hidricos da bacia hidrográfica;
II - anáiise de alternativas de crescimento demográfico, de evoiucâo de

atividades pradutivas e de modificacoes dos padröes de ocupacao do solo;
III - balanco entre disponibilidades e demandas atuals e futuras de recursos

hidricos, em quantidade e quandade, corn identificaçao de conflitos potenciais;
IV - rnetas de racionalizacao de uso, aumento da quantidade e meihoria da

qualidade dos recursos hidricos disponiveis;
V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidas e prajetos

a serem implantados Para a atendirnento de metas previstas, corn estimativas
de custos;

VI - prioridades Para outorga de direito de usa de recursos hidricos;
VII - diretrizes e critérios Para cobranca pelo usa de recursos hidricos;
VIII - propostas Para criacão de areas sujeitas a restricâo de uso, corn

vistas a protecãa de recursos hidricos e de ecossistemas aquãticos.
Secao III

Do Enquadramento dos Corpos de Agua em Classes, segundo os Usos
Preponderantes da Agua

Art. 12 - As classes de corpos de agua serão as estabelecidas pelas
Iegislaçoes ambientais federal e estadual.
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Art. 13 - 0 enquadramento de corpos de água em classes, segundo seus
usos preponderantes, visa a:

I - assegurar as águas qualidade compativel corn os usos mais exigentes a
que forem destinadas;

Ii - diminuir os custos do combate a poluicão da água, mediante acoes
preventivas permanentes.

Seçao IV
Da Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hidricos

Art. 14 - 0 regime de outorga de direitos de uso de recursos hIdricos do
Estado tern por objetivo assegurar os controles quantitativo e qualitativo dos
usos da agua e o efetivo exercIcio do direito de acesso a água.

Art. 15 - Estão sujeitos a outorga, pelo poder pibhco, os seguintes direftos
de uso de recursos hidricos, independenternente da natureza püblica ou
privada dos usuários:

I - as acumuiaçOes, as derivacôes ou a captaçao de parcela da água
existente em urn corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento
püblico, ou insumo de processo produtivo;

II - a extracão de água de aquifero subterrâneo para consumo final ou
insumo de processo produtivo;

III - o lançarnento, em corpo de água, de esgotos e dernais efluentes
liquidos ou gasosos, tratados ou não, corn o firn de sua diluicao, transporte ou
disposicéo final;

IV - o aproveitamento de potenciais hidrelétricos;
V - outros usos e acoes que alterern o regime, a quantidade ou a qualidade

da água existente em urn corpo de água.
§ 1° - Independem de outorga pelo poder püblico, conforme definido em

regularnento, o uso de recursos hidricos para satisfaçào das necessidades de
pequenos nücleos populacionais, distribuidos no meio rural, bern como as
acumulacôes,- as derivaçOes, as captacoes e os lançamentos considerados
insignificantes.

§ 20 - A outorga e a utilizaçao de recursos hidricos, para fins de geracao de
energia elétrica, estarão subordinadas ao Piano Nacional de Recursos
HIdricos, aprovado na forma do disposto na Lei Federal n° 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, e obedecerao ao disciplinamento da Iegislação setorial
especifica.

Art. 16 - A outorga do uso de recursos hidricos está condicionada as
prioridades de uso estabelecidas nos Pianos Diretores de Recursos Hidricos
de Bacias Hidrográficas e deverá respeitar a ciasse em que o corpo de água
estiver enquadrado, bern como a manutenção de condicöes adequadas ao
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transporte hidroviário, quando for o caso.

§ 1 1 - A outorga Ievará em conta a necessidade de se preservar o uso
rnóltiplo e racional das aguas.

§ 21 - A outorga efetivar-se-á por ato do Instituto Mineiro de Gestão das
Aguas - IGAM.

Art. 17 - A outorga de direito de uso de recursos hidricos poderá ser
suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas
seguintes circunstâncias:

I - não-cumprimento, pelo outorgado, dos termos da outorga;
Ii - näo-utihzacäo da agua por trés anos consecutivos;
Ill - necessidade prernente de água para atender a situacoes de

calamidade, inclusive as decorrentes de condicoes climáticas adversas;
IV - necessidade de se prevenir ou reparar grave degradacao ambiental;
V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo,

para os quais näo se disponha de forites alternativas;
VI - necessidade de se manterem as caracteristicas de navegabilidade do

corpo de água.
Art. 18 - A outorga confere ao usuàrio o direito de uso do corpo hidrico

condicionado a disponibilidade de água.
Parágrafo ünico - A outorga não implica a alienacão parcial das águas, que

são inalienáveis.
Art. 19 - 0 prazo da outorga de direito de uso de recursos hidricos não

excederá a trinta e cinco anos, podendo ser renovado.
Art. 20 - Serão cobrados os usos de recursos hidricos sujeitos a outorga,

nos termos do art. 15 desta lei.
Secao V

Da Cobranca pelo Uso de Recursos Hidricos
Art. 21 - Sujeita-se a cobranca pelo uso da agua aquele que utilizar,

consumir ou poluir recursos hidricos, segundo as peculiaridades de cada
bacia hidrográfica.

Paragrafo ünico - A cobranca pelo uso de recursos hidricos visa a:
I - reconhecer a água como bern econômico e dar ao usuário uma indicacão

de seu real valor;
II - incentivar a racionalizacao do uso da água;
Ill - obter recursos financeiros para o financiamento de prograrnas e

intervencöes incluidos nos pianos de recursos hidricos;
IV - incentivar o aproveitamento mültiplo dos recursos hidricos e o rateio

dos custos das respectivas obras, na forma desta lei;
V - proteger as águas contra acoes que possam comprorneter seu uso atual
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e futuro;

VI - promover a defesa contra eventos criticos que impliquem riscos para a
saUde e a seguranca püblicas e prejuizos econömicos ou socials;

VII - incentivar a melhoria do gerenciamento dos recursos hidricos nas
respectivas bacias hidrográficas;

VIII - promover a gestáo descentralizada e integrada em relaço aos demais
recursos naturais;

IX - disciplinar a Iocalizaçao dos usuários, buscando a conservaçâo dos
recursos hIdricos, de acordo corn sua classe preponderante de t.Jso;

X - promover o desenvolvimento do transporte hidroviário e seu
aproveitamento econômico.

Art. 22 - Na fixacao dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos
hIdricos, devem ser observados, entre outros:

I - nas derivacôes, nas captacöes e nas extraçöes de agua, o volume
retirado e seu regime de variação;

II - nos lançamentos de esgotos domésticos e demais efluentes liquidos ou
gasosos, o volume Iançado, seu regime de variação e as caracteristicas
fisico-quimicas, biológicas e de toxicidade do efluente.

Art. 23 - A cobrança pelo uso de recursos hidricos será implantada de forma
gradativa e nao recairá sobre as usos considerados insignificantes, nos
termos do regulamento.

Art. 24 - No cálculo dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos
hidricos, devem ser observados:

I - a natureza do manancial, Se superficial ou subterrâneo;
II - as caracteristicas dos aqüiferos;
III - a classe de usa preponderante em que esteja enquadrado 0 corpo de

água no local do uso ou da derivaço;
IV - a localizaçâo do usuário na bacia;
V - a volume captado, extraido ou derivado e seu regime de derivacao;
VI - as caracteristicas e o porte da utilizacâo;
VII - as prioridades regionais;
VIII - as peculiaridades da bacia hidrográfica;
IX - as funcOes social, econômica e ecolOgica da água;
X - a sazonalidade do ciclo hidrológico;
XI - as quantidades consumidas;
XII - a vazäo e o padrão qualitativo de devolução da água, observados Os

padroes de emissão estabelecidos pela legislaçao ambiental em vigor;
XIII - a disponibilidade e o grau de regularização da oferta hidrica local;
XIV - a proporcionalidade da vazão outorgada e do uso consuntivo em
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relação a vazão outorgável;

XV - o impacto econômico da cobranca pelo uso da agua no valor total do
custo da agua destinada ao consumo doméstico;

XVI - a diferenciaçäo do custo em razão das caracteristicas dos usos da
água;

XVII - a principio de tarifacao progressiva em razäo do consumo.
§ 1 0 - Os fatores referidos neste artigo poderäo ser utilizados, para efeito de

câlculo, de forma isolada, simultânea, combinada ou cumulativa, observado a
que dispuser a regulamento.

§ 20 - A diferenciaçâo de custo em funcao da utilização da água referida no
inciso XVI deste artigo poderá resultar na fixacao de valor que levará em
consideracâo as caracteristicas dos usos da agua, segundo procedimentos
prôprios de cálculo a serem aprovados pelo Conselho Estadual de Recursos
Hidricos.

Art. 25 - 0 valor inerente a cobranca pelos direitos de uso de recursos
hidricos classificar-se-á como receita patrimonial, nos termos do art. 11 da Lei
Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964, corn a redacäo dada pelo Decreto-
Lei n° 1.939, de 20 de maio de 1982.

§ 1° - Os valores diretamente arrecadados por órgào ou unidade executiva
descentralizada do Poder Executivo, de que trata esta lei, em decorrência da
cobranca pelos direitos de uso de recursos hidricos, serão depositados e
geridos em conta bancária própria, mantida em instituicáo financeira oficial.

§ 20 - A forma, a periodicidade, o processo e as demais estipulaçães de
caráter técnico e administrativo inerentes a cobranca pelos direitos de uso de
recursos hidricos serâo estabelecidos em decreto do Poder Executivo, a partir
de proposta do órgäo central do Sistema de Gerenciamento de Recursos
Hidricos, aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos.

Art. 26 - Os valores arrecadados corn a cobranca pelo usa de recursos
hidricos serao aplicados na bacia hidrografica em que foram gerados e serão
utilizados:

I - no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluidos no
Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrográfica;

II - no pagamento de despesas de monitoramento dos corpos de água e
custeio dos órgãos e das entidades integrantes do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hidricos, na sua fase de implantação.

§ 1 0 - 0 financiamento das acoes e atividades a que se refere o inciso I
deste artigo corresponderà a, pelo menos, dois tercos da arrecadacao total
gerada na bacia hidrografica.

§ 20 - A aplicacão nas despesas previstas no inciso 11 deste artigo 6 limitada
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	a sete e meio por cento do total arrecadado.	
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§ 3° - Os valores previstos no "caput' deste artigo poderao ser aplicados a
fundo perdido em projetos e obras considerados benéficos a coletividade que
alterem a qualidade, a quantidade e o regime de vazäo de urn corpo de água.

Secao VI
Da Compensaçao a Municipio pela Explotaçao e Restriçao de Uso de

Recursos Hidricos
Art. 27 - A cornpensaçao a municipio afetado por inundaçao causada por

implantaçao de reservatOrio ou por restriçao decorrente de lei ou outorga
relacionada corn recursos hidricos será disciplinada pelo Poder Executivo,
rnediante decreto, a partir de estudo próprio, aprovado pelo Conselho
Estadual de Recursos Hidricos.

Secao VII
Do Rateio de Custos das Obras de Uso Mtiltiplo, de Interesse Comum ou

Coletivo
Art. 28 - As obras de uso mültip!o de recursos hIdricos, de interesse comum

ou coletivo, teráo seus custos rateados, direta ou indiretamente, segundo
critérios e normas a serem estabelecidos em regularnento baixado pe!o Poder
Executivo, apos aprovaçao pelo Conseiho Estadual de Recursos Hidricos,
atendidos os seguintes procedimentos:

I - a concessâo ou a autorizacao de vazäo, corn potencial de
aproveitamento mültiplo, deverá ser precedida de rlegociaçao sobre 0 rateio
de custos entre os beneficiários, inclusive os de aproveitamerito hidrelétrico,
mediante articulaçao corn a Uniäo;

II - a construçao de obras de interesse comum ou coletivo dependerá de
estudo de viabilidade técnica, econãmjca, social e ambientaj, corn previsâo de
formas de retorno dos investimeritos piblicos ou justificativas
circunstanciadas da destinaçao de recursos a fundo perdido.

§ 10 - 0 Poder Executivo, mediante decreto, regularnentara a matéria de
que trata este artigo, estabelecendo diretrizes e critérios para financiamento
ou coricessão de subsidios, conforme estudo aprovado pelo Conselho
Estadual de Recursos Hidricos.

§ 2° - Os subsIdios a que se refere o parágrafo anterior somente serão
concedidos no caso de interesse pUblico relevante ou na impossibilidade
prática de identificação dos beneficiários, para consequente ratelo dos custos
inerentes as obras de uso mciltiplo de recursos hidricos, de interesse comum
ou coletivo.

Seçao VIII
Do Sistema Estadual de Informacöes sobre Recursos Hidricos
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Art. 29 - A coleta, 0 tratarnento, 0 arrnazenamento, a recuperacao e a

disseminacão de informacöes sobre recursos hidricos e fatores intervenientes
em sua gestão serão organizados sob a forma de urn Sistema Estadual de
InformaçOes sobre Recursos Hidricos, compativel corn o Sistema Nacional de
Informacöes sobre Recursos Hidricos.

Art. 30 - 0 Sistema Estadual de Informacoes sobre Recursos HIdricos tern
como objetivos:

I - reunir, dar consisténcia e divulgar dados e informacoes sobre a situacão
quahtativa e quantitativa dos recursos hidricos do Estado, bern como
informaçôes socioeconômicas relevantes para o seu gerenciamento;

II - atualizar, permanentemente, as informacaes sobre disporiibilidade e
demanda de recursos hidricos e sobre ecossistemas aquáticos, em todo o
território do Estado;

III - fornecer subsidios para a elaboracão do Piano Estadual e dos Pianos
Diretores de Recursos Hidricos de Bacias Hidrográficas;

IV - apoiar acães e atividades de gerenciamento de recursos hidricos no
Estado.

Art. 31 - São principios básicos para 0 funcionamento do Sistema Estadual
de InformaçOes sobre Recursos Hidricos:

I - a descentrahzacâo da obtencáo e da producão de dados e inforrnacöes;
II - a coordenacäo unificada dos sistemas;
III - a garantia de acesso aos dados e as informacöes a toda a sociedade.

Capitulo V
Do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos - SEGRH-MG

Secao I
Dos Objetivos

Art. 32 - 0 Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos -
SEGRH-MG - tern os seguintes objetivos:

I - coordenar a gestão integrada e descentralizada das águas;
II - arbitrar adrninistrativamente os conflitos relacionados corn Os recursos

hidricos;
III - implementar a politica estadual de recursos hidricos;
IV - planejar, regular, coordenar e controlar o uso, a preservacão e a

recuperaçao de recursos hidricos do Estado;
V - promover a cobranca pelo uso de recursos hidricos.

Secão II
Da Corn posição do Sistema

Art. 33 - Integram o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hidrjcos - SEGRH-MG -:
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- a Secretaria de Estado de Melo Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;
II - o Conseiho Estadual de Recursos Hidricos - CERH-MG -;
III - o Instituto Mineiro de Gestäo das Aguas - IGAM -;
IV - os comités de bacia hdrográfica;
V - os órgaos e entidades dos Poderes Estadual e Municipal cujas

competéncias se relacionem corn a gestho de recursos hidricos;
VI - as agendas de bacia hidrográfica.
§ 1 0 - 0 Poder Executivo disciplinará, mediante decreto, as atribuiçoes de

Orgãos e entidades integrantes da administracâo püblica estadual incumbidos
de exercer acoes ou atividades relacionadas corn a gestâo de recursos
hidricos.

§ 20 - As agendas de bacia hidrografica deverão ter, quando instituldas pelo
Estado, personalidade jurIdica própria, autonomia financeira e administrativa.
Organizar-se-5o segundo as formas permitidas pelo Direito Administrativo,
Civil ou Comercial, atendidas as necessidades, caracterjsticas e
peculiaridades regionais, locals e multissetoriais, mediante autorizaçâo, em
el, do Poder Executivo, que aprovará, por melo de decreto, os seus
respectivos atos constitutivos, a serem inscritos no registro püblico, na forma
da legislaçâo aplicável.

§ 30 - Os consórcios ou as associaçoes intermunicipais de bacias
hidrográficas, bern como as associaçöes regioriais e multissetoriais de
usuários de recursos hidricos, legalmente constituidos, poderâo ser
equiparados as agéncias de bacias hidrográficas, para os efeitos desta lei,
por ato do Conseiho Estadual de Recursos Hidricos, para o exercicio de
funçoes, competéncias e atribuiçoes a elas inerentes, a partir de propostas
fundamentadas dos respectivos comitês de bacias hidrográficas.

Art. 34 - 0 Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH-MG - é
composto por:

I - representantes do poder pübiico, de forma paritária entre o Estado e os
municipios;

Ii - representantes dos usuários e de entidades da sociedade civil, ligados
aos recursos hidricos, de forma paritária corn o poder pübiico;

Paragrafo 6nico - A Presidência do CERH-MG será exercida pelo titular da
Secretarja de Estado de Meio Ambiente e Desenvoivimento Sustentável, a
qual está afeta a poiltica estadual de recursos hidricos.

Art. 35 - Os comités de bacia hidrografica teráo como area de atuação:
I - a totalidade da bacia hidrográfica;
Ii - a sub-bacia hidrográfica de tributário de curso de água principal de bacia
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ou de tributário desse tributário;

Ill - o grupo de bacias ou sub-bacias hidrográflcas contiguas.
Art. 36 - Os Comités de Bacias Hidrográficas sero compostos por:

- representantes do poder pOblico, de forma paritária entre o Estado e Os

municipios que integram a bacia hidrográfica;
II - representantes de usuários e de entidades da sociedade civil ligadas aos

recursos hidricos, corn sede na bacia hidrográfica, de forma paritária corn o
poder pOblico.

Art. 37 - As agências de bacias hidrográficas ou as entidades a elas
equiparadas, por ato do Conseiho Estadual de Recursos Hidricos, atuarào
como unidades executivas descentralizadas de apoio aos respectivos
Comités de Bacias Hidrográficas e responderao pelo seu suporte
administrativo, técnico e financeiro e pela cobranca pelo uso dos recursos
hIdricos na sua area de atuacäo.

Art. 38 - A proposta de criacão de consórcio ou de associacâO
intermunicipal de bacia hidrográfica ou de associacäo regional, local ou
multissetoriai de usuários de recursos hidricos dar-se-á:

- mediante a iivre iriiciativa dos municipios, devidamente autorizados pelas
respectivas Càmaras Municipais;

II - mediante a livre manifestacao de usuãrios de recursos hidricos.
Paragrafo ünico - Por proposta de equiparacäo de consOrcio ou associação

intermunicipal, bern como de associaçáo regional e niultissetorial de usuários
referida neste artigo, a Agenda de Bacia Hidrográfica submeter-se-á a
aprovacäo formal por ato do Conseiho Estadual de Recursos Hidricos,
precedida de parecer favorável do respectivo Comite de Bacia Hidrográfica.

Secao III
Das Competências dos Orgaos integrantes do Sistema

Art. 39 - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, na condicao de órgão central coordenador do Sistema Estadual
de Gerenciamento de Recursos Hidricos, compete:

- aprovar a programacâo do gerenciamento de recursos hidricos elaborada
pelos órgâos e pelas entidades sob sua supervisâo e coordenação;

II - encaminhar a deliberaço do Conselho Estadual de Recursos Hidricos
proposta do Piano Estadual de Recursos Hidricos e suas modificacöes, tendo
os Pianos Diretores de Bacias Hidrográficas de Recursos Hidricos como
base;

Ill - fomentar a captacão de recursos para financiar acöes e atividades do
Piano Estadual de Recursos Hidricos, supervisionando e coordenando a sua
aplicacão;
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IV - prestar orientaço técnica aos municipios relativamente a recursos

hidricos, por intermédio de seus órgaos e entidades;
V - acompanhar e avaliar o desempenho do Sistema Estadual de

Gerenciamento de Recursos Hidricos;
VI - zelar pela manutençao da politica de cobrança pelo uso da água,

observadas as disposicães constitucionais e legais aplicáveis.
Art. 40 - Ao Conseiho Estaduai de Recursos Hidricos, na condicao de Orgao

dehberativo e normativo central do Sistema Estaduai de Gerenciamento de
Recursos Hidricos, compete:

I - estabelecer as princIpios e as diretrizes da poRtica estadual de recursos
hidricos, a serern observados pelo Piano Estadual de Recursos Hidricos e
pelos Pianos Diretores de Bacias Hidrograficas;

II - aprovar a proposta do Plano Estadual de Recursos Hidricos na forma
estabelecida nesta lei;

III - decidir os conflitos entre os Comités de Bacias Hidrográficas;
IV - atuar coma instância de recurso nas decisOes dos Comités de Bacias

HidrográfIcas;
V - deiiberar sobre projetos de aproveitarnento de recursos hidricos que

extrapolem o âmbito dos Comitês de Bacias Hidrograficas;
VI - estabelecer critérios e normas gerais para a outorga dos direitos de uso

de recursos hidricos;
VII - estabelecer critérios e normas gerais sobre a cobrança pelo direito de

usa de recursos hidricos;
VIII - aprovar a instituição dos Comités de Bacias Hidrograficas;
IX - reconhecer consórcios ou associaçöes intermunicipais de bacias

hidrográficas ou associacoes regionais, locais ou rnultissetoriajs de usuários
de recursos hidricos;

X - exercer outras acoes, atividades e funcoes estabelecidas em lei ou
regularnento, compativeis corn a gestâo de recursos hidricos do Estado ou de
sub-bacias de rios de dominio da Uniâo, cuja gestäo Ihe tenha sido delegada.

XI - deiiberar sabre a enquadramento dos corpos de água em classes, em
consonância corn as diretrizes do Conselho Estadual de Politica Ambiental -
COPAM - e de acordo corn a classificaçâo estabelecida na Iegislação
ambiental.

Art. 41 - Ao IGAM, na condiçao de entidade gestora do Sistema Estadual de
Gerenciarnento de Recursos Hidricos, compete:

I - superinteniJer o processo de outorga e de suspensão de direito de uso
de recursos hidricos, nos termos desta lei e dos atos baixados pelo Conselho
Estadual de Recursos Hidricos;
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II - gerir o Sistema Estadual de Inforrnacoes sobre Recursos Hidricos e

manter atualizados, corn a cooperacão das unidades executivas
descentraiizadas da gestão de recursos hidricos, as bancos de dados do
sistema;

III - exercer outras acoes, atividades e funcôes estabelecidas em lei,
regulamento ou decisão do Conseiho Estadual de Recursos Hidricos,
compativeis corn a gestäo de recursos hidricos.

IV - manter sistema de fiscalizaçâo de uso das águas da bacia, corn a
finalidade de capitular infracaes, identificar infratores e representá-Ios perante
os órgãos do sisterna cornpetentes para a aplicacao de penalidades,
conforme dispuser o regulamento.

Art. 42 - Aos Comités de Bacias Hidrográficas, orgos deliberativos e
normativos, na sua area territorial de atuacáo, compete:

I - prornover o debate das questães relacionadas a recursos hidricos e
articular a atuacao de orgäos e entidades intervenientes;

II - arbitrar, em prirneira instância administrativa, as conflitos relacionados
aos recursos hidricos;

III - aprovar os Pianos Diretores de Recursos Hidricos das Bacias
Hidrográficas, corn os respectivos orçamentos, para integrar o Piano Estadual
de Recursos Hidricos e suas atualizaçoes;

IV - aprovar pianos de aplicacào dos recursos arrecadados corn a cobranca
pelo uso de recursos hidricos, inclusive financiamentos de investirnentos a
fundo perdido;

V - aprovar a outorga dos direitos de uso de recursos hidricos para
ernpreendimentos de grande porte e potencial poluidor;

VI - estabelecer critérios, norrnas e aprovar as valores propostos para a
cobranca pelo usa de recursos hidricos;

VII - estabelecer, mediante critérios e normas, o rateio de custos das obras
de usa mUltiplo, de interesse cornurn ou coietivo, relacionados corn Os

recursos h idricos;
VIII - aprovar a Piano Ernergencial de Controle de Quantidade e Qualidade

de Recursos Hidricos proposto pela agencia de bacia hidrográfica ou por
entidade a ela equiparada, na area de sua atuacão;

IX - deliberar sobre proposta para a enquadramento dos corpos de água em
classes de usos preponderantes, corn o apoio de audiências pUblicas,
assegurando a uso priaritãrio para a abastecirnento püblico;

X - deliberar sabre cantratacoes de obras e servicos em proi da bacia
hidrografica, a serem celebrados diretamente par sua respectiva agência ou
entidade a eia equiparada nos terrnos desta lei, observada a Iegislacäo



rA
722

JicitatOria aplicãvel;
XI - acompanhar a execuco da Politica Estadual de Recursos Hidricos na

area de sua atuaçao, formulando sugestOes e oferecendo subsidios aos
Orgáos e as entidades participantes do Sisterna Estadual de Gerenciamento
de Recursos HIdricos;

Xli - aprovar o Orçarnento Anual da Agéncia de Bacia Hidrográfica, na area
de sua atuacão e corn observância da Iegisiaçäo e das normas aplicáveis e
em vigor;

XIII - aprovar o regime contábil da Agéncia de Bacia Hidrográfica e seu
respectivo Piano de Contas, observando a Iegislaçao e as normas aplicáveis;

XIV - aprovar o seu Regimento Interno e respectivas modificaçöes;
XV - aprovar a formaçao de consOrcios intermunicipais e de associaçöes

regionais, locais e multissetoriais de usuários na area de atuacão da bacia,
bern como estimular a(;oes e atividades de institui(;oes de ensino e pesquisa e
de organizaçöes não governamentais que atuem em defesa do meio
ambiente e dos recursos hIdricos na bacia;

XVI - aprovar a celebraçao de convénios corn órgaos, entidades e
instituiçoes pUblicas ou privadas, nacionais e internacionais, de interesse da
bacia hidrográfica;

XVII - aprovar programas de capacitaçáo de recursos humanos, de
interesse da bacia hidrográfica na area de atuacäo;

XVIII - exercer outras acôes, atividades e funcoes estabelecidas em lei,
regulamento ou decisão do Conseiho Estadual de Recursos Hidricos,
compativeis corn a gestäo integrada de recursos hidricos.

Parágrafo Unico - A outorga dos direitos de uso de recursos hidricos para
empreendimentos de grande porte e potencial poluidor compete, na faita do
Comité de Bacia Hidrográfica, ao Conseiho Estadual de PolItica Ambiental -
COPAM/MG -, por meio de suas Camaras, corn apoio e assessoramento
técnico do IGAM, nos termos do art. 5 0 da Lei n° 12.585, de 17 de juiho de
1997.

Art. 43 - A Agenda da Bacia Hidrográfica terá a mesma area de atuacao de
urn ou mais Cornitês de Bacia Hidrográfica.

Parágrafo ünico - A criaçäo de Agência da Bacia Hidrográfica sera
autorizada pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos, mediante
solicitação de urn ou mais Cornitês de Bacia Hidrografica.

Art. 44 - A Agenda de Bacia Hidrográfica e as entidades a ela equiparadas,
na sua area de atuaçao, compete:

I - manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hidricos em
sua area de atuacão;
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II - manter atualizado o cadastro de usos e de usuários de recursos

hIdricos;
III - efetuar, mediante delegacao do outorgante, a cobrança pelo uso de

recursos hIdricos;
IV - analisar e emitir pareceres sobre projetos e obras a serem fmnanciados

corn recursos gerados por meio de cobranca pelo uso da água e encarninhá-
los a instituicäo financeira responsável pela administraçao desses recursos;

V - acompanhar a adrninistracao financeira dos valores arrecadados corn a
cobranca pelo uso de recursos hidricos;

VI - analisar e ernitir pareceres sobre projetos e obras considerados
relevantes para a area de sua atuacâo e encaminhá-Ios as instituicoes
responsáveis por seu financiarnento, irnplantaçao e implementacâo;

VII - gerir o Sistema Estadual de Informacoes sobre Recursos Hidricos em
sua area de atuacào;

VIII - celebrar convénios e contratar financiamentos e servicos para a
execuçáo de suas atribuicoes, rnediante aprovaçâo do Cornité de Bacia
Hidrografica;

IX - elaborar a sua proposta orçamentária e subrnetè-la a apreciaco do
respectivo ou respectivos Cornitês de Bacias Hidrográficas;

X - promover os estudos necessários para a gestao dos recursos hIdricos
em sua area de atuacâo;

XI - elaborar ou atualizar o Piano Diretor de Recursos HIdricos para
apreciaçao do respectivo Cornité de Bacia Hidrográfica ou Comitês de Bacias
Hidrográficas;

XII - propor ao respectivo Comité de Bacia Hidrográfica:
a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para

encaminhamento ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos;
b) os valores a serern cobrados pelo uso de recursos hidricos;
c) o piano de aphcacao dos valores arrecadados corn a cobranca pelo uso

de recursos hidricos;
d) o rateio de custo das obras de uso rnUltiplo, de interesse comurn ou

coletivo;
XIII - prornover o rnonitoramento sistematico da quantidade e da qualidade

das águas da bacia;
XIV - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro necessario ao born

funcionamento do Comité de Bacia Hidrografica;
XV - acompanhar a irnplantacao e o desenvolvirnento de ernpreendirnentos

pOblicos e privados considerados relevantes para os interesses da bacia;
XVI - manter e operar instrumentos técnicos e de apoio ao gerenciarnento
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da bacia, de modo especial os relacionados corn o provimento de dados para
o Sistema Estadual de lnformaçaes sobre Recursos Hidricos;

XVII elaborar, para apreciacao e aprovacão, as Pianos e Projetos
Emergenciais de Controle da Quantidade e da Qualidade dos Recursos
Hidricos da Bacia Hidrografica, corn a finalidade de se garantir a sua
protecâo;

XVIII - elaborar, para conhecimento, apreciacáo e aprovacao do Cornitè,
relatórios anuais sobre a situacão dos recursos hidricos da bacia;

XIX - proporcionar apoio técnico e financeiro aos pianos, aos programas de
obras e aos servicos, na forma estabelecida pelo Comitê;

XX - eiaborar pareceres sobre a compatibihdade de obras, servicos, acoes
ou atividades especificas reiacionadas corn o Piano de Recursos Hidricos da
Bacia Hidrográfica;

XXI - solicitar de usuários, de Orgäo ou entidade püblica de controle
arnbientai, por instrumento próprio, quando for a caso, dados gerais
relacionados corn a natureza, as caracteristicas de suas atividades e dos
iancamentos de efluentes efetuados nos corpos de água da bacia;

XXII - gerenciar recursos financeiros gerados por meio de cobranca pelo
uso dos recursos hidricos da bacia e outros estipulados em lei, por rneio de
instituico firianceira e de acordo corn as normas do Conseiho Estaduai de
Recursos Hidricos e deliberacoes do Comitê de Bacia Hidrografica;

XXIII - analisar, tecnicarnente, pedidos de financiamento relacionados corn
recursos hidricos, segundo critérios e prioridades estabelecidos pelo Comité;

XXIV - propor ao Comité de Bacia Hidrográfica piano de aplicacao dos
recursos financeiros arrecadados corn a cobranca pelo uso de recursos
hidricos, inclusive financiamentos de investimentos a fundo perdido;

XXV - efetuar estudos técnicos relacionados corn o enquadramento dos
corpos de água da bacia em classes de usos preponderantes, assegurando 0
usa prioritário para a abastecimento pübhco;

XXVI - celebrar convénios, contratos, acordos, ajustes, protocolos,
parcerias e consórcios corn pessoas fisicas e juridicas, de direito privado ou
pUblico, nacionais e internacionais, notadamente as necessários para
viabilizar aplicacoes de recursos financeiros em obras e servicos, em
conformidade corn o Piano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrográfica;

XXVI! - proporcionar apolo financeiro a pianos, programas, projetos, acoes
e atividades para obras e servicos de interesse da Agenda, devidarnente
aprovados pelo Cornitê;

XXVIII - efetuar a cobranca pela utilizacao dos recursos hidricos da bacia e
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intermunicipal ou associacâo regional e multissetorial de usuários de recursos
hidricos será estabelecida no ato de sua criacao, na forma de organizacão
civil voltada para recursos hidricos.

§ 2° - As Agéncias de Bacias Hidrograficas ou as entidades a elas
equiparadas celebrarao contrato de gestao corn o Estado de Minas Gerais.

§ 30 - Contrato de gestão, para efeito desta lei, e a acordo de vontades,
bilateral, de direito civil, ceiebrado na forma prevista no § 2°, corn a finalidade
de se assegurar aos consórcios intermuriicipais e as associacoes regionais e
multissetoriais de usuários de recursos hidricos autonornia técnica,
administrativa e financeira.

§ 40 - Os critérios, as exigëncias formais e legais e as condicoes gerais para
a celebracâo do contrato de gestão serâo objeto de regulamento, aprovado
P01 meio de decreto.

Secao III
Das Organizacoes Técnicas de Ensino e Pesquisa na Area de Recursos

Hidricos
Art. 47 - As organizacöes técnicas de ensino e pesquisa corn interesse na

area de recursos hidricos poderão prestar apoio e cooperacão ao Sistema
Estadual de Gerericiamento de Recursos Hidricos, mediante convênio,
contrato, acordo, parceria ou consórcio, observada a legislacao aplicável e
regulamento praprio.

Paragrafo Onico - 0 apoio e a cooperaco referidos neste artigo consistirão
em acoes e atividades de pesquisa, desenvoivirnento tecnolOgico e
capacitaçao de recursos humanos basicamente reiacionados corn recursos
hidricos.

Secäo IV
Das Organizacoes Não Governamentais na Area de Recursos Hidricos

Art. 48 - A participacão de organizacoes não governarnentais corn o objetivo
de defender interesses difusos e coletivos da sociedade será permitida
mediante credenciarnento perante a Sistema Estadual de Gerenciarnento de
Recursos Hidricos, na forma de regulamento próprio, aprovado par rneio de
decreto do Poder Executivo.

CapItuio VII
Das Infracoes e das Penalidades

Art. 49 - Constjtui infracaa as normas de utilizaçâo de recursos hidricos
superficiais ou subterrâneos:

I - derivar ou utihzar recursos hidricos sem a respectiva outorga de direito
de usa;

11 - iniciar a implantac5o, ampliar e alterar empreendirnento relacionado corn
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diligenciar pela execucäo dos débitos de usuários, pelos meios prOprios e
segundo a legislaçäo aplicável, mantendo, para tanto, sistema de
faturamento, controle de arrecadacâo e fiscaIizaco do consumo;

XXIX - manter, em cooperação corn orgäos e entidades de controle
ambiental e de recursos hidricos, cadastro de usuários de recursos hidricos
da bacia, considerando os aspectos de derivaçâo, consumo e diluicão de
efluentes;

XXX - efetuar estudos sobre recursos hidricos da bacia, em articulacäo corn
Orgáos e entidades similares de outras bacias hidrograflcas;

XXXI - conceber e incentivar programas, projetos, acöes e atividades
ligados a educacäo arnbiental e ao desenvolvirnento de tecnologias que
possibilitem o uso racional, econârnico e sustentado de recursos hidricos;

XXXII - promover a capacitacao de recursos humanos para o planejamento
e o gerenciamento de recursos hidricos da bacia hidrografica, de acordo corn
programas e projetos aprovados pelo Comité;

XXXIII - praticar, na sua area de atuacäo, acoes e atividades que Ihe sejam
delegadas ou atribuidas pelo Comitê de Bacia;

)OO(IV - exercer outras acoes, atividades e funcoes previstas em lei,
regulamento ou decisäo do Conselho Estadual de Recursos Hidricos,
compativeis corn a gestao integrada de recursos hidricos.

Capitulo VI
Participaco na Gestâo Integrada de Recursos Hidricos

Secao I
Dos ConsOrcios e das Associacoes Intermunicipais de Bacias Hidrográficas
Art. 45 - 0 Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH-MG -

reconhecerá a formacäo de consôrcios e associacoes intermunicipais de
bacias hidrográficas, de modo especial as que apresentarern quadro critico
relativamente aos recursos hidricos, nas quals o gerenciamento deva ser feito
segundo diretrizes e objetivos especiais, e estabelecerá corn eles convénios
de mUtua cooperacáo e assisténcia.

0	 Secao II
Das Associacoes Regionais e Multissetoriais de Usuários de Recursos

Hidricos0

U) 
Art. 46 - 0 Conselho Estadual de Recursos Hidricos poderá atestar a

0 organizacão e o funcionamento de associacoes regionais e multissetoriais
0 civis de direito privado e reconhecê-Ias como unidades executivas

descentralizadas, equiparadas as agências de bacias hidrográficas de que
trata esta lei, mediante solicitacao do comité de bacia hidrografica.

§ 1 0 - A natureza juridica da organizacao administrativa de consOrcio

deste artigo.
§ 21 - No caso dos incisos III e IV, independenternente da pena de rnulta,

serão cobradas do infrator as despesas em que incorrer a administracao para
tornar efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na forma dos arts.
36, 53, 56 e 58 do Codigo de Aguas, permanecendo o infrator obrigado a
responder pela indenizaçâo dos danos a que der causa.

§ 31 - Pauta tipificada de infracOes e as respectivas penalidades, segundo o
grau e as caracteristicas de sua prática, sera fixada em tabela prOpria, nos
termos do regulamento previsto nesta lei.

§ 41 - A aplicacâo das penalidades previstas nesta lei Ievará em conta:
I - as circunstâncias atenuantes e as agravantes:
II - os antecedentes do infrator.
§ 50 - Em caso de reincidência, a multa sera aplicada em dobro.
§ 61 - Da aplicacâo das sancöes previstas neste capitulo, caberá recurso a

autoridade administrativa competente, nos termos do regulamento.
Art 51 - A autoridade administrativa procederá a cobrança amigavel de

débitos decorrentes do uso de recursos hidricos, apOs o término do prazo
para o seu recoihirnento, acrescida de rnulta de cinco por cento e de juros
legais, a titulo de mora, enquanto não inscritos para a execucâo judicial.

Paragrafo Unico - Esgotado o prazo concedido para a cobranca amigável, a
autoridade administrativa encaminhará o débito para inscricão em divida
ativa, na forma da legislacâo em vigor.

Capitulo VIII
Disposicoes Gerais e TransitOrias

Art. 52 - A implantacao da cobranca pelo uso de recursos hidricos será
precedida:

I - do desenvolvimento de programa de comuruicacão social sobre a
necessidade econOrnica, social e ambiental da utilizacao racional e da
proteçäo das ãguas;

II - da implantacão do sistema integrado de outorga de direitos de uso dos
recursos hidricos, devidamente compatibilizados corn os sistemas de
licenciamento arnbiental;

III - do cadastramento dos usuários das aguas e da regularizacao dos
direitos de uso;

IV - das articulacoes do Estado corn a União e corn os Estados vizinhos,
tendo em vista a irnplantacäo da cobranca pelo uso de recursos hidricos nas
bacias hidrográficas de rios de dominio federal e celebracäo de convênios de
cooperacao técnica;

V - da proposicäo de critérios e normas para a fixacao de tarifas e a
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a derivacäo ou a utilizacào de recursos hidricos que importem alteracoes no
seu regime, quantidade e qualidade, sem autorizaçäo do órgao ou da
entidade da adrninistração ptblica estadual integrante do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos HIdricos;

Ill - utilizar recursos hidricos ou executar obra ou servico relacionado corn
eles em desacordo corn as condicoes estabelecidas na outorga;

IV - perfurar pocos para a extraço de águas subterrâneas, ou opera-los
sem a devida autorizacáo, ressalvados os casos de vazão insignificante,
assim definidos em regulamerito;

V - fraudar as medidas dos volumes de agua captados e a declaração dos
vaiores utilizados;

VI - infringir instruçöes e procedimentos estabelecidos pelos OrgaOs e pelas
entidades competentes da administraçao pUblica estadual que integram 0
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos,

VII - obstar ou dificultar a acão fiscalizadora das autoridades competentes,
como referido no inciso anterior, no exercicio de suas funcães.

Art. 50 - Por infracao de qualquer disposicao legal referente a execucao de
obras e servicos hidráuiicos, derivacäo ou utilizacao de recursos hidricos de
dorninio do Estado ou em sub-bacjas de lbs de dominjo da União, cuja
gestão a ele tenha sido delegada, ou pelo nâo-atendimento das solicitacoes
feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará sujeito as
seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeração:

- advertência por escrito, na qua[ seráo estabelecidos prazos para a
correçao das irregularidades;

II - muita simples ou diana, proporcional a gravidade da infracao, de
trezentos e setenta e nove virgula onze a setenta mil vezes o valor nominal
da UFIR;

Iii - embargo provisôrio, corn prazo determinado, para a execucao dos
servicos e obras necessários ao efetivo cumprimento das condicoes de
outorga, ou para o cumprimento das normas referentes ao uso, controle,
conservacao e proteção dos recursos hidricos;

IV - embargo definitivo, corn revogação da outorga, se for o caso, para
repor, incontinenti, no seu antigo estado, Os recursos hidricos, leitos e
margens, nos termos dos ants. 58 e 59 do Código de Aguas, ou tamponar os
pocos de extraçao de água subterrânea.

§ 10 - Sempre que da infracao cornetida resultar prejuizo ao servico pOblico
de abastecimento de agua, riscos a saOde ou a vida, perecimento de bens ou
animais, ou prejuizos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada
não poderá ser inferior a metade do valor máximo estabelecido pelo inciso II
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definicão de instrumentos técnicos e juridicos indispensáveis a implantacáo
da cobranca pelo uso da água.

Art. 53 - 0 enquadramento das aguas nas classes de qualidade, por bacia
hidrográfica, sera definido pelo Conselho Estadual de Politica Ambiental -
COPAM -, corn apoio técnico e operacional das entidades vinculadas a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD -, ate a impiantacão do comitê e da agenda da bacia hidrográfica,
previstos nesta lei.

Art. 54 - Na formuiacão e na aprovacão do Piano Estadual de Recursos
Hidricos, Os Orgaos e as entidades envolvidos deverão levan em conta pianos,
programas e projetos aprovados ou em processo de implantacão, andamento
ou conclusão, que corn ele interfiram ou se conectem, de modo especial, os
seguintes:

I - Piano Diretor de Recursos Hidricos para os Vales do Jequitinhonha e
Pardo - PLAN VALE -;

II - Piano Diretor de irnigação dos Municipios da Bacia do Baixo Rio Grande;
Ill - Piano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos da Bacia do

Rio Verde Grande;
IV - Piano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Paracatu;
V - Piano Diretor de Recursos Hidnicos das Bacias de Afluentes do Rio São

Francisco;
VI - Pianos Diretores de Recursos Hidnicos das Bacias dos Rios Mucuri,

São Mateus, Jucurucu, Itanhém, Buranhém, Peruipe e Paranaiba.
Art. 55 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de gestao

corn consórcio intermunicipai e associacão regional e multissetorial de
usuários de recursos hidricos que atenda as exigências e as condicoes
estabelecidas nesta lei, vinculando-os a administração pUblica estadual por
cooperacão, para o gerenciamento de recursos hidricos de bacia hidrográfica
estadual ou de sub-bacia de rio de dominlo da União, cuja gestão tenha sido
delegada ao Estado.

Art. 56 - Fica o Poder Executivo autorizado a ceiebrar contrato de gestao
corn consôrcio interrnunicipal ou associacão regional, local ou setonial de
usuários de recursos hidricos que se revestir das exigéncias e das condiçoes
estabelecidas nesta lei, a qual se vinculará a administracao pübiica estadual,
por cooperacão, no gerenciamento de recursos hidricos de bacia hidrográfica
do Estado, ou em sub-bacias de rios de dominio da União, cuja gestão a ela
tenha sido delegada

Art. 57 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de cento e
oitenta dias contados de sua publicaçao.
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CapItulo IX

Disposicoes Finals
Art. 58 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 59 - Revogam-se as disposicoes em contrário, em especial a Lei no

11.504, de 20 de junho de 1994.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.384/97

Comissâo de Turismo, Indástria e Comércio
RelatOrio

O projeto de lei em tela, do Deputado Baldonedo Napoleão, objetiva criar o
Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Potencial Turistico da Estrada
Real.

O projeto foi aprovado, no 1 0 turno, corn a Emenda no 1, da Cornissão de
Fiscalizacão Financeira e Orcamentãria, e corn a Emenda n o 2, apresentada,
em Plertário, pelo Deputado Mauri Torres.

Para atender ao que dispoe o Regimento Interno, retorna a matéria a esta
Cornissäo para receber parecer para o 2 0 turno. Segue anexa a redacâo do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentacao
A proposicão em apreco, em Ultima instância, abre perspectivas ao

aproveitamento de um espaco turistico ate entào negligenciado ou não
percebido pelo poder püblico.

Inegavelmente, a matéria é detentora de caráter cultural e histórico. Ao
mesmo tempo promove o desenvolvimento econômico e social de nosso
Estado, tendo em vista as acoes que propöe e o objetivo que se quer
alcancar.

Exaustivamente avaliada no âmbito de quatro comissöes permanentes
desta Casa, a proposicao recebeu ainda contribuicoes, durante sua
tramitacão, que aperfeiçoaram o projeto original.

Conclusão
Pelas razOes aduzidas, opinamos pela aprovacao no 2° turno, do Projeto de

Lei no 1.384/97 na forma do vencido no 10 turno.
Redacão do Vencido no 1 0 turno
PROJETO DE LEI N o 1.384/97

Cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Potencial Turistico da
Estrada Real.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Potencial

Turistico da Estrada Real, a ser criado pelo Poder Executivo, obedecerá ao
disposto nesta lei.
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Paragrafo ünico - Para os efeitos desta lei, consideram-se como Estrada

Real os caminhos antigos dos séculos XVII, XVIII e XIX e suas variantes
dentro do território do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - São objetivos do Programa:
- possibilitar o incremento da arrecadacäo do Estado e dos municipios

ml neiros;
II - incentivar o investimento privado dentro do território mineiro;
Ill - alterar o perfil da distribuicão de renda e do nivel de emprego da

populacáo do interior do Estado;
IV - promover e divulgar a atividade turistica interna e de lazer em Minas

Gerais;
V - resgatar, preservar e revitalizar os pontos de atracöes turIsticas e de

lazer ja existentes, além dos sitios arqueologicos, espeleologicos e
paleontologicos e das paisagens naturals náo exploradas, interligando-os pela
Estrada Real.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo a administracão e a geréncia do
Programa, nos termos das Leis n

os 12.396 e 12.398, de 13 de dezembro de
1996.

§ 1° - Fica assegurada a participacäo de representantes de instituiçOes ou
entidades ligadas historiografia, ao turismo, ao meio ambiente e a outras
atividades afins no planejamento, na execucâo e na fiscalizacão do disposto
nesta lei.

§ 20 - A Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -, ôrgao gestor do
Programa, definirá a forma de participacão dos representantes citados no
parágrafo anterior.

§ 30 - Cabe a TURMINAS definir e regulamentar o disposto no § 1° deste
artigo, sem prejuizo de suas atribuicoes legais.

§ 40 - Seräo destinadas dotacoes no orcamento do Estado, corn rubricas
especIficas nas unidades orcamentárias envolvidas na criacao, na
administracão e na fiscalizacao do Programa

Art. 40 - Compete ao órgão gestor providenciar, no âmbito de suas
competências:

I - o levantamento de dados e a organizacáo de pesquisas históricas que
permitam o mapearnento da Estrada Real em territOrio rnineiro;

II .. a identificacão e a divulgacao, no âmbito do Programa, das areas aptas
a prática do turismo e do lazer;

III - a pesquisa e a divulgacão dos aspectos culturais relacionados corn a
Estrada Real, especialmente os que dizem respeito ao foiclore regional e
local;
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IV - a celebracao de convénios corn entidades de direito p(iblico ou privado,

objetivando a execucâo do disposto nesta let;
V - a atuacao junto as associacoes de municipios e a outros Estados da

Federacao, a fim de criar ou reforçar mecanismos institucionais de acao
conjunta para a realizacao dos objetivos desta lei;

VI - outras acoes relacionadas corn o desenvolvimento do Programa.
Art. 5 0 - Seráo concedidos, na forma da lei, compensacão financeira,

ncentivo fiscal ou creditico:
- aos empreendimentos turisticos e de lazer existentes e a serem

implantados ao longo da Estrada Real;
II - aos proprietários de terrenos cortados por trechos caractenzados como

de interesse histórico ou sociocultural da Estrada Real, desde que os
preservem ou revitalizem;

Ill - aos proprietários de areas de interesse ecologico ou paisagistico
cortadas ou adjacentes a Estrada Real, desde que as preservem ou
revitalizem;

IV - aos municipios cortados pela Estrada Real ou aos adjacentes, desde
que direcionem recursos para atividade turistica relacionada direta ou
indiretamente corn a Estrada Real, no montante minimo equivalente a
compensacao financeira recebida e definida nos termos da lei.

Parágrafo ünico - A revitalizaçao e a recuperacao previstas neste artigo
serão executadas nos termos de parecer e orientacao dos órgãos técnicos
competentes.

Art. 60 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de sessenta
dias a contar do inicio de sua vigencia.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 8 0 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ComissOes, 17 de dezembro de 1998.
Gil Pereira, Presidente - Tarcisio Henriques, relator - José Maria Barros.

coMuNlcAcOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNIcAcOEs

-0 Sr. Presidente despachou, em 17/12198, as seguintes comunicacoes:
Do Deputado José Militâo (2), dando ciência a Casa do falecimento da Sra.

Lenita Gloria Arantes, ocorrido em 15/12/98, no Municipio de Contagem, e do
Sr. Danilo Alves Câmara, ocorrido em 13/12/98, no Municiplo de Mariana. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dilzon Melo, dando ciència a Casa do falecimento do Sr.
Haroldo Carvaiho Naves, ocorrido em 15/12/98, no Municiplo de Varginha. (-
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Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Marcelo Goncalves (2), dando ciência a Casa do falecimento

de José Carlos Valle Pereira, ocorrido em 12/12/98, no Municipio de Araxá, e
do Sr. Gerson S. Ramos, ocorrido em 15/12/98, no Municlpio de Pedro
Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira JCjnior, dando ciència a Casa do
falecimento do Sr. José dos Santos, ocorrido em 30/11/98, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 3208 REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 15/12/98
PresidOncia do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: Ata - 28 Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votacao de ProposiçOes: Requerimento do Deputado
Gilmar Machado; discursos dos Deputados Gilmar Machado, Durval Angelo e
Raul Lima Neto; aprovacâo - Suspensão e reabertura da reuniäo -
Requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovaçâo - Discussão, em 10
turno, do Projeto de Lei Complementar n o 22197; requerimento contido no
Oficio n o 35/98, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado; deferimento -
DiscussOo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 707/96; requerimento do
Deputado Paulo Piau; deferimento - lnexistência de "quorum' qualificado para
votacao de propostas de emenda a Constituicao - Prosseguimento da
votaçao, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.808/98; suspensâo e reabertura
da reuniâo; votacao do Substitutivo n o 2, salvo emendas e subemendas;
aprovacäo; verificaçao de votacão; ratificacao da aprovacâo; prejudicialidade
do Substitutivo n o 1; votaçáo das Emendas n os 1, 18 e 23 a 26, das
subemendas que receberam o n o 1 as Emendas n

o
s 15 e 16 e da Subemenda

no 2 a Emenda no 22; aprovacao; prejudicial idade das Emendas n os 15, 16 e
22 e da Subemenda no 1 a Emenda no 22; votacão das Emendas n os 2 a 14,
17, 19, 20 e 21; rejeicäo - Votaçao, em 10 turno, dos Projetos de Lei nos
1.494/97 e 1.871/98; aprovaçao - Votação, em turno Unico, do Projeto de Lei
no 1.890/98; aprovaçao corn a Emenda no 1 - Votacao, em 10 turno, dos
Projetos de Lei n os 184/95 e 749/96; aprovaçâo - Votaçäo, em 10 turno, do
Projeto de Lei no 971/96; designacao de relator; emissão de parecer pelo
relator; requerimento do Deputado Paulo Piau; aprovacão; votacao do
Substitutivo no 2; aprovacão; prejudicialidade do Substitutivo no 1 e das
Ernendas nos 1 a 4 -Votacao, em 1 1 turno, do Projeto de Lei no 1.179/97;
votacäo do Substitutivo no 1, salvo emendas; aprovacão; prejudicialidade das
Emendas n

o
s 1 a 8; votaçâo das Emendas nos 9 a 21, 23, 24, 27, 28, 30 e 33;

aprovacao; votação das Emendas n o
s 22, 25, 26, 29, 31 e 32; rejeicão -

Votacao, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.380/97; aprovaçáo corn as
Ernendas n

o
s 1 a 3 - Votacao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.384/97;

aprovacão corn as Emeridas n os 1 e 2 - Votacäo, em 10 turno, do Projeto de
Lei no 1.467/97; aprovaçäo - Votaçäo, em 10 turno, do Projeto de Lei no
1.535/97; aprovaçáo na forma do Substitutivo no 1 - Votacao, em 10 turno, do
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Projeto de Lei no 1.596198: votacão do Substitutivo n o i, salvo emenda;
aprovacâo; prejudicialidade da Emenda n o 2; votação da Emenda n o 1;
rejeicão - Votacâo, em 10 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.634 e 1.652/98;

aprovaçäo - Questão de ordem - Encerramento.
Comparecimento

- Coniparecem os Deputados:
Ronieu Queiroz - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Jtiinior - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro -
Antonio JUlio - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro
- Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely TarqUinio - Irani Barbosa - Isabel do
Nascimento - Ivair Nogueira - Joäo Batista de Oliveira - Joäo Leite - José
Braga - José Henrique - José Militão - Marcos Helénio - Maria José Haueisen
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rëmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastiâo Costa - Sebastiâo Helvécio - Sebastiáo Navarro Vieira - Tarcisio
Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Tropia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nCimero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

18 Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5 8-Secret6ria, nas funcOes de 20-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reunião anterior, que e aprovada sern restricOes.

2 a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos ter-mos do edital de convocacâo, a Presidéncia vai

passar a 2a Parte da reuniáo, corn a discussào e a votacäo da rnatéria
constante na pauta.

Discussao e Votacão de Proposicoes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Gilmar

Machado, em que solicita a inversao da pauta, de modo que a Proposta de
Emenda a Constituicao no 48/97 seja apreciada em Ultimo lugar entre as
matérias em fase de votaçao. Para encaminhar a votacäo, corn a palavra, o
Deputado Gilmar Machado.
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0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, sugerimos a alteraçâo da ordem do dia, a firn de que tenhamos
condiçoes de prossegujr o encaminhamento de votação das matérias
apresentadas. A sugestào e que deixemos de [ado a Proposta de Emenda a
Constituiçao no 48/97, uma das que provocou a reaiização de urn forum.
Sabemos que essa matéria já foi suficientemente discutida e,
conseqüentemente está amadurecida. No nosso entendimento, corn a
retirada do Projeto de Lei Complementar n o 22/97, bastaria rejeitarmos a
Proposta de Emenda a Constituiçao no 48/97, que propöe a criação do
Conseiho de Contas dos Municipios. Se rnantivermos essa proposta de
emenda a Constituiçao na ordem em que foi apresentada para votaçao,
haverá dificuldade para a continuaçao dos trabaihos, atrasando o processo de
votaçäo das outras matérias, o qual poderia transcorrer tranqüilamente. Já
haviamos externado que nossa Bancada estará votando contranamente a
essa proposta. E nossa posiçâo ficou ainda mais reforçada apos o fOrum. Da
mesma forma, demos ciëncia as Lideranças da Maioria, do Bloco e do PSDB
de que seria dificil chegarnios a urn acordo corn relação a essa proposta. Se
ela permanecesse, teriamos dificuldade para manter os trabalhos e
estariamos fazendo obstruçao, instrumento que nos é permitido pelo
Regimento Interno. Não é o que gOStariarnos de fazer, já que, nas semanas
anteriores, votamos várias matérias. Entendenios que existem importantes
matérias a serem votadas.

Portanto, se retirarmos essa proposta de emenda a Constituiçao, como
estamos sugerindo, por meio do nosso requerimento, a inversão da pauta,
teremos condiçoes de continuar os nossos trabalhos e de avançar em outras
matérias, enquanto, evidentemente aguardamos o meihor momento para
colocá-la em votaçáo. Entendo que o periodo da tarde seria o meihor, porque
teremos uma presença major de parlamentares.

Portanto, mais uma vez, vimos defender, Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, essa nossa proposta de inversâo de pauta. Pedimos aos
Srs. Deputados que avaliem, que analisem essa questâo, para que possamos
agilizar, ganhar urn tempo major e ter condiçoes efetivas de, na sexta-feira,
encerrar os trabalhos, como é do interesse da ampia maioria, para terrnos urn
Natal e urn ano novo mais tranqüilos do que o do ano passado, quando nos
submetemos a urn trabaiho exaustivo ate o dia 30 de dezembi-o.

Entáo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa e a razão primeira que
estamos externando para essa nossa proposta de inversão de pauta. Além
disso, gostariamos de dizer aos Srs. Deputados que entendernos ser de
fundamental rmportâncja a retirada, em definitivo, de votação, como é do
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querer do Tribunal de Contas do Estado, do Projeto de Lei Complementar no
22. Gostariamos que isso tivesse ocorrido antes, mas não foi possivel,
porque se aguardava a realizaçao do forum técnico. E já que estamos a
realizar a discussâo para o possivel encerrarnento, posso dizer que essa
retirada ja vai nos ajudar a agiiizar os trabaihos e as discussöes que ainda
teremos no decorrer deste ano.

Hoje, já começamos a limpar urn pouco aquilo que ainda estava obstruindo
e dificultando o caminhar das nossas discussOes e da nossa votacão.
Concordamos corn a intencão do Sr. Presidente, tendo em vista o que Ihe
faculta o Regimento Interno, de elaborar uma pauta bastante extensa, porque
teremos condiçOes de votá-la rapidamente, na medida em que já ha
entendimentos quanto a essas matérias referentes ao Tribunal. Tenho a
certeza de que, a partir de hoje, a sua retirada vai facilitar muito o caminhar
dos trabaihos.

Votaremos esse projeto tendo em vista o que estabelece o antigo
Regimento Interno, já que o Projeto de Lei Complementar n o 22 näo está
submetido ao novo. Por isso, temos o fato de sua numeração ser
diferenciada, o que, para alguns, pode parecer estranho. Mas, pelo antigo
Regimento Interno, ao qual a matéria ainda está submetida, vamos ter, de
acordo corn o art. 288, a exclusão desse projeto de lei complementar, que
também versa sobre alteraçOes e modificaçOes no Tribunal de Contas do
Estado.

Também querlamos ja deixar de anternáo registrada a nossa preocupacão
a respeito da proposta de emenda a Constituição que se apresentou neste
final de semana. Ela tern, como primeiro signatário, o Deputado Tarcisio
Henriques e também versa sobre alteracoes e modificaçOes no Tribunal.
Dificitrnente, por falta de prazo, será analisada, porque vai exigir uma
discussäo nas comissöes e, depois, aqui em Plenário, e sabemos que o
tempo reaImentenão permitirá a sua votacao. So que nos preocuparn
emendas feitas de ültirna hora e, ao mesmo tempo, sem examinar a parte
técnica, a parte legal. Entendemos que essa näo é a rneihor maneira de fazer
isso.

Já que não houve condiçOes de resoivermos a questäo durante o fOrum e
por melo desses projetos, não seria corn uma emenda de Oltima hora que
iriamos conseguir resolver nossas diferencas em relacao a organizacãO do
Tribunal de Contas.

Pelo exame da emenda, constatamos que ela abre brechas extrernamente
perigosas, as quais, em momento nenhum, tivemos possibilidade de discutir.
Por isso, quero deixar dito que, se näo houver alteraçOes nessa emenda,
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dificilmente teremos - minha bancada e eu - condicoes de votá-1a.

Nós nos opomos frontalmente a esse processo, porque entendemos que a
meihor maneira de se estabelecer urn debate e de Se resolverem questöes
polêmicas é a discussâo em busca de urn ponto comum em que se diluam as
divergências.

Para encerrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
querernos, mais uma vez, apelar para o bom-senso das Lideranças desta
Casa, principalmente as Lideranças da Maioria, do PSDB, do Bloco, de rnodo
a cooperarem para que hoje seja urn dia de muita votacão, em que possamos
resolver uma série de questoes, eliminando, de vez, já pela manhã, 0
processo de votaçao da Lei Complementar n° 22, e, possivelmente, na
reunião da tarde, o da Proposta de Emenda a Constituicão n° 48/97, que,
espero, saia também derrotada.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Durval Angelo.

o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, estamos encaminhando favoravelmente a aprovação do
requerimento do Lider do nosso partido, Deputado Gilmar Machado, que
propoe a inversâo de pauta, de modo que a Proposta de Emenda a
Constituiçao n° 48/97 seja votada em Ultimo lugar.

Entendemos que a preocupação do Lider do PT, que em breve estará
abandonando este Plenário para passar a brilhar na Câmara Federal,
permitirá que uma rnatéria de tamanha importãncia, que precisa ser discutida
corn rnaior rigor, seja apreciada na parte da tarde, quando, corn certeza,
teremos, em Plenário, urn nmero rnais expressivo de Deputados.

A Proposta de Emenda a Constituição n° 48/97, desde sua versão anterior,
vern suscitando grande polêmica no Poder Legislativo. Ela cria o Tribunal de
Contas dos Municipios de Minas Gerais.

Ternos, insistenternente, alertado esta Casa para a necessidade de
rnudanças estruturais e urgentes no Tribunal de Contas, mesmo que isso
demande alteraçoes na prOpria Constituicão Federal. 0 sistema de indicação
de Conselheiros pelos Poderes Legislativo e Executivo näo se tern mostrado
corno a forma rnais eficaz, ética e correta de se tratar das contas da
administraçao publica estadual.

Sabemos que a prOpria natureza do Tribunal de Contas corno órgão auxiliar
nâo Ihe dá a eficácia necessária para punir Os governantes que não agem
dentro dos limites da ética, da moralidade e da legalidade estabelecidos pela
Constituiçao Federal.

Entendernos que esses dois aspectos deveriam ser rnodificados pela
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Constituicão Federal. No Estado, algumas rnudancas também poderiam ser
impiernentadas para dar rnaior eficácia ao Tribunal de Contas do Estado.

Ternos, insistentemente, denunciado que corn a estrutura que o Tribunal
tern hoje acaba sendo urn tribunal de faz-de-contas e náo urn Tribunal de
Contas. Ternos insistido nisso, que Ia as contas são julgadas corn agilidade
de acordo corn interesses politicos que muitas vezes estäo em jogo, algurnas
corn o rigor necessário da lei, corn encaminharnentO de punicOes ao
Ministério Püblico, e outras ficam mofando nas prateleiras e nos corredores
daquele Tribunal por vários anos.

Ha urn exemplo que sempre dou, que já foi ate objeto de requerimento
aprovado na Cornissão de Fiscalizacão Financeira e Orçanientária, mas ate
hoje nenhum dos rnernbros daquela egrégia corte veio de piblico desmentir:
Ia ern Contagern, desde 1983, o Tribunal de Contas não analisa nenhum
processo da Prefeitura. Desde 1983, o Vereador de Contagem nào tern
analisado parecer do Tribunal. Se nâo me engano, em 1990, quando eu era
Vereador naquela cidade, analisei as contas de 1982, foi o tjltirno Prefeito que
analisamos. De 1990 a 1998, aquela Cârnara não fez análise de nenhuma
das contas. 0 que é 1983? E a epoca do segundo Governo do Sr. Newton
Cardoso naquela cidade. E da[ as denüncias sobre aquele Tribunal, que ainda
tern muito resquicio do "newtisrno", ainda continua "newtista", nos parecern
verdadeiras, porque as contas de 1983, de 1984 e 1985 daquele senhor,
quando se preparava para se candidatar ao Governo do Estado, estão
eivadas de irregularidades e rnais irregularidades.

E resultado de urn pacto o Tribunal não analisar contas de Contagem.
Posteriormente, tivemos denüncias de corrupção e improbidade
administrativa no periodo do Prefeito Ademir Lucas. Também nenhuma das
contas fol analisada naquele periodo.

Então o Tribunal analisa quern? 0 Prefeito que não tern padrinho politico,
que não tern Deputado forte para influenciar a análise das contas do seu
municIpio fica sendo preterido?

Então podernos dizer: a PEC n° 48 não atinge essas questöeS
fundarnentais que abordamos. A PEC n° 48 quer criar urn Tribunal de 'faz-
continhas", porque a estrutura das contas, as penalidades que poderiam ser
previstas para urn Conselheiro não foram nern tocadas, nern estabelecidas

I nessaPEC.
As mudancas que o atual Tribunal necessita também não estão abordadas

nessa PEC. Entäo acredito que a proposta do Deputado Gilrnar Machado de
inverter a pauta para não permitir agora a apreciacão dessa PEC n° 48 é
correta, e por isso nos a apoiarnos.
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Querernos urn Tribunal de Contas? Queremos. Queremos 0 COntrole
externo? Queremos, mas que seja de verdade, de fato. Parece-nos que a
FEC no 48 acaba montando urna estrutura, urn cabide ou urn armário de
empregos, e nern se toca nessas questoes fundamentals. Cada vez mais
estamos vendo as dificuldades do setor püblico, evidentemente em razão de
uma politica mais global, adotada por urn governo subserviente aos ditames
do capital financeiro internacional, fiel servidor das poiiticas do FMI para os
palses periféricos. Entendenios que todo esse processo de ddiculdades
financeiras, de crise na administraçao da coisa ptblica em nosso Estado não
comporta urna proposta que oneraria em quase R$50.000.000,00 por ano os
combajdos cofres estaduajs, que corn a acordo, ou rnelhor, corn o desacordo
da divida feita pelo Sr. Joâo Heraldo compromete R$80.000.000,00 todo més,
que e gerado de deficit na conta püblica do Estado.

Não podemos permitir que essa FEC seja aprovada. Entendernos que a
inversão de pauta é a garantia de que essa discussão seja feita de forma
adequada.

o Sr. Presidente - Para encaminhar, corn a palavra, o Deputado Raul Lima
Neto.

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e
senhoras, nobre Deputado Arnaldo Penna, nâo you abordar a nossa questáo
de ordem, nâo you abordar a Constituiçao. Apenas falarei em poucas
palavras, porque tenho uma divida de palavras para corn os juizes do
Tribunal de Contas que estiveram aqui, quando levantel urna questâo de
ordem, urna pergunta, e não tive oportunidade para fazer a replica. A coisa
ficou no ar, e, consequentemente, coma parlamentar e como homem, sou
devedor daquele órgão em razão da questão que ievantei.

Quero dizer que a cidade que citei naquele dia - cujo norne näo disse -
chama-se Presidente Juscelino. 0 fato ocorreu par volta de 1984, quando
Jardi Elan Filho era auditor, sirn, não diretamente do Tribunal de Contas, mas
da Procuradoria do Ministério PUblico dentro do Tribunal de Contas. 0 fato
ocorreu sob a influëncia de urn Deputado Federal charnado Leopoldo
Bessone. Acho que está respondido. Quem tern ouvidos para ouvir, ouca.

Quero parabenizar a Assembléia Legislativa. Mesmo sem saber, na
verdade essa proposta de emenda a constituiçao que dispöe sabre a criação
do Conselho de Contas dos Municipios foi, no minimo, de surna importâricja,
para que a discussão viesse a tona e para que todos compreendessern que é
necessária e urgente a mudança do juizo das tendéncias que estáo no
Tribunal de Contas. Os Conseiheiros daquele órgão talvez não saibam da sua
importãncia. E é natural que não saibam a importãncia do órgão que
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compöem, tanto quanta nós o sabernos, ou tanto quanto o povo sabe. Já dizia
urn filósofo que a tempo e a espaco são forrnas "a priori" de nossa percepcão.
Quern está longe percebe meihor as coisas do que aquele que está perto.
Consequentemente, podemos perceber meihor, porque vivemos corn o povo
e este Poder tern a obrigacäo, por vocacao ate, de defender as causas do
povo.

Srs. Deputados, o julgarnento rápido das causas pertinentes a Frefeitos,
politicos, Vereadores e Deputados, especialrnente a julgarnento das contas
dos municipios, se não for feito corn rapidez, a morosidade da justica, sern
dUvida, incentivará a corrupção, porque a irnpunidade é urn fator que
contribui, rnais do que qualquer outro, para a continuacâo da situacão que
estamos acostumados a ver, e a nosso povo clama par justica. A influência
que o Tribunal de Contas sofre de politicos é natural, pelo modo como ele foi
forrnado. 0 Deputado que nos antecedeu falou da morosidade e citou
municipios que não tern suas contas julgadas. 0 que se propoe é que haja
uma ref]exâo. E a refiexâo será meihor se for "interna corporis": o Tribunal
fazendo uma análise própria e procurando achar uma solucão, não corn
palavras, não corn falácias, porque estamos acostumados a ver e a ouvir
defesas que não são verossirneis, porque nunca são avalizadas pela prática,
pelo exercicio rápido de urn poder. Se ha urn poder que não pode ser moroso,
se ha urn Poder que não pode atrasar tanto, esse Poder é a Judiciário. Mas
nesse Tribunal a agilidade aparece coma o mais irnportante, talvez pelo fato
de que ele julga aqueles que são modelos para 0 poVo. Esse tribunal é a
Tribunal de Contas. For essa razão, Sr. Presidente, sentimos que é
necessária uma reflexão major, a fim de que este Fader possa corroborar,
para que a brasileiro tenha rapidamente a justica tao clarnada pelo nosso
povo e pelos rnunicipios do nosso Estado. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Em vota(;ão, o requerimento do Deputado Gilmar
Machado. Os Deputadosque a aprovarn permanecam como se encontrarn. (-
Pausa.) Aprovado.

Suspensão da Reuniao
o Sr. Presidente - A Presidência, para que as Liderancas possam finalizar

entendirnentos sabre a apreciacão da matéria, val suspender a reunião por 2
minutos. Estão suspensos os nassos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos as nossos trabalhos.
Vern a Mesa requerimento do Deputado Mauri Torres, em que solicita a

inversáo da pauta, de modo que a Projeto de Lei Complementar n o 34/98 seja
apreciado em Ultimo lugar, entre as matérias em fase de votacão. Em
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votaçâo, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar n o 22/97, do
Tribunal de Contas, que dá nova redação ao parágrafo Onico do art. 50 da Lei
Complementar no 33, de 28/6/94, que dispöe sobre a organizaçäo do Tribunal
de Contas do Estado. 0 projeto foi incluido em ordem do dia, para os fins do
art. 288 da Resoluçao no 5.065/90. Encontra-se em poder da Mesa,
requerimento contido no Oficio n o 35/98, do Presidente do Tribunal de Coritas,
em que solicita a retirada de tramitaçao do projeto. A Presidéncia defere o
requerimento, de conformidade corn o inciso VIII do art. 244 da Resoluçäo no
5.065, de 1990. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 707/96, do Deputado Paulo
Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar imOvei a Prefeitura Municipal de
Uberaba. 0 projeto foi incluido em ordem do dia, para os fins do art. 288 da
Resoluçao no 5.065/90. Sobre a mesa, requerimento do Deputado Paulo Piau,
em que solicita a retirada de tramitaçao do projeto. A Presidéncia defere o
requerimento, de conformidade corn a inciso VIII do art. 244 da Resoluçao no
5.065, de 1990. Arquive-se o projeto.

A Presidéncia verifica, de piano, a inexistência de quorum" para a votação
de propostas de emenda a Constituiçao e passa a votaçao dos projetos
constantes na pauta.

Prosseguin-iento da votação, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.808/98, do
Deputado Pericles Ferreira, que altera a redaçâo de dispositivo da Lei no
6.763, de 26/12/75. A Comissão de Justica concluiu pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. A Comissão de
Agropecuaria perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalizacao
Financeira opinou pela aprovaçào do projeto na forma do Substitutivo n o 2,
que apresentou, ficando prejudicado a Substitutivo no 1, da Comissäo de
Justica. Emendado em Plenário, voltou o projeto a Comissão de Fiscalizaçao
Financeira, que opina peia aprovaçao das Emendas n o

s 1 e 18; das
subemendas que receberam on° 1, as quals apresenta, as Emendas n o

s 15 e
16; da Subemenda no 2, que apresenta, a Emenda no 22; das Emendas nos
23 a 26, que apresenta; e pela rejeição das Emendas n o

s 2 a 14, 17, 19, 20 e
21, ficando prejudicadas as Emendas n o

s 15, 16 e 22 e a Subemenda n o 1 a
Emenda no 22.

Suspensao da Reuniao
0 Sr. Presidente - A Presidéncia vai suspender a reuniao par 2 minutos,

para entendimentos entre as Lideranças sabre a apreciaçäo da matéria.
Estào suspensos os nossos trabaihos
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Reabertura dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Estäo reabertos as nossos trabaihos.
Em votacão, o projeto, salvo emendas e subemendas. Os Deputados que a

aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Anderson Adauto - Peco verificacao de votacão, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que ocupem Os

seus lugares. A fim de proceder a votacão pelo processo eletrônico, a
Presidência solicita aos Deputados que ainda não registrararn sua presenca
no painel que o facam neste momento.

- Procede-se a verificacão de votacao por meio do painel eietrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram 'sirn" 31 Deputados; votaram "não' 10

Deputados, perfazendo o total de 41 Deputados. Está, portanto, ratificada a
aprovacao do Substitutivo no 2, salvo emendas e subemendas. Corn a
aprovacão do Substitutivo no 2, fica prejudicado a Substitutivo no 1. Em
vataçáo, as Emendas n

o
s 1, 18 e 23 a 26; as subemendas, que receberarn 0

no 1, as Emendas n
o
s 15 e 16 e a Subemenda no 2 a Emenda no 22, as quals

receberam parecer pela aprovacáo. Os Deputados que as aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Corn a aprovacão
das subemendas, ficam prejudicadas as Emendas n os 15, 16 e 22 e a
Subemenda no 1 a Emenda n o 22. Em votacäo, as Emendas n

o
s 2 a 14, 17,

20 e 21, que receberam parecer pela rejeicäo. Os Deputados que as aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto,
aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n o 1.808/98 na forma do Substitutivo
no 2, corn as Emendas nos 1, 18 e 23 a 26; as subemendas, que receberam a
no 1, as Emendas n os 15 e 16 e a Subemenda no 2 a Emenda no 22. A
Comissäo de Fiscalizacáo Financeira.

Votacao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.494/97, do Deputado Gilmar
Machado, que isenta de muita par atraso na quitacáo das taxas de água e luz
o servidor pOblico estadual que tiver seu pagamento postergado pelo Governo
do Estado. 0 parecer da Comissão de Justica, pela inconstitucionalidade do
projeto, foi rejeitado pelo Plenário. A Comissão de Administracâo PCibIica
opina pela rejeicão do projeto. A Comissao de Fiscalizacáo Financeira perdeu
prazo para emitir seu parecer. Em votacão, a projeto. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Coniissao
de FiscaIizacäo Financeira.

Votacäo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.871/98, do Governador do
Estado, que autoriza a Poder Executivo a desapropriar a imOvel que
menciona. A Comissao de Justica conclul pela constitucionalidade do projeto.
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A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina par sua aprovaço. Em
votaçáo, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissäo de Fiscalizaçâo Financeira.

Votação, em turno Unico, do Projeto de Lei no 1890/98, do Deputado José
Militão, que institui o Dia do Movimento das Donas de Casa e Consumdores
de Minas Gerais. A Comissâo de Justiça concluiu pela COflstitucionaljdade do
projeto corn a Emenda n o 1, que apresentou. A Comisso de Defesa do
Consumidor opina par sua aprovação corn a Emenda no 1, da Comisso de
Justiça. Em votaço, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como Se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçao, a
Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovaçäo. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em turno Onico, a Projeto de Lei n o 1.890/98 corn aEmenda no 1. A Comissao de Redaçâo.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 184/95, do Deputado Ajalmar
Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar im6vel ao Municipio de Cruzeiro
da Fortaleza. A Comissäo de Justça conclul pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalizaço Financeira opina par sua aprovaçäo. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o apravam permaneçam coma se
encontram. (- Pausa) Aprovado. A Comissao de Fiscalizaçao Financeira.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 749/96, do Deputado Romeu
Queiroz, que autoriza a Poder Executjvo a doar imóvel ao Municiplo de
Patrocinjo A Comissáo de Justica perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalizacào Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
vatação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam coma se
encontrarn. (-Pausa.) Aprovado. A Comissäo de Fiscalizaco Financeira.

Votaçao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 971/96, do Deputado Paulo Piau,
que cria a Fundo de Incentivo a Despoluiçao Ambiental e dá outras
providéncias. A Comissäo de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutiva no 1, que apresentou. A Comissão de Meio
Arnbiente opinou pela aprovaçáo do projeto na forma do Substitutivo n o 1, da
Comissão de Justiça, corn as Emendas n o

s 1 a 3, que apresentou. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, cam as Emendas n o

s 1 a 3, ca
Comissão de Meio Arnbiente, e 4, que apresentou. Emendado em Pienário,
voltou o projeto a Comissão de Meio Ambiente, que perdeu prazo para ernitir
parecer sobre o Substitutivo no 2. A Presidéncia, nos termos do § 2 0 do art.
147 da Resoluçao no 5.065, de 1990, designa relator da rnatéria a Deputado
José Militão. Corn a palavra, o Deputado José Militão, para emitir o seu
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parecer.
PARECER SOBRE 0 SUBSTITUTIVO N o 2, APRESENTADO NO 1 0 TURNO,

AO PROJ ETO DE LEI N O 971/96
Relatório

0 Projeto de Lei no 971/96, do Deputado Paulo Piau, cria o Fundo de
Incentivo a Despoluicao Ambiental - HDA - e dá outras providências.

Após sua publicacão, a proposicäa foi distribuida, nos termos regimentals,
as Comissöes de Constituicao e Justica, de Meio Ambiente e de Fiscalizacao
Financeira e Orcamentaria. A Comissão de Constituicao e Justica concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. A Comissão de Melo Ambiente
opinou pela aprovacäo do projeta na forma do Substitutivo no 1, da Comissão
de Constituicao e Justiça, e corn as Ernendas n o

s 1 a 3. A Comissäo de
Fiscalização Financeira e Orcarnentaria opinou pela aprovacâo do projeto na
forma do Substitutivo no 1, corn as Ernendas n

o
s 1 a 3, da Cornissão de Meio

Ambiente, e 4, que apresentou.
Durante a fase de discussão em Plenário, foi apresentado o Substitutivo no

2, que foi enviado a Comissão de Meio Arnbiente, para receber parecer. Por
forca de requerimento aprovado em Plenário, corn fundamento no art. 232,
XVI, do Regimento Interno, a rnatéria foi incluida em ordem do dia. Cumpre-
nos, agora, opinar sobre o assunto, conforrne o disposto no art. 147, § 2 0, da
Resolução no 5.065, de 1990.

Fundamentacao
São claros as objetivos que se pretendem alcancar cam a instituicao do

Fundo de lncentivo a Despaluicao Ambiental - FIDA -, quais sejarn a
modernizaçao e a adequacão do parque industrial mineiro as exigéncias da
legislação ambiental, de forma a permitir a recuperacão e a protecão dos
recursos naturais, especialrnente os recursos hIdricos. Para tanto, são
previstos mecanismos de financiamento as indüstrias já instaladas no Estado,
para que adotem programas e adquiram equipamentos de controle da
poluicão.

Durante a discussão nesta Casa, a proposição recebeu contribuiçoes
diversas, entre as quais o Substitutivo n o 2, que introduz rnodificaçoes
substanciais na proposicão original. Modifica-se, ate mesrno, a denorninaçao
do fundo que passaria a chamar-se Fundo de Recuperacao, Protecão e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas
Gerais - FHIDRO.

Entendemos que as mudancas contidas no Substitutivo n o 2 São
extremamente benéficas a politica ambiental do Estado, pois as objetivos a
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serem alcancados foram ampliados, especialmente corn a introducäo da
bacia hidrografica como objeto a ser recuperado e protegido nos prograrnas a
serem financiados pelo FHIDRO. São criadas, tambérn, novas fontes de
recursos e novas possibilidades de participacào de representantes dos
usuários no Conseiho de Administraçao do fundo

Essas rnedidas são compativeis corn as politicas estabelecidas nas
legislaçoes federal e estadual sobre a utilização e a conservacão dos
recursos hidricos, que deterrninam a adocao da referida unidade fisiográfica
como unidade de planejamento e execução das acoes de forma participativa,
entre o poder püblico, os usuários e os representantes da sociedade civil que
atuarn na bacia hidrográfica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacáo do Substitutivo no 2 ao Projeto

de Lei no 971/96, ficando prejudicados o Substitutivo no 1, da Cornissão de
Justica, e as Ernendas n

o
s 1 a 4.

0 Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau,
solicitando preferência para a votação do Substitutivo no 2. Em votacão, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacao, o Substitutivo no 2. Os
Deputados que o aprovam perrnaneçarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Corn a aprovaçao do Substitutivo no 2, ficam prejudicados 0
Substitutivo no 1 e as Emendas n os 1 a 4. Está, portanto, aprovado, em 10
turno, o Projeto de Lei n o 971/96 na forma do Substitutivo no 2. A Comissäo de
Meio Ambiente.

Votacão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.179/97, do Deputado Gil
Pereira, que dispôe sobre a politica, o gerenciamento e o piano estadual de
recursos hidricos e dá outras providências. A Cornissáo de Justica concluiu
pela constitucionalidade do projeto corn as Emendas n o

s 1 a 8, que
apresentou. A Cornissao de Politica Energética perdeu prazo para ernitir
parecer. A Comissao de Meio Ambiente opinou pela aprovacao do projeto na
forma do Substitutivo n o 1, que apresentou, ficando prejudicadas as Emendas
nos 1 a 8, da Comissão de Justica. A Comissâo de Fiscalização Financeira
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de
Meio Ambiente, e corn as Ernendas n o

s 9 a 12, que apresentou, ficando
prejudicadas as Ernendas n

o
s 1 a 8, da Comissão de Justica. Emendado em

Plenário, voltou o projeto a Comissão de Meio Arnbiente, que opinou pela
aprovacão das Emendas n

o
s 13 a 21, 23, 24, 27, 28, 30 e 33; e pela rejeicão

das Emendas n
o
s 22, 25, 26, 29, 31 e 32. Em votacao, o Substitutivo n o 1,

salvo ernendas. Os Deputados que o aprovarn permanecam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Corn a aprovacão do Substitutivo n o 1, ficam
prejudicadas as Emendas n

o
s 1 a 8. Em votacao, as Ernendas n

o
s 9 a 21, 23,

24, 27, 28, 30 e 33, que receberam parecer pela aprovacão. Os Deputados
que as aprovam permanecam como Se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em
votacão, as Emendas n

os 22, 25, 26, 29, 31 e 32, que receberam parecer pela
rejeicão. Os Deputados que as aprovam perrnanecam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no
1.179/97 na forma do Substitutivo n o 1, corn as Emendas n

o
s 9 a 21, 23, 24,

27, 28, 30 e 33. A Comissão de Meio Ambiente.
Votacao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1380197, do Deputado Arnaldo

Penna, que institui a obrigatoriedade da publicacão de listas de veiculos
furtados, roubados e desaparecidos que forem localizados pelos Orgaos de
seguranca do Estado. A Comissáo de Justica conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Cornissão de Defesa do Consumidor opina por sua aprovacão
corn a Emenda no 1, que apresenta. A Comissâo de Direitos Humanos opina
por sua aprovacão corn a Emenda no 1, da Comissäo de Defesa do
Consurnidor. A Comissão de Fiscalizacao Financeira opina por sua aprovacão
corn as Ernendas n

os 1, da Comissão de Defesa do Consumidor, 2 e 3, que
apresenta. Em votacão, o projeto, salvo ernendas. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacão,
as Emendas n

os 1 a 3, que receberam parecer pela aprovacão. Os
Deputados que as aprovam permanecarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei no
1.380/97 corn as Emendas n

o
s 1 a 3. A Cornissão de Direitos Humanos.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.384/97, do Deputado
Baldonedo Napoleäo, que cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento
do Potencial Turistico da Estrada Real. A Comissão de Justica conclulu pela
constitucionalidade do projeto. As Comissöes de Turismo e de Melo Ambiente
opinaram por sua aprovacão. A Comissão de Fiscalizacão Financeira opinou
por sua aprovacão corn a Emenda no 1, que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto a Comissão de Turismo, que opina pela aprovacäo
da Emenda no 2. Em votacáo, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacäo,
as Emendas n

os 1 e 2, que receberam parecer pela aprovacáo. Os
Deputados que as aprovam perrnanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no
1.384/97 corn as Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de Turismo.

Votacão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.467/97, da Deputada Maria
Olivia, que institui a obrigatoriedade de identificacao da empresa na parte
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traseira dos veiculos de transporte de carga de sua propriedade. 0 parecer
da Cornissão de Justica, que conclui pela inconstitudonalidade do projeto, foi
rejeitado pelo Plenário. A Comissäo de Transporte opina pela rejeicao do
projeto. Em votaçäo, o projeto. Os Deputados que o aprovarn permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissáo de Defesa do
Consumidor.

Votacão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.535/97, do Deputado Glycon
Terra Pinto, que autoriza o Poder Executivo a fazer reversão do imóvel que
menciona ao Municipio de Lajinha. A Comissão de Justica perdeu prazo para
emitir parecer. A Comissão de Fiscalizaçäo Financeira opina pela aprovacão
do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em votaçäo, o
Substitutivo n o 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Tendo sido aprovado o Substitutivo n o 1, fica
prejudicado o projeto original. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto
de Lei no 1.535/97 na forma do Substitutivo no 1. A Comissão de Fiscalizaçáo
Financeira.

Votacao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.596/98, do Deputado Ronaido
Vasconcelios, que dispöe sobre a substituicao gradual da frota oficial de
veiculos do Estado e dá outras providências. A Cornissão de Justica conclui
pela constitucionalidade do projeto corn as Emendas n o

s 1 e 2, que
apresenta. A Cornissào de Administração Püblica opina por sua aprovacão na
forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. A Comissao de Meio Ambiente
opina pela aprovacao do projeto na forma do Substitutivo no 1, da Comissão
de Administracao Püblica. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina pela
aprovacäo do projeto na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de
Administraçao Püblica, e pela rejeicão da Emenda no i, da Comissäo de
Justica, ficando prejudicada a Ernenda n o 2, da Comissâo de Justica. Em
votaçao, o Substitutivo n o 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Corn a aprovacao do
Substitutivo n o 1, fica prejudicada a Ernenda no 2. Em votaçao, a Emenda no
1, da Comissáo de Fiscalizaçao Financeira, que recebeu parecer pela
rejeicão. Os Deputados que a aprovam permaneçarn como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no
1.596/98 na forma do Substitutivo n o 1. A Cornissão de Administraçâo Pblica.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.634/98, do Deputado Paulo
Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar a Associaçao de Pais e Amigos
dos Excepcionais do Municipfo de Sacramento o irnóvel que especifica. A
Comissão de Justica perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovacao do projeto. Em votaçao, o
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projeto. Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalizaçâo Financeira.

Votacão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.652/98, do Deputado Miguel
Martini, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Municipio de
Itamarandiba o imóvel que especifica. A Comissão de Justica conclul pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalizaçäo Financeira opina
por sua aprovacäo. Em votacäo, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Questäo de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como, durante o processo de

votacão, alguns Deputados se ausentaram, não ha 'quorum" para a
continuacäo dos trabalhos. Solicitamos, entâo, o encerramento, de pIano, da
reunião.

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

'quorum" para a continuaçâo dos trabalhos e encerra a reuniâo, convocando
os Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia
já publicada, e para a extraordinária de hoje, as 20 horas, nos termos do
edital de convocacão. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisáo do orador.
ATA DA 321 a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 15/12198

Presidéncia do Deputado Cleuber Carneiro
Sumário: Comparecirnento - Abertura - 1 Parte: Ata: discursos dos

Deputados Adelmo Carneiro Leäo e Ermano Batista; questâo de ordem;
discursos dos Deputados Gilmar Machado e Ermano Batista; aprovaçäo da
ata - Questöes de ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): Palavras do Sr.
Presidente - Inexisténcia de "quorum" qualificado para a votacao das
propostas de emenda a Constituicão - Questöes de ordem; charnada para
recomposicào de "quorum"; inexistência de n(imero regimental para
continuacäo dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jtijnior - Alvaro
Antonio - AmbrOsio Pinto - Anderson Adauto - Antonio Andrade - AntOnio
Genaro - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar
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Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - João Leite
- José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militäo - Kernil Kumaira - Luiz Fernando Fana Marco Regis - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo
Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiäo Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastiáo Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson
Pires.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

P Pa rte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secret6ria , nas funcoes de 20-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reuniäo anterior.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, para discutir, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leâo - Gostaria de solicitar a V. Exa. que
fossem acrescentados dois itens a essa ata.: primeiro, a verificaçao de
votacão do Projeto de Lei n° 1.940/98, a qual estava se reatizando através do
painel eletrOnico, que, em seguida, deixou de ser utilizado, passando a
verificaçao a ser feita através da contagern formal. Eu gostaria que esse fato
fosse registrado nessa ata. Segundo, quando da primeira verificacao de
votacao, o Presidente, Deputado Rorneu Queiroz, computou, para efeito de
contagem de votos, somente trés Deputados que estavam participando da
Comissao de Fiscalizaçao Financeira, e ela e constituIda por sete
parlamentares. For isso mesmo, no meu entendimento, a contagem desses
Deputados, apesar de nenhuma verificaçâo de falta de "quorum", näo poderia
ser computada para efeito de veriflcaçao de votacão. De qualquer maneira,
gostaria que fosse registrado nessa ata esse fato, relativo a incorporacão de
trés Deputados numa reunião que náo tinha "quorum" para efeito de
verificação de votacao.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, para discutir, o Deputado Ermano Batista.
O Deputado Ermano Batista - 0 painel deixou de ser utilizado porque houve

urna pane. Seria born que Se colocasse isso em ata.
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra a Secretária Maria
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Olivia para os esclarecirnentos sobre os questionamentos feitos corn relacao
a ata.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - Sr. Deputado, corn relacao ao
primeiro item levantado por S. Exa., o art. 263 do Regimento Interno refere-se
a defeito no painel. (- Lé:)

"Tendo em vista a questao de ordem suscitada pelos Deputados Geraldo
Santanna, Alencar da Silveira JUnior, Gilmar Machado e João Leite, a
Presidència torna sern efeito a verificacao de votacao.

E, nos termos do inciso lii do art. 263 do Regimento Interno, determina seja
feita nova verificacao de votacão".

"Art. 263 - Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico, adotar-se-á o
seguinte: inciso Ill - na verificacäo de votacâo, o Presidente solicitará aos
Deputados que ocupem os respectivos lugares, convidando a se levantarem
os que tenham votado a favor e repetindo o procedimento quanto a apuracäo
dos votos contrários".

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Gostaria que V. Exa. tratasse do
segundo fato: constar em ata que foram computados, para efeito de
verificacâo de votacäo, inicialmente, trés Deputados na Comissão de
Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria.

O Sr. Presidente - Corn relacao ao Segundo questionamento levantado pelo
Deputado Adelmo Carneiro Leäo, esta Presidéncia esciarece que a presenca
dos Deputados em comissäo para efeito de "quorum" em Plenário consta na
ata completa que sera publicada no "Diário do Legislativo", não havendo
necessidade de que conste na ata sucinta.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leäo - 0 problerna é que a questäo foi

levantada neste Plenário. Em meu entender, não havendo "quorum" na
comissão. nâo poderia ser computado no rnomento em que o Deputado
Gilrnar Machado-suscitou questáo de ordem, e ele a suscitou no instante em
que a comissão não estava constituIda pelo nUmero regimental minimo.

O Sr. Presidente - Esta Presidência vai esciarecer ao Deputado Adelmo
Carneiro Leáo, majs uma vez, embora a matéria seja vencida, que compete
ao Presidente da comissáo a verificacao do "quorum" da comissáo que ele
preside.

Isso foi explicado aqui pelo Presidente durante a reuniäo em que trés
Deputados foram computados em reuniäo numa comissão. Realmente, o
"quorum" mInimo para a realizacäo da reuniäo na Comissão de Fiscalizacao
Financeira é de quatro Deputados. No entanto, durante o transcurso dessa
reunião nao foi levantada questáo de ordem solicitando o encerramento da
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reuniäo par falta de nUmero regimental. E Ia, em comissão, tal qua] aqui em
Plenário, quando não é questionado o "quorum", a reunião prossegue
normalmente. Trata-se de matéria vencida. Lamento não poder socorrê-o.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para discutir a ata, a Deputado Gilmar
Machado.

o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estamos discutindo a ata. 0
que está sendo solicitado é a inclusão na ata do nmero de Deputados nas
comissöes durante a votaçâo do perlodo da tarde. Estamos aperias
solicitando que a ata registre que havia trés Deputados na Comissão de
Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária. Nâo estamos questionando o fato de
a Presidente ter verificado ou não. 0 que está sendo solicitado deve si§-Io na
reunião subsequente - evidentemente o assunto ocorreu na parte da tarde, e
a ata da reunião da tarde deve relatar essa questâo. SO posso solicitar na
reunião subsequente, que é exatamente esta reuniäo que estamos
realizando. Portanto, e pertinente a questao que estamos levantando.

Estamos solicitando que a que V. Exa. pode fazer e cobocar em votaçáo, se
aceita ou näo. Porque o Regimento lnterno, no que diz respeito a
competéncia do Presidente, não permite a V. Exa. a exclusao desse
conteUdo, ja que a fato ocorreu.

o Sr. Presidente - Ilustre Deputado Gilmar Machado, esta Presidéncia vai
responder a V. Exa., urn Deputado experiente que está ha muito tempo nesta
Casa, da mesma forma como respondeu ao Deputado Adelmo Carneiro Leão.
Essa ata que e lida aqui, V. Exa. bern o sabe, e todos sabemos, é uma ata
sucinta da reuniâo. Na ata que sera publicada já consta a sua solicitacao.
Corn a palavra, para discutir a ata , o Deputado Ermano Batista.

o Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, o questionarnento levantado
pelos Deputados Gilmar Machado e Adelmo Carneiro Leão é irrelevante, uma
vez que o impasse criado corn a presença de trés Deputados apenas numa
comissao de sete nào gerou nenhuma questao. A votaçäo feita naquele
momento foi invalidada. Assim que a painel apresentou urn defeito, a votacão
passou a ser simbOlica, corn o pedido de verificação feito pebos Deputados.
Entáo, a presença desses Deputados, que está sendo questionada, não tern
nenhum valor, parque náo serviu para vabidar a votacao ocorrida no Plenário.

o Sr. Presidente - Comunico ao Deputado Ermano Batista que o tempo
para a discussáo da ata esta encerrado. Como se trata de matéria vencida, a
Presidéncia vai prosseguir corn as trabaihos. Não ha retificaçao a ser feita, e,
näo havendo quem mais sobre a ata se manifeste, dou-a por aprovada. Esta
aprovada a ata.

Questöes de Ordem
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o Deputado Gilmar Machado - Gostaria de que ficasse registrado nos anais
desta Casa que náo procede a afirmaçâo do Deputado Ermano Batista de
que a nossa argumentação é irrelevante, porque, pela ata lida, as Deputados
presentes nas comissöes serviram para a homologacäo do resultado final.
For isso, estamos levantando esse questionamento. Quero que isso fique
registrado, porque é urn fato grave. Quero que fique tarnbém registrado o fato
de a painel apresentar pane exatamente no momenta da votacãa de urn
projeto que trata da questao dos cartórios, já tendo sido utHizado mais cedo.
Gostaria de saber de V. Exa. se o painel já foi consertado. Caso contrário,
quero saber quantos Deputados estão em Plenário, a fim de que eu possa
fazer urn controbe sabre a processo de votacão. Quando cheguel a este
Plenário, registrei a minha presenca no painel, e o rneu norne foi confirmado.
Então, se a painel está estragado, coma registrou a minha presença?

0 Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Gilmar Machado.
Esta Presidéncia informa-o que a painel já está consertado e que temos 51
Deputadas presentes na nossa lista.

o Deputado José Braga - Sr. Presidente, eu estava participando de reuniào
da Comissão de Fiscalizacão Financeira, e, pebo que está sendo colocado
aqui, parece que havia uma camissão funcionando corn trés Deputados, o
que não é verdade. A Comissão estava funcionando corn quatro Deputadas,
sendo presidida pelo Deputado Kemil Kumaira. Os demais membros eram os
Deputados José Braga, Sebastiâo Navarro Vieira e Marcos Helénio. Quando
O Deputado Marcos Helênio se ausentou da Comissão, a Presidente,
Deputado Kernil Kumaira, imediatarnente encerrau as trabaihos. Entäo ela
estava furicionando corn quatro Deputados ou corn ninguém, porque, naquele
momenta, me dirigi para a Plenário, ocasião em que estava sendo feita a
verificacao de vatacão.

• Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado José Braga.
• Deputado Adelmo Carneiro Leâo - Sr. Presidente, gastaria de responder

ao Deputado José Braga, considerando que a Presiderite da Assembléia,
naquele momenta, registrou a nümero de trés parlarnentares. Se houve
encerramento, coma esta afirrnando a Deputado José Braga, não tinha
nenhurn sentido cornputar na verificação de votacáa trés parlamentares. Se
havia quatro Deputados presentes, a Presidente errou ao computar apenas
trés. Portanto, não tern sentido essa justificativa apresentada para efeito da
verificaçäo de vataçäo naquele rnomento.

o Sr. Presidente - A matéria e vencida. Registrem-se as palavras do
Deputado Adelmo Carneiro Leäa.

2 Parte (Ordern do Dia)
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0 Sr. Presidente - A Presidència, nos termos do edital de convocação, vai

passar a2a Pane da reuniäo, corn a discussão e a votacao da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o

Projeto de Lei Complementar n o 22197 e o Projeto de Lei n o 707/96, retirados
de tramitacao na reuniâo extraordinária realizada hoje pela manhà, bern como
os Projetos de Lei n

o
s 184/95, 749 e 971/96, 1.179, 1.380, 1.384, 1.467, 1.494

e 1.535/97, 1.596, 1.634, 1.652, 1.808, 1.871 e 1.890/98, apreciados na
referida reuniâo; fez retirar, ainda, os Projetos de Lei n o

s 1.828 e 1.940/98,
apreciados na reuniâo ordiriária realizada hoje a tarde, e verificando, de
piano, a inexistência de "quorum" para prosseguimento de votação das
propostas de emenda a Constituicao, passa a apreciaçâo das demais
matérias ern pauta.

Questöes de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - A Presidéncia anunciou que näo temos 0

"quorum" de 48 Deputados. Entâo quantos Deputados estão presentes, se foi
anunciado ainda ha pouco que havia 52 Deputados?

o Sr. Presidente - Na ista de presenca, Sr. Deputado, está registrado
comparecirnento de 51 Deputados. Como o senhor pode notar, no momento,
e o senhor é urn born matemético, não temos mais a mesmo nCimero de
Deputados em Plenário.

o Deputado Alencar da Silveira Jtjnior - Sr. Presidente, quero parabenizar
esta Casa pela exposicao de fotografias inaugurada hoje, corno trabaiho do
Departamento de Comunicaçao. A Casa briihou mais uma vez, recordando-
nos o trabaiho destes Ultimos quatro anos.

Agora quero pedir providéncias ao Prefeito de Bela Horizonte.
Acompanharnos hoje, em todos os canais de TV, propaganda da Prefeitura
Municipal, dizendo que tirou o lixo dos bueiros, e quando a chuva caiu,
conseguiu inundar toda a regiäo central de Belo Horizonte. Acho, sim, que a
Prefeitura vem fazendo uma propaganda enganosa na midia, tentando
colocar o que não vern sendo feito pelo Sr. Prefeito Municipal. Falo isso
porque ate a rua desta Casa, Rodrigues Caldas, ficou inundada. Não se pode
tentar passar para a populacao o que näo vem acontecendo. Se fala a Sr.
Prefeito que os bueiros estão limpos, vejo que essa propaganda é falsa. Muito
obrigado.

o Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Alencar da
Silveira JUnior.

o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito o encerrarnento da
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reuniâo, já que não temos, no momento, em Plenário as 26 Deputados
necessáriOS para dar seqüência aos trabaihos.

o Sr. Presidente - A Presidëncia vai determinar que se proceda a
recornposicao do "quorum". Corn a palavra, a Sra. Secretária, para a
chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 21 Deputados. Não ha

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos.
Encerramento

0 Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 16, as 9 horas, nos termos
do edital de convocaçâo, e para a ordinária, tarnbém de amanhã, as 14 horas,
corn a ordem do dia ja anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 322° REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 16/12/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Abentura - 1° Parte: Ata - 2a Pade (Ordem do
Dia): Discussão e Votacâo de Proposiçöes: lnexistência de "quorum"
qualificado para votaçâo das propostas de emenda a Constituicão - Votacão,
em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar no 34/98; requerimentO do
Deputado Bilac Pinto; aprovacäo do requerimento; verificacão de votacâo;
inexisténcia de "quorum" para votaçáo; anulaçâo da votacäo; chamada para
recomposicão do nUmero regimental; existéncia de 'quorum" para discussào -
Discussäo, em 2° turno, das Propostas de Emenda a Constituicao n

os 29/96,
53 e 54/98 e do Projeto de Lei no 1.390/97; encerramento da discussão -
Discussäo, em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar no 2/95 e do Projeto
de Lei n o 1.841/98; encerramento da discussäo - Discussão, em 10 turno, do
Projeto de Lei no 1.873/98; emissao do parecer pelo relator; encerramentO da
discussao - Discussäo, em 1 0 turno, dos Projetos de Lei n

os 1.936 e 1.956/98;
encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei nos
547 e 557/95; encerramento da discussão - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei no 571/95; apresentacão da Emenda no 1; encerramento da
discussäo - Discussáo, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 770/96; designacão
de relator; utilização pelo relator do prazo regimental para emissão do seu
parecer - Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei nos 1.414, 1.424, 1.462,
1.470 e 1.569197, 1.621, 1.640, 1.665, 1.708, 1.709, 1.743 e 1.814198;
encerramento da discussäo - Chamada para recomposicão de "quorum";
inexistência de nUmero regimental para votação nem para continuaçäo dos
trabalhos - Encerrarnento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia -
Adelmo Carneiro Leáo - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberta Pinto Coelho - Alvaro AntOnio - AmbrOsia Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio Julio - Arnaldo
Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Isabel do Nascimento - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - J000 Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Maria Barros - José MilitOo - Leonidio Boucas - Luiz
Fernando Faria - Marcos Helénlo - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pericles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaido Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastiäo Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila -
Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nOniero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos Os

nossos trabalhos. Corn a palavra, 0 Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

18 Parte
Ata

- 0 Deputado Marcelo Goncalves, 3 0-Secret6rio, nas funcOes de 2 0
-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem

restricOes.
2 Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Nos termos do edital de
convocacOo, a Presidéncia vai passar a 28 Pane da reuniOo, corn a discussão
e a votacão da matéria constante na pauta.

Discussão e Votacão de Proposicaes
O Sr. Presidente - A Presidència verifica, de piano, que não ha "quorum"

qualificado para a votacOo das propostas de emenda a ConstituicOo, mas que
o ha para a apreciacão das denials matérias da pauta.

Votacao, em 10 turrio, do Projeto de Lei Complementar no 34/98, do
Deputado Sebastiao Navarro Vieira, que institui o Codigo de Defesa do
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Contribuinte do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justica concluiu pela
constitucionalidade do projeto corn as Emendas n os 1 e 2, que apresentou. A
Cornissäo de Defesa do Consumidor perdeu prazo para ernitir parecer. As
Comissöes de Administracáo PUblica e de Fiscalização Financeira opinaram
por sua aprovacão corn as Emendas n

os 1 e 2, da Comissão de Justica.
Emendado em Plenário, voltou o projeto a Comissão de Administracão
PUblica que opina pela aprovação das Subernendas n

os 1 e 2, que apresenta
as Emendas n

os 4 e 5; e das Emendas n
os 7 a 9, que apresenta; e pela

rejeicão da Emenda no 6 e do Substitutivo no i, ficando prejudicadas as
Emendas nos 3 a 5. Vern a Mesa requerimento do Deputado Bilac Pinto, em
que solicita a adiamento de votação do Projeto de Lei Complementar no
34/98. Em votação, a requerimento. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilmar Machado - Solicito verificaçäo de votacão, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares. A fim de proceder a votacão pelo processo eletrOnico,
a Presidência solicita aos Deputados que ainda não registrararn sua presenca
no painel que o facam neste momento.

- Procede-se a verificação de votacâo por meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 23 Deputados. Portanto, não ha

'quorum" para a votação. A Presidéncia torna a votacão sem efeito e, nos
termos do § 6 0 do art. 249 do Regimento Interno, vai determinar seja feita a
chamada para a recomposição de "quorum". Corn a palavra, a Sr. Secretário
para proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado ivo José) - (- Faz a chamada).
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 27 Deputados. Náo ha,

portanto, "quorum" para a votacäo, mas o ha para discussão das demais
matérias da pauta.

- A seguir, tern sua discussão encerrada, cada urn por sua vez, em 2 0 turno,
as Propostas de Emenda a Constituiçäo n

os 29/96, do Deputado Raul Lima
Neto, que dá nova redacäo ao § 11 do art. 39 da Constituiçáo Estadual;
53/98, que altera os arts. 73, 74, 155, 157 e 158 da Constituiçäo do Estado e
acrescenta artigo ao Ato das Disposiçöes Constitucionais Transitórias; e
54/98, do Deputado Gilmar Machado, que acrescenta paragrafo ao art. 34 da
Constjtuicão do Estado; e o Projeto de Lei no 1.390/97, do Deputado Paulo
Schettino, que dispãe sobre a Caixa Beneficente dos ex-Guardas-Civis e
Fiscais de Trânsito e dá outras providéncias.

Discussäo, em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar no 2/95, do
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Deputado Ivo José, que institui a Regiao Metropolitana do Vale do Ago,
dispoe sobre sua organização e funcaes e dá outras providéncias. As
Comissöes de Justica e de Assuntos Municipais perderam prazo para emitir
parecer. A Comissao de Fiscalizaçâo Financeira opina por sua aprovaçäo
corn as Emendas n o 1 a 5, que apresenta. Em discussão, o projeto. (- Pausa.)
Náo ha oradores inscritos. Encerra-se a discusso.

Discussáo, em 1° turno, do Projeto de Lei n o 1.841/98, da CPI do DOPS,
que altera a Lei n o 10.360, de 28/12190. A Comissâo de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A
Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovacâo na forma original e
pela rejeicáo do Substtutivo no 1, da Comissão de Justica. Em discussão, o
projeto. (- Pausa.) Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussäo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 
1.873/98, do Governador do

Estado, que altera a Lei n o 12.462, de 7/4/97. A Comissão de Justica conclul
pela constitucionalidade do projeto. A Comissao de Sade perdeu prazo para
emitir parecer. Nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regirnento lnterno, a
Presidência designou relator da matéria o Deputado lvair Nogueira, que
solicitou o prazo regimental para emitir parecer sobre o projeto. Corn a
palavra, o Deputado Ivair Nogueira, para emitir seu parecer.

O Deputado Ivair Nogueira - (- Ernite o seguinte parecer:)
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.873/98

RelatOrio
O projeto em análise, encaminhado a esta Casa pela Mensagem no 289/98,

do Governador do Estado, visa a alterar a Lei no 12.462, de 7/4/97, que cria 0
Fundo Estadual de Prevençao, Fiscalizaçao e Repressao de Entorpecentes -
FUNPREN - e dá outras providências.

Diante da perda de prazo para apreciaçao da proposta pela comissáo de
mérito, por forca de requerimento, corn base no art. 141, combinado corn o
art. 232, inciso VII, do Regimento Interno, fol a proposiçäo incluida na ordem
do dia para discussão em 10 turno, sem parecer.

Por designaçâo do Presidente da Assembléia, passamos a emitir parecer
sobre a proposiçäo, obedecendo ao preceituado no art. 145, § 2°, do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
A alteração da Lei no 12.462, como proposta pelo Governador do Estado,

tern em vista incluir urn representante da PMMG na composicáo do grupo
coordenador do FUNPREN, para assegurar a valiosa contribuiçao dessa
corporação ao Fundo, em virtude do seu trabaiho no combate ao uso de
drogas e entorpecentes.
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Esse assunto, cada vez mais preocupante, vem requerendo das

autoridades providências energicas.O uso de drogas cresce
assustadoramente, fugindo do controle das familias. Os jovens corneçam a
usa-las cada vez mais cedo, as vezes ainda na infância.

A PoI[cia Militar, em seu trabalho diário, depara freqüentemente corn esse
problema; sua experiência é, pois, inegãvel.

Por esse motivo, torna-se recomendável a presenca de urn representante
dessa valorosa corporacão entre os integrantes do FUNPREN. Ele poderá
prestar auxIlio incontestável na formulaçao de procedimentos e providências
eficazes, no combate a esse mal que atinge grande parte dos jovens e,
consequentemente, suas farnilias e a sociedade em geral.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacáo, em 10 turno, do Projeto de Lei

no 1.873/98 na forma proposta.
0 Sr. Presidente .- Em discussão, o projeto. Nao ha oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.936/98, da CPI dos Bingos,

que torna obrigatória a fixacão do regulamento dos sorteios nas
dependéncias das casas de bingos. A Comissão de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina
por sua aprovaçäo. Em discussâo, o projeto. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussâo.

Discussáo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.956/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis a Uniäo. A Cornissão
de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto corn a Emenda no 1,
que apresenta. A Cornissão de Fiscalizacão Financeira opina por sua
aprovacão corn a Emenda n o 1, da Comissáo de Justica. Em discussãO, 0

projeto. Näo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussäo.
Discussâo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 547/95, do Deputado Joâo

Leite, que cria o Conselho Estadual do Idoso de Minas Gerais. A Comissão
de Djrejtos Humanos opina pela aprovacâo do projeto na forma do vencido
em 1 0 turno. Em discussäo, o projeto. Nâo h6 oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussâo, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 557/95, do Deputado Marcos
Helênio, que estabelece normas para abate de animais destinados ao
consumo e dá outras providências. A Comissâo de Defesa do Consumidor
opina por sua aprovacäo na forma do vencido em 1° turno. Em discussäo, o
projeto. Näo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussäo.

Discussäo, em 2° turno, do Projeto de Lei no 571/95, do Deputado Arnaldo
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Penna, que drspoe sobre o pagamento pelo Estado de honorários de
advogado nâo Defensor Püblico nomeado para defender réu pobre. A
Comissáo de Administraçäo Püblica opina pela aprovaçao do projeto na forma
do vencido em 10 turno. Em discussáo, o projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vem a Mesa:
EMENDA N O 1

Inclua-se onde convier:
"Em todo prédio de fOrum nas comarcas de Minas Gerais e obrigatoria a

destinaçäo de salas para a instalacao de escritOrio da Defensoria Püblica, nas
mesmas drmensOes das dependéncias atribuldas ao Ministério PUblico.".

Sala das Reuniöes, 24 de riovembro de 1998.
Tarcislo Henriques
Justificaçao: 0 fOrum nas comarcas de Minas Gerais, como sede de

funcionamento do trabaiho forense, abriga instalacöes para o Ministério
PCbIico e para a CAB.

A Defensoria PUblica, obriga a instalar-se em toda comarca, como
determinado na Constituiçao Estadual, art. 130, § 2°, encontra dificuldades
para seu funcionamento, necessitando contar corn a boa-vontade do Juiz
Diretor do Foro, alguns impedindo sua instalacao, outros ate proibindo.

Em se tratando de instituicâo mais do que necessária, e ate mesmo corn
realce neste momento em que estarnos descobrindo os direitos humanos,
nada mais oportuno do que deixar consignada em lei a obrigatoriedade de
sua acomodação no mesmo prédio once funciona o servico forense de cada
cornarca.

o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, fol
apresentada uma emenda do Deputado Tarcisio Henriques, que recebeu o no
1. Nos termos do § 4 0 do art. 196 da Resolucâo n o 5.065, de 1990, a emenda
será votada, independentemente de parecer.

Discussäo, em 21 turno, do Projeto de Lei no 770/96, do Deputado João
Leite, que proibe o transporte de passageiro em pé no servico de transporte
coletivo rodoviário intermunicipal. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira
perdeu prazo para emitir parecer. A Presidéncia, nos termos do § 2 0 do art.
147 da Resoluçáo no 5.065, de 1990, designa relator da matéria o Deputado
Dilzon Meto e indaga de S. Exa. se se encontra em condiçães de emitir seu
parecer ou se fará uso do prazo regimental. Corn a palavra, a Deputado
Dilzon Melo.

o Deputado Dilzon Melo - Sr. Presidente, solicito o prazo regimental para
emitir meu parecer.

- A seguir, tern sua discussâo encerrada, cada urn por sua vez, em 2° turno,
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as Projetos de Lei n

os 1.414/97, da Deputada Elbe Brandao, que cria 0

Programa de Incentivo a Irnplantacão de Matadouros e Mercados PibIicos
Municipais e dá outras providências; 1.424/97, da Deputada Maria José
Haueisen, que determina a pagamento de indenizaçöes as vitimas de torturas
praticadas nas dependéncias do extinto DOPS; 1.462/97, do Deputado
Anderson Adauto, que dispãe sobre a implantacão do Fundo de Manutencão
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério,
de que trata a Lei Federal no 9.424, de 24/12/96; 1.470/97, do Deputado
Durva! Angelo, que dispöe sobre a protecão, o auxilio e a assisténcia as
vItimas de violência no Estado de Minas Gerais e dá outras providencias;
1.569/97, do Deputado Alencar da Silveira JUnior, que assegura o
oferecimento gratuito pela Estado dos exames para diagnostico da AIDS as
gestantes atendidas pela rede pUblica; 1.621/98, do Deputado Ivair Nogueira,
que autoriza o Poder Executivo, por interrnédio das caixas escolares, a
permitir a concessão remunerada de espacos nos muros dos prédios das
escolas estaduais para fins de propaganda e dá outras providéncias;
1.640/98, do Deputado Marcos Helênio, que dispöe sobre procedimentos
preventivos relativos a obras-de-arte na construcão civil e dá outras
providéncias; 1.665/98, do Deputado Durval Angelo, que cria a Ouvidoria
Ambiental e dá outras providéncias; 1.708/98, do Deputado LeonIdio Boucas,
que dispOe sobre a realizacao de testes vocacionais para alunos das escolas
pUblicas estaduals; 1.709/98, do Deputado Leonidio Boucas, que dispöe
sabre a atendimento preferencial do idoso nos diferentes niveis de atencão a
saUde no SUS-MG; 1.743/98, do Deputado Anderson Adauto, que torna
obrigatOria a publicacáo da arrecadação semanal da receita do ICMS; e
1.814/98, do Deputado Leonidio Boucas, que acrescenta dispositivo ao art. 10

da Lei no 11.036, de 14/1/93, que obriga escolas a tornar pUblicos dados
escolares relativos ao seu desempenho.

0 Sr. Presidente- Esgotada a matéria em fase de discussâo e tendo em
vista a importância das matérias que constam na pauta, a Presidência vai
determinar seja feita a chamada para a recomposicão de "quorum" . Corn a
palavra, o Sr. Secretário para proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 20 Deputados, estão

presentes em reuniöes nas comissöes 11 Deputados, perfazendo urn total de
31 Deputados. Nâo h, portanto, "quorum" para votacäo nem para
continuaçäo dos nossos trabalhos,

Ericerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência encerra a reuniao, convocando as



762
Deputados para a reuniáo ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem
do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 323a RELINIAO EXTRAORDINARIA EM 17112198
Presidéncia do Deputado Ivo José

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - Questöes de ordem;
chamada para recomposiçao de "quorum"; inexisténcia de njmero regimental
para continuaçao dos trabalhos - Encerramento.

Corn parecimento
- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia

- Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro AntOnio - Anderson Adauto - Ariivaldo Coelho - AntOnio Julio - Arnaldo
Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Isabel do
Nascimento - JoOo Leite - José Bonifácio - José Maria Barros - José Militâo -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Raul Lima Neto - Rémolo
Aloise - Rorialdo Vasconcellos - Sebastiáo Navarro Vieira - Tarcisio
Henriques - Wanderley Avila - Wilson Tropia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado lvo José) - As 20hl5min, a lista de

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

I  Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5°-Secretária, nas funçOes de 2°-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.

QuestOes de Ordem
o Deputado Adelmo Carneiro LeOo - Considerando que não ha o minimo de

26 Deputados presentes em Plenário, solicito de V. Exa. que encerre esta
reu niäo.

O Deputado José Militâo - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que determine
seja feita chamada para recomposiçao de "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, a Sra. Secretária, para
proceder a chamada para recomposicao do nCimero regimental.
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A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam 0 chamada 16 Deputados. Portanto, nOo

hO "quorum" para continuacOO dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reuniOo, convocando os
Deputados para as extraordinOrias de amanhã, dia 18, as 9, as 14 e as 20
horas, nos termos do edital de convocacOo. Levanta-se a reuniOo

ATA DA 324 a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 18/12198
Presidéncia do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2' Parte (Ordem do
Dia): Decisão da Presidéncia - Questão de ordem; suspensOo e reabertura da
reunião - DiscussOo e Votacão de ProposiçOes: Requerimento do Deputado
Ajalmar Silva; aprovacOo - QuestOes de ordem; suspensOo e reabertura da
reuniOo - DiscussOo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 53/95; requerimento do
Deputado Ronaldo Vasconcellos; deferimento - lnexistOncia do "quorum"
qualificado para votacOo de propostas de emenda a ConstituiçOo - VotacOo,
em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar no 2/95; aprovaçOo corn as
Ernendas n

os 1 a 5 - VotacOo, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.669/98;
aprovacOo corn as Emendas n

os 1 a 6 - VotaçOo, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei no 1.711/98; aprovacOo - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no
1.780/98; aprovacOo corn a Emenda n o i - Votaçao, em 1° turno, do Projeto
de Lei no 1.804/98; aprovaçOo corn a Subemenda no 1 0 Emenda n o 1 e corn
as Emendas n o 2 e 3- VotacOo, em 10 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.813 e

1.820/98; aprovacão - VotacOo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.841/98;
votacOo do Substitutivo no 1; rejeicão; votacOo do projeto original; aprovacOo -
VotaçOo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.874/98; votacOo do Substitutivo
no 1; rejeicão; votacOo do projeto original; aprovacOo - Votacao, em 10 turno,
dos Projetos de Lei n

os 1.936 e 1.945/98; aprovaçOo - QuestOo de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Ivo Jose - Marcelo Gonçalves - Adelmo Carneiro Leão -

Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio Genaro - Antonio Julio - Arnaldo Penna -
Bené Guedes - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano
Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Isabel do Nascimento - JoOo Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
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José Militão - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen
- Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Sebastiáo Navarro
Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9hl5min, a lista de

comparecirnento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, a Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1a Parte
Ata

- 0 Deputado Ermano Batista, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçoes.

2 Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçäo, a Presidéncia vai

passar a2 Parte da reunião, corn a discussão e a votaçâo da matéria
constante na pauta.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, no usa das atribuiçOes que Ihe conferem os arts. 173 e 181

do Regimento lnterno, e tendo em vista a natureza da matéria contida no
Projeto de Resoluçao no 1.998/98, da Mesa da Assembléla, decide atribuir a
proposiçao a forma de projeto de lei, que trarnitará corn o mesmo nümero,
sujeito as normas processuais dos arts. 188 e seguintes do Regimento
Interno.

Decide, em consequencia, reformar o despacho exarado quando do
recebimento do projeto, a qual passa a ser o seguinte:

"Publicado, vai a projeto as Comissoes de Justiça, de Administraçao PCiblica
e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.".

Sala das Reuniöes, 18 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

Questáo de Ordem
o Deputado Pericles Ferreira - Sr. Presidente, solicito-Ihe que suspenda a

reunião por 5 ou 10 minutos, para que possamas promover alguns
entendimentos entre as Lideranças da Casa sabre a apreciacao da matéria
constante na pauta.

Suspensão da Reuniäo
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai suspender a reuniäo por
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5 minutos. Estão suspensos as nossos trabaihos.

Reabertura da Reuniâo
O Sr. Presidente - Estao reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votacâo de Proposicoes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimenta do Deputado Ajalmar Silva,

em que solicita a inversãa de pauta, de mado que as projetos sejarn
apreciados na seguinte ordem: Projeto de Lei Complernentar no 2195; Projetos
de Lei nos 1.669, 1.711, 1.780, 1.804, 1.813, 1.820, 1.841, 1.874, 1.936 e
1.945/98. Em votacâo, o requerirnento. Os Deputados que o aprovam
permanecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questöes de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estamos fazendo

entendimentos, e ainda ha düvidas corn relacãa a alguns projetos. Solicito,
assim, a compreensão da Presidéncia para que possamos ficar mais 5
rninutos corn as trabalhas suspensos.

O Deputado Anderson Adauto - Complernentando a sugestão do Deputado
Gilmar Machado, sugiro a V. Exa que recornende aos Lideres que, antes de
sentarmos para decidir a pauta que pretendernos votar ate o final dos
trabaihos, sentem-se, prirneiro, corn suas bancadas e facarn seus acertos.

E que ontem fizemos urn prirneiro entendimento e hoje estamos sendo
procuradas insistentemente, nos corredores, por alguns Deputados que não
ficaram satisfeitos corn o que decidirnos. Querem que alguns de seus projetos
que foram retirados no acordo de Lideres de ontem sejam reincluidos na
pauta de hoje.

Para que nâo tenhamos que nos reunir novamente para o mesmo fim, seria
importante que cada Lider, antes de sentarmos a mesa para definirmos a
pauta, tivesse urn encontro corn as Deputados de suas bancadas. Assim, a
reunião de Lideres será realrnente produtiva.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa ac, ilustre Deputado Anderson
Adauto que essa recornendaçao ja foi feita em outro momenta. A Presidência
já recomendou aos Lideres que, todas as vezes que houvesse entendirnento
corn relacâo aos projetos que constam na pauta, fossern ouvidos também os
autores de cada projeto. Essa recomendacãa prevalece, e a Presidëncia
solicita aos Lideres que, atendendo a solicitaçäo do Deputado Anderson
Adauto, facam entendimentos corn os autores dos projetos.

Suspensão da Reunião
• Sr. Presidente - Estâo suspensos as trabaihas par 5 rninutos.

Reabertura da Reuniâo
• Sr.Presidente - Estão reabertos os trabaihos.
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766Discussao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 53/95, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos que autoriza a tJEMG a incorporar a Faculdade de Ciências
Biolôgicas e Meio Ambiente de Iguatania. 0 projeto foi incluldo em ordem do
dia, para os fins do art. 288 da Resoiuçao no 5065, de 1990. Encontra-se em
poder da Mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconceflos, em que
solicita a retirada de tramitaçao da matéria. A Presidéncia defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 244 da Resoluçao no
5.065, de 1990. Arqijive-se o projeto. A Presidéricia verifica, de piano, que
não ha 'quorum" qualificado para a apreciaçao de propostas de emenda a
Constituiçao, mas que o ha para a apreciaçäo das dernais matérias da pauta.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar n o 2/95, do
Deputado Ivo José, que institui a Regrao Metropoirtana do Vale do Aco,
dispOe sobre sua organizacao e funçOes e dá outras providéncias. As
ComissOes de Justica e de Assuntos Municipais perderam prazo para emitir
parecer. A Comissao de Fiscalizaçao Financejra opina pela sua aprovaçáo
corn as Emendas n o

s 1 a 5, que apresenta. Em votaçäo, o projeto, salvo
emendas. A Presidência var submeter a matéria a votaçäo pelo processo
nominal de conform dade corn o art. 260, I, c/c o art. 263, I, do Regimento
Interno. Os Deputados que desejarem aprovar responderao "sim', e os que
desejarem rejeitar responderáo "não". Antes, a Presidéncia lembra ao
Plenárjo que, nos termos do art. 192 do Regimento Interno, o projeto de lei
complementar será aprovado Se obtiver 39 votos favoráveis. Corn a paiavra, o
Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Marcelo Goncalves) - (- Faz a chamada.)
- Responderam "sim" a chamada de votaçáo nominal os seguintes

Deputados:
Pericles Ferreira - Ajalmar Silva - Adeirno Carneiro Leáo - Mauri Torres -

Anderson Adauto - Wilson Pires - Arnaldo Penna - AntOnio Julio - Gilmar
Machado - Miguel Martini - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Ailton Vilela -
Alvaro AntOnio - Anivaldo Coelho - AntOnio Genaro - Bené Guedes - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa -
Isabel do Nascimento - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando Faria -
Marcos HelOnjo - Mauro Lobo - Ohnto Godinho - Paulo Pettersen - Raul Lima
Neto - Rérnolo Aloise - Sebastiäo Navarro Vieira - TarcIsio Henriques -
Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados; não houve voto contrário.
Está, portanto, aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas
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nos 1 a 5. Corn a palavra, o Sr. Secretário para proceder a chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Responderam "sim" a chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Pericles Ferreira - Ajalmar Silva - Adelmo Carneiro Leão - Mauri Tories -

Anderson Adauto - Wilson Pires - Arnaldo Penna - Antonio Julio .- Gilmar
Machado - Miguel Martini - Ivo José - Marcelo Goncalves - Ailton Vilela -
Alvaro Antonio - Anivaldo Coelho - AntOnio Genaro - Bené Guedes - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa -
Isabel do Nascimento -João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando Faria -
Marcos Helênio - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen Raul Lima
Nato - Sebastiäo Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados; näo houve voto contrário.
Estão aprovadas as Emendas n os 1 a 5. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei Complementar no 2/95 corn as Emendas n

o
s 1 a 5. A

Comissâo de Assuntos Municipais.
Votacão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.669/98, da Deputada Maria

José Haueisen, que define direitos e obrigacOes dos usuários do transporte
rodoviário intermunicipal de passageiros. A Comissão de Justica concluiu pela
constitucionalidade do projeto corn a Emenda n o 1, que apresentou. A
Comissão de Transporte opinou por sua aprovacão corn a Emenda n o i,
apresentada pela Comissão de Justica. A Comissão de Defesa do
Consurnidor opinou pela aprovacão do projeto corn as Emendas n os 1, da
Cornissáo de Justica, 2 e 3, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o
projeto a Cornissão de Transporte, que opina pela aprovaçâo das Emendas
nos 4 a 6. Ern votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permanecani corno se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Em votacão,
as Ernendas n

os 1 a 6, que receberarn parecer pela aprovação. Os
Deputados que as aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no
1.669/98 corn as Emendas n

os 1 a 6. A Comissão de Transporte.
Votacão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 1.711/98, do Deputado Paulo

Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar a Assisténcia Social São Judas
Tadeu, no Municipio de Uberaba, imôvel que especifica. A Cornissão de
Justica perdeu prazo para ernitir parecer. A Comissão de Fiscalizaçäo
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. Os
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Deputados que o aprovam permaneçam como Se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1780/98, do Deputado Romeu
Queiroz, que autoriza a CEASA a doar a PMMG o imóvel que especifica. A
Comissão de Justica cancluj pela ConStitucionalidade do projeto. A Comissao
de Fiscalizaçao Financeira opina por sua aprovaçäo corn a Emenda no 1, que
apresenta. Em votaçào, a projeto, salvo emenda. Os Deputados que a
aprovam perrnaneçam como Se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
a Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o
Projeto de Lei no 1.780/98 corn a Ernenda n o 1 A Comissão de Fiscalizacao
Financeira.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.804/98, do Deputado Anderson
Adauto, que dispôe sobre a criaçâo da area de proteçáo ambiental da bacia
hidrográfica do rio Uberaba e dá outras providéncias. A Comissao de Justica
conclulu pela constitucionaljdade do projeto corn a Emenda n o 1, que
apreseritoij. A Comissäo de Meio Ambiente opinou por sua aprovação corn a
Emenda n o 1, da Comissâo de Justiça Emendado em Plenário, voltou a
projeto a Carnissao de Meio Ambiente, que opina pela aprovação das
Emendas n o

s 2 e 3 e da Subemenda no 1 a Emenda n o 1, Clue apresenta. Em
votaço, a projeto, salvo emendas. Os Deputados que a aprovam
permanecarn coma se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, as
Emendas n o

s 2 e 3 e a Subemenda no 1 a Ernenda no 1, as quais receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam coma
se encontrarn. (- Pausa.) Aprovadas. Corn a aprovaçäo da Subemenda n o 1,
fica prejudicada a Emenda no 1. Fica, portanto, aprovado, em 10 turna, o
Projeto de Lei no 1.804/98 corn as Emendas n°s 2 e 3 e a Subemenda n o 1 aEmenda no 1. A Cornissáo de Meio Ambiente.

Votaçao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.813/98, do Deputado José
Militão, Clue dispöe sobre a cobrança de emolumentos das entidades de
assisténcia social. A Comissão de Justiça conciui pela constitucionalidade do
projeto. As Comissöes de Defesa do Consumidor, de Adrninistraçao Püblica e
de Fiscalizaçao Financeira apinam par sua aprovaçäo. Em vataçao, a projeto.
Os Deputados Clue a aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.)
Apravado. A Comissäo de Fiscalizaçao Financeira.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.820/98, do Governador do
Estado, que autoriza a Poder Executivo a doar imOvel aa Municipia de Maripá
de Minas. A Comissäo de Justiça condui pela constitucionaljdade do projeto.
A Comissao de Fiscalizaçao Financeira opina par sua apravaçáo. Em
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votacão, a projeto. Os Deputados que a aprovam permanecam coma se
encontram. (- Pausa.) Apravada. A Comissäo de Fiscalizacão Financeira.

Votacaa, em 1 0 turno, do Prajeto de Lei no 1.841/98, da CPI dos arquivos do
DOPS, que altera a Lei no 10.360, de 28/12/90, que dispöe sabre a
transferéncia para 0 Arquiva PUblico Mineira dos dacumentos que menciona e
dá outras providências. A Comissão de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no i, que apresenta. A
Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovacãa na forma original e
pela rejeicäo do Substitutivo no 1, da Comissâo de Justica. Em votacäo, a
Substitutivo no i, que recebeu parecer pela rejeicâa. Os Deputados Clue a
aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Corn a
rejeicäa do Substitutivo no i, a Presidência vai colocar em votacao o projeta
original. Em votacao, a projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
coma se encontram. (- Pausa.) Apravada. A Comissâa de Direitas Humanos.

Votacaa, em 1 0 turno, do Projeta de Lei no 1.874/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipia de
CarmOpolis de Minas. A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo no 1, Clue apresenta. A Comissäo de
Fiscalizacao Financeira opina par sua apravacão e pela rejeicäo do
Substitutivo n o 1, da Comissâo de Justica. Em votacäo, a Substitutivo n o 1, da
Comissâo de Justica, que recebeu da Comissáo de Fiscalizaçào Financeira
parecer pela rejeicâo. Os Deputados Clue a aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Rejeitado o Substitutiva no 1, da Comissáa
de Justica, a Presidência vai submeter a votacäo a projeta original. Os
Deputadosque a aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. A Comissäo de Fiscalização Financeira.

Votacaa, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.936/98, da CPI dos bingos, em
Minas Gerais, que torna obrigatOria a fixacáo do regulamento dos sorteios nas
dependências das casas de bingos. A Comissão de Justica conclul pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina
por sua aprovacâo. Em votacão, o projeta. Os Deputados Clue o aprovam
permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Defesa do Consumidor.

Votacáo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.945/98, do Governador do
Estado, que autoriza a Poder Executivo a doar irnOvel ao MunicIpio de
Oliveira. A Cornissâo de Justica perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissâo de Fiscaliza(;ão Financeira opina par sua apravacao. Em votacao,
o prajeto. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissao de Fiscalizacão Financeira.



rA

0

0

Questão de Ordem 	
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o Deputado Gilmar Machado - Como V. Exa. pode verificar, apOs a
votaçao, vários Deputados Se ausentaram do Plenárjo. Não temos quorum"
nem para discussáo de matéria. Assim sendo, solicito o encerramento de
piano, da reunjão.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexistèncja de

'quorum" para a continuaçäo dos trabaihos e encerra a reuno, convocando
os Deputados para as extraordinarjas de logo mais, as 14 e as 20 horas, nos
termos do edital de convocacão. Levanta-se a reuniâo.

ATA DA 325a REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 18/12/98
Presidéncia do Deputado Marcelo Goncalves

Sumárjo Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - Questöes de ordem;
chamada para recomposicao de "quorum"; inexisténcia de nCimero regimental
para a continuacäo dos trabaihos - Encerramento

Comparecirnento
- Comparecem os Deputados:
Marcelo Goricaives - Adeimo Carneiro Leao - Ajalmar Silva - Alvaro Antonio

- Anderson Adauto - Anivaido Coelho - AntOnio Genaro - Arnaldo Penna -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Ermano Batista - Gil Pereira - Gilmar Machado - Ibrahim Jacob - Irani
Barbosa - Isabel do Nascimento - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Henrique - José Maria Barros - Maria José Haueisen -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Pericles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêrnoio Aloise - Sebastiao Helvécjo - Sebastjâo Navarro Vieira -
Tarcislo Henriques - Wilson Pires - Wilson Trapia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Marcelo Goncalves) - As 14hl5min, a lista de

comparecirnento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunjao. Sob a protecäo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Osnossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rjo, para proceder a leiturada ata da reuniäo anterior.

ia Parte
Ata

- 0 Deputacjo Miguel Martini, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata
da reuniáo anterior, que é aprovada sem restricoes.

QuestOes de Ordem
o Deputado Anderson Adauto - Sr. Presjdente e Srs. Deputados, tomarnos
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conhecimento de que foi apresentado urn requerirnento solicitando urgéncia
para aprovacão das contas do Governador referentes ao exercicio de 1997.
No nosso entendimento, isso fere o acordo estabelecido entre todas as
Liderancas, conduzido pelo Presidente Rorneu Queiroz. Em funcäo da quebra
desse acordo, solicito que V. Exa. encerre, de piano, a reunião, visto que não
he nümero suficiente de Deputados para a continuação dos nossos trabalhos.

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, tenho matéria na pauta para ser
votada e solicito que seja recomposto 0 'quorum" para a continuaçâo dos
trabaihos.

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, o art. 83 do Regimento Interno
prevé o nUmero de Deputados para que se possa abrir uma sessào de
Pienário. Pelo que estou vendo, apenas 16 Deputados registraram a
presenca no paine!. Portanto, V. Exa. não poderia sequer abrir a reunião.
Peco a V. Exa. que considere o que foi feito, porque a reuniäo fol aberta corn
apenas 16 Deputados presentes, conforme fol registrado no painel.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa que a lista de comparecirnento
registra a presenca de 30 Deputados. Portanto, havia "quorum" para a
abertura da reuniäo.

o Deputado Paulo Pettersen - Parece-me que V. Exa. confundiu a
colocacâo do Deputado Anderson Adauto. Ele pediu o encerramentO, de
piano, da reunião, porque näo ha' "quorum" nem para discussäO. Como V.
Exa. pode constatar, ha apenas 19 Deputados no Plenário. Gostaria que V.
Exa., por gentileza, atendesse a solicitaçâo do Deputado Anderson Adauto.
Quando fiz a adverténcia, não quis debitar esse pecado a V. Exa., mas,
taivez, a assessoria, porque, quando o Deputado Anderson Adauto pediu o
encerrarnento, de piano, da reunião, não havia "quorum", já que havia apenas
19 Deputados, o que pouparia a V. Exa. o sacrificio de fazer a recomposicäo
do "quorum". Portanto, V. Exa. ha de convir corn a observacão do nobre
Deputado. Temosé de cumprir 0 Regimento Interno.

o Sr. Presidente - Como o Deputado Miguel Martini pediu, pela ordem, a
recomposicâo do "quorum", respeitamos, também, o seu pedido. A
Presidéncia determina seja feita a chamada para recomposicäO do "quorum".
Corn a palavra, o Sr. Secretàrio, para proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Miguel Martini) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderarn a chamada 12 Deputados. Näo ha,

portanto, "quorum" para a continuacäo dos nossos trabaihos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reuniäo, desconvocando a
extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando os Deputados para as
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extraordinárjas de segunda-feira, dia 21, as 9, as 14 e as 20 horas, nos
termos do edital de convocaçao. Levanta-se a reuniao.

ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 21/12/98
Presidéncia do Deputado Francisco Ramaiho

Sumário: Comparecimento - Faita de "quorum
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Agostinho Patris -

Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio
Andrade - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Isabel do Nascimento - Joâo Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Pericles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - TarcIsio Henriques - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum'
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento näo registra a existência de nOmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum', e convoca Os
Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 14 e as 20 horas, nos
termos do edital de convocação.

ATA DA 8a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE

MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PLJBLICA E PRIVADA,
BEM COMO A COMERcIALIzAçAQ DOS MESMOS

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Wilson Pires, Isabel do Nascimento, Jorge Eduardo de Oliveira e
Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por
indicaçao da Liderança do Bloco Parlamentar de Oposicão), membros da
supracitada Comissao. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado
Wilson Pires, declara aberta a reuniáo e, em virtude da aprovaçao de
requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. 0 Presidente solicita a Deputada Isabel do Nascimento
que faça a leitura da seguinte correspondência: oficlo dos Srs. Geraldo
Claudio de Souza e Pérsio Sales Souza, comunicando a esta CPI e a
Comissáo de Direitos Humanos o recebimento de ligaçöes anOnimas com
ameaças a integridade fisica dos remetentes; comunicaçáo da Sra. Sandra
Vitor Ramos e Silva, feita por mejo dos serviços do "Disque Denüncia",
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informando sobre irregularidades em medicamentos comprados. A seguir, a
Presidéncia comunica o recebimento de documentacäo encaminhada pelo Sr.
Sergio Murilo Diniz Braga, Assessor Juridico do Hypofarma - lnstituto de
Hypodermia e Farmácia Ltda. e informa que a finalidade da reuniáo é ouvir os
Vereadores Eduardo Realino e Ronilton Credimar de Oliveira, do Municipio de
Ibirité. Nesta oportunidade, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira se
ausenta, e o Deputado AntOnio Roberto assume suas funcOes. A Presidéncia
passa a palavra aos dois convidados, que fazem suas exposicOes. Após seu
pronunciamento, o Vereador Eduardo Realino entrega a Presidência copia do
relatOrio final e documentacão referente a CPI dos Medicameritos Falsos
realizada pela Cämara Municipal de Ibirité. Os Vereadores Eduardo Realino e
Ronilton Credimar de Oliveira respondem as perguntas dos Deputados
AntOnio Roberto, Isabel do Nascimento e Marcos Helériio. Registra-se a
presenca do Sr. William dos Santos, advogado que acompanhou os trabalhos
da CPI dos Medicamentos Falsos do Municipio de Ibirité. 0 Presidente indaga
se ha alguma proposicáo a ser apresentada. 0 Deputado Marcos Helénio
apresenta requerimento, em que solicita seja aprovada mocâo de repOdio a
atitude do Prefeito Municipal de Ibirité, que cerceou abusivamente Os
trabaihos parlamentares desenvolvidos pela Câmara Municipal do municiplo.
Colocado em votacOo, o requerimento e aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os
membros da Comissão para a prOxima reuniáo ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 16 de dezembro de 1998-
Wilson Pires, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Carlos Pimenta - Isabel

do Nascimento - Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA 1 ioa REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITUIçAO E

JUSTIA
As nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de dezembro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Hely Tarquinio, Antonio Julio, Ermano Batista, Marcos Helênio e
Sebastiäo Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarquinio, declara aberta a reuniäo
e, em virtude da aprovacâo de requerimento do Deputado Antonio JUlio,
dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qual e dada par aprovada e é
subscrita pelos rnembros presentes. A seguir informa que a reuniäo Se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Nos termos regimentais, a
Presidência informa que designou os respectivos relatores para as
proposicoes a seguir citadas: Projetos de Lei n os 1.978, 1.990, 1.995, 1.996 e
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2.005/98, Deputado Antonio Jtlio; 1.983 e 1.992198, Deputado Antonio
Genaro; 1.989, 1.994, 2.000 e 2.006/98, Deputado Sebastião Costa; 1.991/98
e Projeto de Resolução no 2.011/98, Deputado Ermano Batista; Projetos de
Lei nos 1.993, 2.003, 2.004, 2.007 e 2.009/98, Deputado Marcos Helêriio;
1.999, 2.001 e 2.002/98, Deputado João Batista de Oliveira. Passa-se a fase
de discussão e votacão de pareceres sobre proposicOes sujeitas a apreciacao
do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votacao, cada urn por
sua vez, säo aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n

o
s 1.972 e 1.975/98

(relator: Deputado AntOnio Julio). 0 Projeto de Resolucao n o 2.011198 teve
sua apreciacâo adiada em virtude de ter sido deferido pela Presidéncia pedido
de prazo solicitado pelo relator. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenca dos parlameritares, convoca os membros
da Cornissáo para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 21 de dezembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio - Jorge Eduardo de Oliveira -

Rémolo Aloise.
ATA DA ga REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAlS
As quinze horas e trinta minutos do dia dezesseis de dezembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecern na Sala das CornissOes Os
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ajalmar Silva (substituindo este ao
Deputado Mauro Lobo, por indicacao da Lideranca do PSDB) e Antânio JUlio
(substituindo o Deputado AntOnio Roberto, por indicacao da Lideranca do
PMDB), membros da supracitada ComissOo. Havendo nOmero regimental, 0
Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos , declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacáo de requerimento do Deputado Ajalmar Silva, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissäo. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e faz a leitura da seguinte
correspond ência: oficio da Diretoria da Alternativa Comunicacão e Marketing,
publicado no "Diário do Legislativo" de 3/12/98, e de mensagern de Natal
encaminhada aos membros desta Comissäo pelo Sr. Aloisio Vasconcellos, da
Siemens. Na fase de distribuicao de matérias, a Presidéncia designa 0
Deputado Ajalmar Silva relator do Projeto de Lei no 971/96 e avoca a si a
relatoria do Projeto de Lei no 1.179/97, ambos no 20 turno. Passa-se a 1 1 Fase
da Ordern do Dia, com a discussão e a votacão de proposicOes sujeitas a
apreciacão do Plenário da Assembléia. Corn a palavra, o Deputado Ajalmar
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Silva procede a leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei n o 971196, do
Deputado Gil Pereira, o qual conclui pela aprovacOo do projeto na forma do
vencido no 10 turno, corn as Ernendas n

o
s 1 a 4. Submetido a discussão e

votacão, é o parecer aprovado. Em seguida, o Presidente comunica que fará
uso do prazo regimental para emitir seu parecer sobre o Projeto de Lei no
1.179/97 e que o Projeto de Lei n o 1.804/98, do Deputado Anderson Adauto,
foi retirado da pauta por nao cumprir os pressupostos regirnentais. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 17/12/98, as 15h30min, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 17 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Marcos Helênio - Dimas Rodrigues.

TRAMITAcA0 DE PRoPoSlcOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.919/98

Comissäo de Educacao, Cultura, Ciência e Tecnologia
RelatOrio

De iniciativa do Deputado João Batista de Oliveira, a projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pUblica a Igreja Assembléia de Deus, em
Maria Gorethe, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Prelirninarmente, foi a matéria encaminhada a Comissão de ConstituiçOo e
Justica, que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
apresentando-Ihe a Emenda no 1. Vern agora o projeto a esta Comissào para
deliberação conclusiva, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacão
A Igreja mencionada está alicercada nos principios cristäos. Sendo assim,

baseia-se na pregacäo -e no ensino do Evangelho para desenvolver seu
trabalho, por meio do qual busca ajudar as pessoas, estabelecendo vinculo
de compreensão e dedicacao entre elas. Portanto, merece o nosso respeito e
a declaracão de utilidade pUblica proposta.

Conclusáo
Pelas razOes expostas, opinamos pela aprovacâo do Projeto de Lei no

0 1.919/98 em turno Unico, corn a Emenda no i, da Comissäo de Constituicao e
0 Justiça.

Sala das ComissOes, 21 de dezembro de 1998.
Sebastiäo Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.967/98
E

I-
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Comissão de Educaçao, Cultura, Ciëncia e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.967/98, do Deputado Antonio Andrade, visa a declarar

de utilidade pUblica a Loja MacOnica Nova Luz Vazantina, corn sede no
Municipio de Vazante.

Preliminarrnente, foi a matéria encaminhada a CornissOo de Constituiçâo e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionaljdade e legalidade.
Vern agora o projeto a esta Comissão, para deliberacao conclusiva em turno
ünico, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
A Loja Maconica Nova Luz Vazantina prornove atividades beneficentes e

culturais, tendo em vista o aprimoramento intelectual e social do homem, de
acordo corn os preceitos macOnicos.

Em vista do caráter filantrópico e educativo da instituiçáo, somos favoráveis
a que Ihe seja outorgado o titulo declaratório de utilidade pOblica.

Conclusâo
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.967/98 em

turno Unico, na forma proposta.
Sala das ComissOes, 21 de dezembro de 1998.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 2.007/98
Comissao de Constituiçao e Justica

RelatOrio
0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Raul Lima Neto, visa a declarar

de utilidade püblica a Associação Beneficente de Caridade de Minas Gerais -
ABC -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno, a proposicáo
foi publicada e, a seguir, distribuida a esta Comissao para ser examinada
prelirnjnarniente.

Fundamentaço
De acordo corn a Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que urna entidade seja

declarada de utilidade püblica, deve ser pessoa juridica, ter em sua diretoria
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercIcio de suas funcOes e estar
em funcionarnento ha mais de dois anos.

Feito o exame da documentaçao que instrui o processo, observa-se inteiro
cumprimento das exigéncias mencionadas, o que habilita a referida entidade
ao titulo de utilidade püblica.

Conclusáo
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei n° 2.007/98 na forma proposta.

Sala das ComissOes, 21 de dezembro de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcos Helénlo, relator - Rémolo Aloise - Jorge

Eduardo de Oliveira - Ajalmar Silva.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.998/98

Comissão de ConstituicãO e Justiça
Relatôrio

De autoria da Mesa da Assernbléia, o projeto de lei em epigrafe extingue a
aposentadoria proporcional, adequando a Lei Orgánica do Instituto de
PrevidOncia do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - as normas
constitucionaiS, e dá outras providéncias.

Publicada em 4/12/98, a proposicâo foi distribuida a esta Comissâo para
exame dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/co art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A previdência social, conforme dispOe o art. 24 da Constituiçâo da

RepUblica, e matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal, e o parágrafo Unico do art. 194 da referida Carta dispOe que
compete ao poder piblico, nos termos da lei, organizar a seguridade social.

A Emenda Constitucional n° 20, recentemente promulgada, modificou o
sistema de previdéncia social de nosso Pals, acarretando a necessidade de
adaptação das leis que versam sobre a matéria.

0 Projeto de Lei n° 1.998/98 reorganiza 0 Instituto de Previdência do
Legislativo - IPLEMG -, adequando a sua Lei Orgânica as normas
constitucioflais.

Considerando-se que o IPLEMG é entidade da administracão indireta da
Assembléia Legislativa, que tern por finalidade conceder aposentadoria,
pensáo, pecUllo, assisténcia social e outros beneficios previdenciárioS aos
membros do Poder Legislativo, e de iniciativa privativa da Mesa projeto de lei
que verse sobre tal assunto.

Merece ser ressaltado aspecto importante do projeto ora analisado no que
tange a adequacão da matéria as novas normas constitucioflaiS, qual seja, a
exigência de idade minima e de tempo de contribuicão previdenciária para
que o segurado do IPLEMG possa habilitar-se a receber o beneficio da
aposentadoria.

Algumas impropriedades terminológicas e de técnica legislativa seráo
oportunamente sanadas no decorrer do processo.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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Sala das Comissoes, 21 de dezembro de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Rémolo Aloise, relator - Alvaro Antonio -

Ermano Batista.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.998/98

Comissao de Administraçao Püblica
Relatôrio

De autoria da Mesa da Assembleia Legislativa, o projeto de lei em epigrafe
extingue a aposentadoria proporcional, adequando a Lei Orgánica do Instituto
de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - as
normas constitucionajs e dá outras providências.

Publicada em , a proposiçäo foi examinada pela Comissão de Constituiçao
e Justica, que concluiu pela sua juridicidade, Constitucionalidade e legalicade
da matéria.

A seguir, vem o projeto a esta Comissäo para exame de aspectos relativos
ao seu mérito, nos termos do art. 188, c/co art. 102 do Regimento triterno.

Fundamentacao
A proposiçäo em exame tern como principal objetivo o de adequar as regras

relativas ao Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais
- IPLEMG - aos novos paràmetros introduzidos pela Emenda Constitucional
n.° 20, de 15 de dezembro de 1998, também conhecida como "Reforma
Previdenciána".

De inicio deve-se ressaltar o fato de que, no atual sistema previdenciário,
com as mais recentes modificaçoes, é juridicamente admissivel a existéncia
de urn regime próprio para os parlamentares, dado que continuam a vigorar
as alteraçoes introduzidas nas Leis n.°s 8.212/91 e 8.213/91 pela Lei n.°
9.506/97, que, a par de extinguir o Instituto de Previdência dos Congressistas
- [PC - regulamentou a matéria. Segundo a sistemática em vigor, apenas na
hipótese de inexisténcia de urn regime prOprio é que se deve considerar o
parlamentar corno sendo fihiado ao regime geral de previdéncia social.

Outro aspecto relevante a ser destacado diz respeito ao tratamento
isonâmico entre servidores e agentes politicos, no que se refere aos
principals parâmetros para a concessäo de beneficios previdenciários,
conforme se depreende do novo texto constitucional. Pode-se destacar,
nesse sentido, a referéncia explicita aos Ministros do Tribunal de Contas da
União e aos magistrados, conforme a redaço que se deu, respectivamente,
ao § 30 do art. 73 e ao inciso VI do art. 93 da Constituiçäo da Repóblica.

Finalmente, nota-se na proposiçéo em exame a preocupação corn a
viabilidade do IPLEMG, fato que somente se garantirá corn a adequaçäo dos
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mecanismos de contribuicão e de concessäo de beneficios, Para que não se
tenha a perda do valor do patrimônio da autarquia e o consequente
desequilibrio atuarial.

Em que pese a relevãncia e a oportunidade da matéria, deve-se ressaltar o
fato de que alguns aspectos relativos a técnica legislativa e outros
relacionados ao seu proprio conteUdo podem ser aprimorados durante a sua
tramitaçâo nas comissöes, razäo pela qual apresentamos o Substitutivo n.° 1,
ao final deste parecer. Procura-se, no mencionado substitutivo, tornar clara e
explicita a relacao isonOmica entre os servidores pCiblicos e os agentes
politicos, no que se refere as regras para a concessão de beneficios, de
acordo corn os princIpios que orientam a reforma do sistema previdenciário. A
opcâo pelo substitutivo justifica-se também face a necessidade de se
corrigirem aspectos relacionados a técnica legislativa, de modo a facilitar a
redaçào final da proposiçâo.

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

1998/98, na forma do Substitutivo ri. 0 1, que apresentarnos.
Sala das Comissöes, 21 de dezembro de 1998.
Leonidio Boucas, Presidente e relator - Marcos Helénlo - Ajalmar Silva -

Antonio Andrade.
SUBSTITUTIVO N o 1 AO PROJETO DE LEI N o 1.998/98

Promove a adequaçäo da Lei Orgânica do Instituto de Previdência do
Legislativo do Estado de Minas Gerais -IPLEMG - as normas constitucionais e
dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo I

DisposiçOes Preliminares

Secão I

Da Denominação, da Sede, do Foro e dos Fins

Art. 1°- 0 Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais
- IPLEMG -, criado pela Lei n° 6.258, de 13 de dezembro de 1973, e
autarquia, corn sede e foro na Capital do Estado.

Art. 2° - 0 IPLEMG é vinculado ao Poder Legislativo do Estado e tern por
finalidade conceder os beneficios previdenciários previstos no art. 9 0 a seus
contribuintes e dependentes, nos termos do seu regulamento.

Art. 30 - Para os efeitos desta lei, considerarn-se:
- estipêndio de contribuiçäo a remuneração fixada para os membros do
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Poder Leg islativo;

II - estipêndio de beneficio o valor apurado para fins de pagamento previsto
nesta lei;

Ill - periodo de carência o tempo correspondente ao nmero minimo de
contribuicôes mensais, fixado para a configuraçao do direito ao beneficio.

Secao II

Dos Contribuintes
Art. 40 - São contribuintes do IPLEMG:
I - em caráter cornpulsório:
a) o Deputado a Assembléia Legislativa, enquanto durar a seu rnandato;
b) os aposentados, pensionistas e outros beneficiários;
II - em caráter facultativo, o Deputado Estadual, corn pelo menos quatro

anos de mandato a Assemb!éia Legislativa, que requerer sua inscriçáo no
prazo de ate noventa dias apos o término do seu mandato.

§ 1 0 - Deferida a inscricão pela Diretoria da autarquia, na forma do
regulamento, sera fixada a data de inicio do recolhimento das contribuiçoes.

§ 20 - 0 contribuinte facultativo que deixar de recoiher as contribuicOes por
seis meses, consecutivos ou näo, terá sua inscricâo cancelada.

§ 30 - 0 Deputado que Se afastar temporariamente para o exercIcio de outra
funcão püblica e que optar pelo recebimento da remuneração ou subsIdio a
ela correspondente recolherá integralmente as parcelas previstas nos incisos
e II do § 1° do art50 desta lei, nos termos do regularnento.
§ 40 - Aplica-se, ao deputado que se encontrar em Iicença sem

remuneraçäo, a disposto no § 30 deste artigo, quanto ao recoihimento das
contribuicoes.

§ 5 0 -- 0 contribuinte compulsório a que se refere a alInea "a' do inciso I do
"caput" deste artigo e considerado rnscrito a partir da data do injcio do seu
exercico como Deputado Estadual.

Secao III

Das Contribuicoes
Art. 5 0 - 0 custeio dos beneficios e dos servicos previstos nesta lei será

mantido por meio de todo recurso que Se incorpore a sua reserva técnica
atuarial e das seguintes contribuiçöes:

- do contribuinte compulsório, no valor de dez por cento do estipêndio;
II - do Poder Legislativo, no valor de vinte por cento do estipêndio de cada

Deputado,
III - do aposentado, do pensionista e dos demais beneficiários, no valor de
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dez por cento dos beneficios respectivos;

IV - do contribuinte facultativo, nos valores fixados nos termos dos incisos I
e II deste artigo

Parágrafo Uriico. Os valores percentuais estabelecidos neste artigo poderáo
ser revistos sempre que se alterar o piano atuarial.

Art. 6° - 0 contribuinte facultativo recolherá sua contribuicáo diretamente ao
IPLEMG, ate o dia dez do més subsequente àquele a que se refere a
coritribuicao.

Parágrafo ünico - 0 regularnento fixará penalidades pelo não-recolhimento
da contribuicäo no prazo estabelecido.

Secão IV

Dos Dependentes

Art. 7. 0 - Para fins de prestacão previdenciária, são dependentes do
segurado:

I - a cOnjuge ou a companheiro;
II - o filho não emancipado, menor de vinte e urn anos ou inválido;
III - o fliho não emancipado, ate vinte e quatro anos, se universitário.
Paragrafo ünico - Companheiro é a pessoa corn a qual a segurado, na

forma do § 30 do art. 226 da Constituicao da RepOblica, mantenha união
estável ha, pelo menos cinco anos, a época da prestacão previdenciária, ou,
par rnenos tempo, se houver filho comurn do casal.

Art. 80 - A prestacao previdenciária é devida a dependente previamente
inscrito no IPLEMG.

Capitulo Ii

Dos Beneficios

Secão I

Dos Servicos de Previdência e Assisténcia

Art. 9° - Os servicos previdenciários e assistenciais a disposicão do
contribuinte e de seus dependentes e beneficiários compreendem
aposentadoria, pensão, pectilio, assistOncia social e outros beneficios
assistenciais.

Parágrafo Unico - A data do requerimento do beneficio do IPLEMG fixa a
termo inicial de sua concessão.

Secao II

Da Aposentadoria
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Art. 10 - Conceder-se-6 aposentadoria ao contribuinte do IPLEMG pelo

exercicio de mandato eletivo estadual e desde que comprove tempo de
contribuicao ou de servico prestado a Uniáo, a Estado, a municipio, ao Distrito
Federal, a autarquia, a funda(;ao pUblica, a sociedade de economia mista, a
empresa pUblica ou privada, ou como autônomo, devidamente atestado pelos
respectivos árgaos de previdéncia.

Paragrafo ünico. 0 tempo de contribuiçao ou de servico de que trata este
artigo será contado, observadas as normas seguintes:

a) náo sera admitida a contagem em dobro ou em outras condicães
especiais;

b) é vedada a contagem do tempo de servico piiblico corn o de atividade
privada, quando concomitantes;

c) não sera contado por urn sisterna o tempo de servico utilizado para
concessão de aposentadoria pelo outro, ressalvada a expressa renUncia, nos
termos do art- 16 desta lei.

Art. 11 - Será concedida a aposentadoria:
- por invalidez permanente, corn proventos proporcionais, correspondentes

a urn trinta e cinco avos por ano de exercicio de mandato, independente de
perlodo de caréncia e idade, não podendo o beneficio ser inferior a 22,85%
(vinte e dois inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) do estipêndio de
contribuicâo;

II - por invalidez permanente, corn proventos integrals, independente de
periodo de caréncia e idade, em decorrência de acidente sofrido no exercicio
do mandato pariarnentar ou de doenca grave, contagiosa ou incurável,
especificada em el;

III - voluntariamente, após o término do mandato parlamentar, corn
proventos integrais, desde que observadas concomitantemente as seguintes
condicoes:

a) 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) de contribuicao, se
homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) de contribuição,
se muiher;

b) rninimo de 10 (dez) anos de efetivo exerciclo de rnandato parlamentar
estadual.

§ 1 0 - Para o disposto na alinea "b" do inciso Ill equipara-se ao tempo de
efetivo exercicio de mandato parlamentar, ate o limite de 2 (dois) anos, 0
tempo de contribuicão facultativa para o IPLEMG.

§ 2 0 - 0 valor dos proventos das aposentadorias previstas neste artigo sera
calculado tomando-se por base o estipéndio de contribuição do Deputado;

Art. 12 - A aposentadoria concedida na forma do disposto nesta lei náo
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poderá ultrapassar o valor do estipêndio.
Art. 13 - Para os fins do disposto nesta lei, considerar-se-á tempo de

contribuição aquele reconhecido pelos sistemas de previdência social do
servico püblico, civil ou rnilitar e da atividade privada, rural ou urbana.

Paragrafo ünico. A apuraçâo do tempo de exerciclo de mandato e do tempo
de servico será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o
ano como de trezentos e sessenta e cinco dias.

Art. 14 - E vedada a percepcäo sirnultânea de proventos da aposentadoria,
nos terrnos desta lei, corn a remuneracao de cargo, emprego ou funcao
püblica, ressalvados os cargos acurnuláveis na forma da Constituicâo da
Repblica, os cargos eletivos e os cargos em cornissão declarados em lei de
livre nomeacâo e exoneração.

Art. 15 - 0 atual detentor de mandato parlamentar estadual será
aposentado voluntariamente, corn proventos integrais, apos 0 término do seu
mandato, desde que satisfaca concomitanternente as seguintes condiçöes:

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuicão previdenciária;
b) exerciclo de, no mInimo, 8(oito) anos de rnandato parlamentar estadual;
c) 53 (cinquenta e trés) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito)

anos de idade, se muiher.
Parágrafo Onico. Aplica-se ao parlamentar a que se refere o "caput" deste

artigo o disposto no inciso I do art. 8 0 da Lei n.° 7.855, de 17 de novembro de
1980.

Art. 16 - Em caso de renUncia expressa e irretratavel a aposentadoria já
concedida por qualquer dos ôrgáos ou Poderes do Estado, o tempo de
servico püblico estadual cornputado para aquela aposentadoria poderá ser
contado para a concessão de aposentadoria nos termos desta lei.

Secâo Ill

Da Pensão

Art. 17 - Conceder-se-a pensâo ao cOnjuge sobrevivente, por morte do
contribuinte do IPLEMG, correspondente a setenta por cento do valor do
beneficio, acrescido de quatro por cento para cada dependente, ate o limite
de trés quotas.

§ 1 0 - Cessa o pagamento da quota de quatro por cento acrescida a pensäo
prevista no "caput" deste artigo, corn a ocorrência de morte, cessacao da
invalidez, casarnento ou rnaioridade do beneficiário.

§ 20 - A quota prevista no "caput" deste artigo fica assegurada ao
beneficiário universitário, ate virite e quatro anos de idade.

Art. 18- No caso de morte ou casamento do pensionista, suspender-se- 6 o
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adicional por dependente, e sua pensão reverterá, em partes iguais, aos
beneficiários remanescentes, nos termos do regulamento.

Art. 19 - 0 contnbuinte solteiro, legalmente separado ou vicivo poderá
destinar metade da pensão a pessoa que constituir como sua beneficiária
especial, na inexistência dos benefrciários definidos nos incisos II e Ill do art.
70 desta lei.

Parágrafo (inico - A perlsão concedida nos termos deste artigo é pessoal,
intransferivel e terá a duracâo de cinco anos.

Art. 20 - Iriexistindo pensionista, a pensão, salvo o adicional de cada quota,
será distribuida em partes iguais aos dependentes a que se referem Os
incisos II e Ill do paragrafo ünico do art. 7 0 desta lei.

Parágrafo unico - Extinguindo-se a condicao de dependente, por
emancipação, maioridade, casamento ou falecimento, sera a pensáo
redistribuida aos demais, na forma do regulamento.

Art. 21 - 0 valor da aposentadoria e da pensão concedidos pelo IPLEMG
sera atualizado, na mesma proporcão sempre que ocorrer reajustamento do
estipêndio de contribuicao.

Secão IV

Do PecOlio

Art.22 - Por morte do contribuinte, é devido pecülio, pagãvel ao conjuge
sobrevivente ou, na sua falta, aos demais beneficiários.

§ 1°- 0 pecülio terá seu valor fixado na forma do regulamento.
§ 20 - 0 pecOlio responderá preferencialmente por débito do segurado corn

o IPLEMG.
Secao V

Dos BenefIcios Assistenciais

Art. 23 - A assistència social e outros servicos previdericiários serão
prestados aos beneficiários da autarquia, na forma do regulamento.

Capitulo III
Das Fontes de Receitas e Sua Aplicacao

Secao I

Dos Recursos

Art. 24 - São recursos do IPLEMG:
I - a contribuição do segurado;
II - a contribuicao do Poder Legislativo;
III - todo recurso financeiro e patrimonial, de qualquer natureza e origem,
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que Ihe for destinado ou que por direito Ihe pertencer;

IV - as receitas decorrentes de contrato, convënio ou acordo relativos a
consecucão de suas finalidades;

V - a saldo financeiro de exercicio encerrado;
VI - a transferência de recursos do Tesouro Estadual;
VII - as rendas resultarites das suas atividades e da cessão de suas

instalaçOes e de bens móveis, bern como da locacão de bens imóveis;
VIII - a aplicacão de sua receita;
IX - a aplicacão e a administracäo de sua reserva de beneficios concedidos

• a conceder;
X - a contribuicão de dez por cento sobre o valor da aposentadoria, pensão

• pecülio concedidos pelo IPLEMG a seus aposentados, pensionistas e
beneficiários:

XI - as receitas diversas.
Seção II

Da Aplicacäo dos Recuros
Art. 25 - As reservas e disponibilidades temporárias de recursos do IPLEMG

seräo aplicadas tendo em vista o interesse social, a seguranca, a manutençäo
do valor real do patrimOnio e a obtenção de rentabilidade satisfatória, para
cumprimento das finalidades de sua criacäo.

Art 26 - Os recursos disponiveis do IPLEMG seräo aplicados em inversöes
rentáveis, como operacöes de mercado de renda fixa ou variãvel, operacöes
financeiras ou imobiliárias e outras, a critério da diretoria da autarquia, na
forma do regutamento.

Art. 27 - Os bens, as rendas, o patrimônio e os servicos do IPLEMG gozam
de imunidade tributária, conforme estabelecido nas Constituição da RepbIica
e na Constituiçáo do Estado.

Art. 28 - Constituem patrimOnio da autarquia:
I . os bens môveis e imOveis, os direitos e outros valores pertencentes ao

IPLEMG e os que ao seu patrimOnio se incorporarem;
II - a doacão, o legado e os bens provenientes de pessoas fisicas ou

juridicas, püblicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.
Capitulo IV

Da Estrutura Administrativa

Secao I

Da Estrutura do IPLEMG

Art. 29 - São Orgãos do IPLEMG:
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- a Assembléja Gerat;

II - o Consetho Deliberativo;
III - a Diretoria;
IV - o Conseiho Fiscal.
Art. iu - us cargos da Diretoria, do Consetho Deliberativo e do Conseiho

Fiscal serão exercidos gratuitarnente.
Art. 31 - A Assembléja Geral e as reuniöes do Consetho Deliberativo e

Fiscal seräo realizadas na sede do IPLEMG.
Seco II

Da Assembléia Gera]

Art. 32 - A Assembléia Gera] do IPLEMG, composta dos seus contribijintes,
reunir-se-á por convocaçáo, corn a antecedéncia minima de sete dias,
mediante edital publicado no Orgo oficial dos Poderes do Estado, na
segunda quinzena de rnarco de cada ano, para:

- anualmente:
a) tornar conhecimento da situacäo do Instituto no exercicio anterior,

examinar e aprovar as contas e o relatário da Diretoria sobre;
b) deliberar sobre assuntos gerais de interesse do Instituto, no

compreendidos nas atribuiçoes do Conseiho e da Diretoria;
II - bienalmente, eleger:
a) os rnembros do Conseiho Deliberativo e igual nürnero de suplentes;
b) os mernbros da Diretoria;
c) os rnembros do Conselho Fiscal e igual nilimero de suplentes.
Art. 33 - A Assembleja Geral poderá ser convocada, extraordinariamente

por iniciativa da Diretoria, do Conseiho Deliberativo ou de urn terço dos
contribuintes.

Secão III

Do Conseiho Deliberativo

Art. 34 - C Conseiho Deliberativo, presidido pelo Presidente da Assembléja
Legislativa, seu membro nato, e integrado por mais dez membros e igual
nümero de suplentes, escoihidos dentre os seus contribuintes.

§ 1° - 0 Conselho Deliberativo terá urn Vice-Presidente, eleito dentre
seus rnembros efetivos, que substituirá o Presidente em sua ausência ou
impedimento.

§ 20 - 0 Presidente do Conseiho terá o voto de desempate.
Art. 35 - 0 Conselho Deliberativo reunir-se-á:
I - ordinararnente, pelo menos duas vezes por ano, por convocação de seu
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Presidente;

II - extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, por convocaçäo de
seu Presidente, da Diretoria do IPLEMG ou de urn terco dos seus
componentes.

Paragrafo ünico - A convocacão do Conseiho Deliberativo far-se-6 mediante
cornurlicacão a seus mernbros.

Art. 36 - Ao Conseiho Deliberativo do IPLEMG compete:
I - exarninar as contas e o relatório da Diretoria relativos ao exercicio

anterior, apOs parecer do Conseiho Fiscal e sobre elas decidir;
II - examinar e decidir assuntos que the forem submetidos peta Presidéncia

do IPLEMG;
Ill - fiscatizar o desempenho da administraçäo;
IV - autorizar a Diretoria a realizar operacoes de crédito, adquirir, atienar e

onerar bens do IPLEMG, na forma da lei;
V - votar os orçamentos do Instituto;
VI - julgar os recursos interpostos contra atos da Diretoria;
VII - baixar o Regulamento Geral e os Regulamentos Especiais, por

proposta da Diretoria, bern como modificã-tos quando se fizer necessário;
VIII - registrar, no prazo de ate setenta e duas horas antes do pleito, corn o

apoio de pelo rnenos vinte por cento dos contribuintes, as chapas para as
eleicoes previstas no do inciso II, alineas "a", "b' e "c' do art. 32 desta lei;

IX - jutgar os casos omissos;
X - avocar, para seu exame e revisão, processo de inscricão de contribuinte

e de concessão do beneficio;
XI - suspender o pagamento de benefIcio, na ocorréncia de razäo de ordem

legal.
Paragrafo ünico - 0 Conselho Deliberativo se reunirá e decidirá por maloria

de seus membros.
Art. 37 - 0 Conselho Deliberativo sera renovado, pelo menos, em urn terco

de seus membros, a cada eleicáo.
Secâo IV

Da Diretoria

Art.38 - A Diretoria do IPLEMG é composta do Presidente e do Diretor
Financeiro, escoihidos dentre os seus contribuintes, na forma do inciso II do
art. 32 desta lei.

Paragrafo (nico - Juntamente corn os membros da Diretoria, serâo
escolhidos o Vice-Presidente e o Vice-Diretor Financeiro.

Art. 39 - Compete a Diretoria:



788
- aplicar, em inversöes rentáveis, Os recursos disponiveis do IPLEMG;

If - prestar contas da sua gesto a Assembléia Geral;
Ill - fazer publicar, mensaimente, no órgâo oficial dos Poderes do Estado, os

demonstrativos das Receitas e Despesas e, anualmente, o Balanco Geral do
Instituto;

IV - assinar e endossar cheques e papeis de pagamento;
V - proceder ao pagamento de beneficios ou obrigaçOes de outra natureza,

em cheques nominativos ou créditos em conta corrente;
VI - propor a suspensão do pagamento de beneficio, na ocorréncia de razao

de ordem legal;
VII -examinar e julgar os processos de admissäo de contribuintes e os de

concessão de benefIcios.
Seçâo V

Do Presidente

Art.40 - Compete ao Presidente do IPLEMG, eleito bienalmente pela
Assernbléia Geral, compete:

I - dirigir e administrar o Instituto e seus negOcios e ordenar despesas;
If - convocar e presidir as Assembléias Gerais e participar das reuniöes do

Conselho Deliberativo, corn direito a palavra;
Ill - solicitar ao Presidente da Assembléla Legislativa o atendimento ao que

dispOem os arts. 32 e 38 da Lei no 7.855, de 17 de novembro de 1980;
IV - organizar o quadro de pessoal do IPLEMG;
V - representar o Instituto, em juizo ou fora dele;
VI - determinar que se proceda, anualmente e sempre que necessário, a

estudos sobre a situacäo financeira e patrimonial do Instituto, visando a
compatibilizar a reserva as exigências atuariais;

VII - determinar o exame e a instruçáo de processos de admissão de
contribuintes e de concessão de beneficios para decisão da Diretoria.

Secao VI

Do Diretor Financeiro

Art. 41 - Compete ao Diretor Financeiro:
I - determiriar a escrituração e o registro dos atos e dos fatos do Instituto;
II - prestar informaçoes sobre a receita e a despesa;
III - determjnar levantamento dos balancetes mensais e o do balanco anual

do IPLEMG;
IV - assistir as reuniöes do Conseiho Deliberativo, sempre que necessário,

corn direito a usar da palavra no encaminhamento de qualquer matéria de
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ordem financeira da autarquia.

Secao VII

Dos Vice-Diretores

Art.42 - Compete ac, Vice-Presidente e ao Vice-Diretor Financeiro, substituir,
respectivamente, o Presidente e o Diretor Financeiro, em seus impedimentos
eventuais, assim como na vacância de seus cargos, ate a convocacão da
Assembléia Geral.

Secao VIII

Do Conselho Fiscal

Art. 43 - 0 Conselho Fiscal do IPLEMG é composto de trés membros,
escolhidos entre seus contribuintes.

Art. 44 - Compete ao Conselho Fiscal:
- eleger, entre os seus membros, o seu Presidente;

II - opinar sobre o relatório anual da Diretoria, fazendo constar em seu
parecer as informacöes complementares que julgar Cjteis ou necessárias ao
exame e a decisão do Conseiho Deliberativo;

Ill - examinar, pelo menos semestralmente, o balancete e as demais
demonstracoes financeiras elaboradas periodicamente pela Diretoria e sobre
eles emitir parecer.

Art. 45 - A administracãO do Instituto, por determinacäo do Presidente da
autarquia, prestará as informacöes necessárias ao desempenho das
atribuiçoes do Conseiho Fiscal.

Art. 46 - Os membros do Conselho Fiscal poderão assistir as reuniOes do
Conseiho Deliberativo em que se for decidir sobre assuntos de sua
competéncia.

Art. 47 - A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal por
descumprimento de dever e solidária, mas dela se exirne o membro
dissidente que fizer consignar sua divergência, devidamente justificada, em
ata da reunião do Orgão.

Capitulo V

Das Disposiçöes Finals

Art. 48 - A estrutura administrativa do IPLEMG e as normas de seu
funcionamento, especialmente as constantes nos arts. 31, 32 e 38 da Lei no
7.855, de 17 de novembro de 1980, corn alteraçöes propostas pela Lei no
9.379, de 18 de dezembro de 1986, adequar-se-ão as disposiçöes
constitucionais relativas a administraçao publica e a previdência social,
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mediante proposta da Diretoria do Instituto, aprovada pelo Conselho
Deliberativo e submetida a Assembléia Gera].

Parágrafo ünico - A vista de exposicão fundamentada do Presidente do
IPLEMG, aprovada pelo Conselho Deliberativo, a Mesa da Assembléia fará
repassar para o Instituto verba correspondente as despesas corn pessoal que
a Secretaria da Assembléia nao possua ou de que não possa dispor.

Art. 49 - E vedado imputar subvencao püblica como pagamento de
contribuicao devida por qualquer contribuinte.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 51 - Revogam-se as disposicoes em contrário, especialmente o art. 7 0 e

o art. 34 da Lei no 7.855, de 17 de novembro de 1980.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE [El N O 1.998/98

Comissáo de Fiscalizacao Financeira e Orcamentaria
RelatOrio

De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto em tela extingue a
aposentadoria proporcional, adequando a Lei Organica do Instituto de
Previdëncia do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - as normas
constitucionais, e dá outras providéncias.

A proposiçáo foi distribuida a Comissão de Constituicäo e Justica, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A seguir, foi enviada a Comissão de Administraçao Piblica, que opinou por
sua aprovacao na forma do Substitutivo n o 1, que apresentou.

Agora, vern o projeto a esta Comissáo para receber parecer, nos termos
regimentals.

Fundamentaçáo
O objetivo do projeto em análise é adequar a Lei Orgànica do IPLEMG as

normas contidas na Emenda a Constituicao Federal n o 20.
O IPLEMG e uma autarquia da administração indireta da Assembléla

Legislativa, que tern por finalidade conceder aposentadoria, pensão, peciilio,
assisténcia social e outros beneficios previdenciários a seus contribuintes e
dependentes, nos termos do inciso XXXVI do art. 62 da Constituicâo
Estadual.

O art. 11 da proposiçäo determina que, para fazer jus a aposentadoria, o
Deputado deverá ter cumprido o periodo de carência (oito anos como
contribuinte da autarquia), comprovar 35 anos de contribuicão ou de servicos
prestados e ter, no minimo, 53 anos de idade.

No art. 12, inciso II, o tempo de exercIcio de rnandato é considerado
periodo de contribuicao ao IPLEMG.

Do ponto de vista financeiro-orcamentario, haverá reducao de despesas,
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como conseqüência da proibicäo da acumulação de proventos e da
ampliacão do tempo de contribuição, conforme norma constitucional.

No orçamento de 1998, o total de recursos do IPLEMG e de R$ 17 milhöes,
sendo que as despesas corn pessoal e encargos soclais situam-se em R$ 9
milhöes. As principais fontes de receita são as de contribuiçao, num total de
R$ 2,7 milhöes, as patrimoniais (aluguéis), rium total de R$ 4,3 milhães, e as
de capital, nurn total de R$ 9,8 milhöes.

Os gastos corn proventos de inativos atingem R$ 8,9 milhöes por ano.
Conclusâo

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.998/98 no 1°
turno, na forma do Substitutivo no i, da Comissão de Administracão Püblica.

Sala das Comissöes, 21 de dezembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Hely TarqüInio, relator - Marcos

Helènio - José Braga - Ajalmar Silva.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIçAO N O 40/97
Comissão Especial

ReiatOrio
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, e tendo como

primeiro signatário o Deputado Arnaldo Penna, a Proposta de Emenda a
Constituiçao n o 40/97 acrescenta alinea ao inciso I do art. 106 da Constituicão
do Estado.

Aprovada no 1° turno, retorna a proposicão a esta Comissão Especial para
receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentals.

Fundamentacão
Conforme tivemos ocasiáo de salientar, quando da emissäo do parecer para

o 1° turno, a proposta em exame objetiva suprir lacuna existente em nosso
texto constitucional a propósito da competéncia deferida ao Tribunal de
Justica. No caso, amplia-se a competência dessa egrégia Corte, inserindo-se
no âmbito de suas atribuiçöes o processarnerito e 0 julgamento das causas e
dos conflitos entre o Estado e os municipios ou entre estes, inclusive as
respectivas entidades da administracão indireta.

A edicão de norma desse teor justifica-se em face de que, no piano federal,
o art. 102, I, "f', da Constituição da Repüblica estabelece que compete ao
Supremo Tribunal Federal processar e juigar, originariamente, as causas e Os

conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre
uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administracão indireta.
Portanto, a proposicäo que ora examinarnos visa a instituir norma análoga no
ãmbito regional, deferindo ao órgão máximo do Judiciário estadual a
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competência a que aludimos anteriormente.

Assim, transformada a proposiçäo em norma constitucional, ficará
preenchida a lacuna da Carta Estadual, e, por conseguinte, näo haverá
dOvidas quanto a competência jurisdicional acerca dessa questao.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda a

Constituiçao no 40/97.
Sala das Comissôes, 21 de dezembro de 1998.
Miguel Martini, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, relator - AntOnio

Julio - Ibrahim Jacob - Leonidio Boucas - Isabel do Nascirnento - Arnaldo
Penna - JoOo Leite.

PARECER PAR.A 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE [El N O 1.804/98
Cornissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei no 1.804/98

dispoe sobre a criacao da Area de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica
do Rio Uberaba - APA do Rio Uberaba - e dá outras providências.

Aprovada no 10 turno, corn a Subernenda no 1 a Emenda no 1 e as Emendas
n os 2 e 3, a proposição retorna a esta Comissao para receber parecer para 0
20 turno, nos terrnos regimentals.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentacao

0 projeto de lei em tela, ao dispor sobre a criacão da APA do Rio Uberaba,
propicia aos Municipios de Uberlândia e Uberaba se articularem corn o
Estado para implantar e administrar uma unidade de conservaçâo que terã
papel fundamental na melhoria das condiçOes ecológicas locais, favorecendo
a efetivaçao de urn modelo socioeconOrnico em sintonia corn os principios do
desenvolvimento sustentávet. Possibilita-se, dessa forma, meihor
planejamento das acoes voltadas para a utilização dos recursos ambientais
da bacia, na regiao situada a montante do ponto de captacáo das águas que
servem a cidade de Uberaba.

A iniciativa, estimuladora de programas de cunho ambiental, contribuirá
para fazer reverter a arneaca de colapso no abastecimento, admitido em
decorréncia de baixas vazöes verificadas no rio ao longo dos Oltimos anos.
Corn sua irnplantaçao, haverá, ainda, malor envolvimento da sociedade civil e
do poder pUblico, por meio do conselho consultivo, na definicao de uma
adequada gestão dos recursos hidricos do manancjal. Trata-se, portanto, de
uma medida digna de nosso apoio.

Conclusão
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Pelo exposto, somoS pela aprovacão do Projeto de Lei no 1.804/98 no 2°
turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissöes, 21 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - AntOnio Andrade, relator - Isabel do

Nascimento.
Redacão do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N O 1.804/98

Dispöe sobre a criacão da Area de Protecao Ambiental da Bacia
Hidrográfica do Rio Uberaba e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam declarados como Area de ProtecOo Ambiental da Bacia

Hidrográfica do Rio Uberaba - APA do Rio Uberaba - Os terrenos que
integram a bacia hidrográfica desse rio situados a montante do ponto de
captacão de aguas da cidade de Uberaba.

§ 1 0 - Os limites da area de que trata o "caput" deste artigo são os definidos
pelo perImetro da bacia hidrogrâfica do rio Uberaba, a montante da
confluência corn o corrego Lajeado, que se projeta sobre urna superficie de
463km 2 (quatrocentos e sessenta e trés quilOmetros quadrados).

§ 2° - 0 Poder Executivo, no prazo de cento e oitenta dias, elaborará
memorial descritivo da APA do Rio Uberaba, contendo as limites da bacia e
as areas dos municipios abrangidos.

Art. 2° - A APA do Rio Uberaba destina-se a recuperacão, a preservacão e
a conservacao do rio Uberaba e:

I - a protecOo do ecossisterna ribeirinho para a manutencão do regime
hidrologico;

II - a preservacão dos remanescentes florestais da bacia hidrográfica;
Ill - a recomposição forestal da vegetacao ciliar e das demais areas de

preservacOo permanente previstas na Lei n o 10.561, de 27 de dezembro de
1991;	 -

IV - a meihoria das condicOes para a recuperacão e a protecao da fauna e
da flora regionais, em especial, das especies ribeirinhas e da ictiofauna;

V - a estirnular a meihoria da qualidade ambiental das areas circunvizinhas.
Art. 30 - E proibido na Area de Protecao Ambiental:
I - promover acOes de desmatamento e degradacão ambiental, de

drenagem, de aterro, de obstrucOes de canals e outras que descaracterizem
as ecossistemas da bacia sern as medidas compensatórias de recuperacão
ambiental, resguardando a efeito estabilizador da cobertura vegetal contra o
aparecimento dos poritos suscetiveis a erosáo;

11 - realizar obras que importem ameaca ao equilibrio ecolOgico ou que
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atentem contra as objetivos referidos no artigo anterior;
Ill - reahzar terraplanagem, aterros e demais obras de construção civil sem

as devidas medidas de proteção aos ecossistemas, previamente aprovadas
pelos órgaos ambientais ou de gesto da APA;

IV - pescar corn utilização de redes, tarrafas ou assemelhados.
Art. 40 - 0 Estado se articulará corn as Municipios de Uberaba e Uberlândia

para implantaçào e administraçao da APA do Rio Uberaba.
Parágrafo Unico - Para a gestâo da APA do Rio Uberaba, sera criado Orgo

colegiado, composto de representantes do poder püblico estadual e dos
municipios envolvidos, dos usuários e de entidades da sociedade civil
organizada corn sede e atuaço comprovada na bacia hidrográfica, na forma
do regulamento desta lei.

Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de cento e
oitenta dias.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 7° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 1998

AlAS

ATA DA ia PARTE DA 430 REUNIAO ORDINARIA, EM 17/12/98
Presidéncia do Deputado Cleuber Carneiro

Surnário: Designaçäo de comissão - Cornposicao da Mesa - Destinação da
reunião - Execucáo do Hino Nacional - Palavras do Deputado Marco Regis -
Palavras da Sra. Angela Gabriela Naves Givisiez - Palavras da Sra. Ana
Claudia Rodrigues Batista - Palavras do Sr. Ibrahim Hannas - Apresentacáo
musical - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente.

Designacao de Comissão
o Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - A Presidéncia designa as

Deputados Sebastiâo Navarro Vieira e Joao Leite para, em comissãa,
conduzirem aa recinto do Plenário as familiares do homenageado e as demais
convidados que se encontram no Salão Nabre.

Compasicäa da Mesa
o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa os

Exmos. Srs. Baldonedo Arthur Napaleáo, Secretário Adjunto da Casa Civil,
representando a Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Cleonice
Hannas, viOva do hamenageado; Ibrahim Hannas, irmäo do homenageada e
representante cia familia; Geraldo Caldeira, Presidente da Associacäo Médica
de Minas Gerais; Joâo Batista Gomes, Secretário do Conseiha Regional de
Medicina de Minas Gerais; Alcir Nascimento, Secretário-Geral do PFL de
Minas Gerais; e a Deputado Marco Regis, autor do requerimento que suscitou
esta reuniáa.

Destinacáa da Reuniáo
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a memôria do

Deputado-Jorge Hannas, falecida durante a campanha eleitoral deste ano.
Execucaa do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida as presentes a ouvir a execucão
do Hino Nacianal.

- Procede-se a execucâo Hino Nacianal.
Falavras do Deputado Marco Regis

0
	 o Deputado Marco Regis - Exmos. Srs. Deputado Cleuber Carneiro, 1°-

C, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no
exercicia da Presidência; Baldonedo Napoleao, Secretário Adjunto da Casa
Civil, aqui representando S. Exa. a Governador do Estada de Minas Gerais,
Eduardo Azereda; Cleonice Hannas, esposa e companheira par toda a vida
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do Deputado Jorge Hannas; Ibrahim Hannas, irmäo do Deputado Jorge
Hannas e Vereador no Municipio do Rio de Janeiro; Geraldo Caldeira,
Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; Joo Batista Gomes
Soares, Secretário do Conseiho Regional de Medicina do Estado de Minas
Gerais; Alcir Nascimento, Secretário do Partido da Frente Liberal em Minas
Gerais; Deputados, familiares e amigos do Deputado Jorge Hannas, mernbros
da imprensa, no momento em que os matizes crepusculares se derramam
sobre a 13a Legislatura da Assembiéia Legislativa de Minas Gerais, reunimo-
nos, neste Plenário, para reverenciar a figura de urn dos mais lidimos
integrantes deste quadriênio, o Deputado Jorge Hannas. Lamentavelmente,
sua presença foi subtraida do nosso convIvio, porque teve sua existéncia
humana interrompida de maneira trágica, durante o perlodo da Oltima
campanha eleitoral. Naquela ocasião, grande parte de nOs, seus colegas, não
pôde prestar-Ihe as ültimas homenagens, gerando uma lacuna na
sohdariedade aos seus familiares. lnfelizmente, o inesperado e irreparavel
acontecimento pegou a todos nas mais diferentes e distantes fronteiras da
porfia pelo voto. Entretanto, temos a plena convicço de que esta Casa näo
Se omitiria jamais em tributar gastos ou procedirnentos que pudessem traduzir
a admiração e o respeito nutridos por tao respeitável parlamentar. Nem
economizaria palavras para buscar dimensioná-!o nos reals limites de sua
grandeza humana.

Esta reuniào se concretiza por deferimento do nosso digno Presidente,
Deputado Romeu Queiroz. Muito me emociona que esteja sendo intérprete
desta instituicão em seu todo, extravasando sentimentos ate agora contidos
nas agremiaçoes partidárias, através de seus Deputados, nas diversas
diretorias e geréncias desta Casa, nas assessorias técnicas e parlamentares,
no corpo de seguranças, motoristas e servicais.

Nesta minha primeira experiência parlamentar, pertencendo a urn partido
politico de ideologia teoricamente diferente daquele que abrigava o Deputado
Hannas, o qua] cumpria o seu terceiro mandato e carregava consigo urn
considerávet acervo politico, além de uma fecunda experiência de vida, näo
imaginava que dele pudesse receber incentivos, conselhos e outras
expressães de amizade. 0 motivo da nossa comunhäo de pensamentos,
brotada durante o biOnio em que juntos compusernos a prestigiosa Cornissâo
de Saüde e Acao Social, talvez passasse pelo humanismo em nossa
profissão médica, pela sinceridade dos nossos propósitos politicos, pela
busca do ser humano despojado e, acima de tudo, na tentativa da prática dos
princlpios cristãos, sern que, para isso houvesse necessidade de sectarismo
religioso ou politico.
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o Deputado Sebastião Navarro Vieira (Em aparte) - lustre Deputado Marco

Regis, o Lider do meu partido, Deputado Bilac Pinto, lastirnando näo poder
estar presente nesta reunião de homenagem ao nosso companheiro Jorge
Hannas, pediu-me que somasse a minha voz, a da minha bancada e a do
Lider do PFL nesta homenagem que V. Exa. teve o privilégio de suscitar
nesta tarde.

Jorge Hannas viveu conosco esta legislatura e cumpriu outras legislaturas
anteriorrnente. Foram três legislaturas a servico de Minas, prestando bons
servicos a nossa gente e ao nosso Estado. Aqui ele granjeou a amizade de
todos e, rnais que amizade, granjeou respeito. Jorge Hannas sempre foi dos
Deputados mais respeitados nesta Casa, pela sua probidade, pela sua
honradez, pela sua dignidade. Jorge Hannas era urn medico corn estilo
antigo, como e tarnbérn V. Exa., Deputado Marco Regis, medico que faz da
rnedicina urn sacerdOcio, que atende a pobreza, medico despojado E o
exercicio da medicina e a vivência dos problemas soclais talvez tenharn
despertado nele a vocacâo politica para corrigir as mazelas da nossa
sociedade e contribuir para o engrandecimento de nosso Estado e para a
melhoria da qualidade de vida de nossa gente.

o reconhecimento a Jorge Hannas nâo e so desta Casa, dos seus colegas
e de seus pares, rnas e o reconhecirnento de Minas Gerais pelos servicos
que ele prestou e pelo exemplo que deixou. A partida prematura de Jorge
Hannas, quando seria novamente eleito e nos dana a alegria de exercer
coriosco rnais uma legislatura nesta Assembléia, representando o povo de
Minas Gerais, deixou nâo so urn grande espaco nesta Casa e uma saudade
imensa em todos mis, mas também o exernplo de grandeza, de horiradez, de
nacionalismo, de probidade, de como deve ser realrnente urn homem püblico
voltado para os interesses do povo de Minas Gerais. Muito obrigado pela
conicessão do aparte.

A Deputada Isabel do Nascirnento (Em aparte.) - Sr. Presidente,
autoridades, familiares, D. Cleonice, Srs. Deputados, convidados, aqui estou,
não pedi, não queria vir, mas Deus quis, e aqui estou. Corn toda a certeza, as
poténcias do céu se mobilizaram naquele dia de tao triste rnemOnia para todo
0 povo mineiro, e muito particularrnente para o povo de Manhuacu e regiäo,
Campo das Vertentes e vale do Jequitinhonha.

A tristeza tomou conta dos coraçOes e dos ânimos de todo urn povo que
valorizava em Dr. Jorge Hannas o hornern de extraordinário valor hurnano,
cujo coraçäo e pensarnento sempre vibrararn em beneficio do povo sofrido
que a ele recorria na certeza de poder contar corn grande forca e
generosidade, caracteristicas dos grande humanitários.
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Podemos afirmar que tao grande quanto a tristeza do seu povo foi a alegria

daqueles que o receberam "no outro lado da vida", porque essa certeza,
quem nos deu, foi Jesus Cristo: "A vida nâo termina no tümulo; e a cada urn,
segundo suas obras". Eu tenho a conviccao de que o Dr. Jorge Hannas está
muito feliz, pela grandiosidade de seus feitos.

Nâo conheci o Dr. Jorge Hannas, infehzmente. Já conheco, porem, uma
pequena parte de seu trabalho, o que me faz refletir sobre tamanha
responsabilidade que ora pesa sobre os meus ombros. Não e simples trilhar
os carninhos tracados pelos grandes homens, mas sustento-me na oracäo e
na fé em Deus.

E corn o coracâo dolorido que dirijo aos familiares do Dr. Jorge Hannas a
minha solidariedade, em forma de oracoes.

Invocando a minha condicao de mae e esposa, posso avaliar o grande
sofrimento que a dura realidade impôs a Sra. Cleonice Hannas, a quem me
dirijo especialmente, de coracao para coracao.

0 Deputado Hely Tarquinio (Em aparte) - Meu caro amigo, Deputado Marco
Regis, agradeco o aparte e dirijo-me ac, Presidente desta Casa, aos Srs.
Deputados, a familia do Dr. Jorge Hannas, especialmente a sua esposa, a
sua fllha e a seu irmão, que estäo presentes, para, em nome do PSDB e em
rneu nome, como companheiro, amigo e colega nesta Casa e na Comissâo
de SaUde, dar o depoimento da minha amizade e do conhecimento adquirido
corn o Dr. Jorge Hannas. 0 seu falecimento encerrou o seu ciclo vital
material, mas sabemos que ele tern outras missöes, por isso Deus o charnou.
Neste momento, deixamos aqui uma frase para reflexäo: "0 ma!, muitas
vezes, e urn bern mal-interpretado". Corn essa frase, gostariamos de dizer
que a lacuna deixada por ele em nosso meio tornou esta Casa menor, mas,
corn o caminho que tomou, a partir da hora em que deixou esta Casa,
certamente, estará iluminando-nos e a sua familia. Por isso mesmo, ficamos
conformados e ligados a sua memória, mas temos também de dizer que
acreditamos firmemente que a morte é urn desdobramento da vida. Nesse
desdobramento, ele nos deixou urn grande legado, urn grande exemplo de pai
extremado, de pai de familia honrado, de esposo querido que deu toda a
assisténcia a sua farnilia, de companheiro e de colega de todas as horas
nesta Casa, de urn fllho de liban6s que deixou a rnarca por onde passOu,
trazendo, do longinquo Libano, toda a forma de comportamento ameno e
conciliador. Por isso mesmo, acreditamos que esse grande legado servirá de
exemplo para todos nós.

Como medico, ele teve a sua formacao no Rio de Janeiro. Essas
informaçöes adquiri ac, longo do tempo, conversando corn ele. Disse-me que

799
teve professores luminares de rnedicina na Escola Vitalista, uma escola
hurnanista. Assimilando todo esse conhecirnento, levou-o para a sua querida
Manhuaçu. La, através de uma medicina generalista, como clinico-geral e
cirurgiäo, pôde praticar a medicina como preceito de honra. Corn isso,
conquistou os municipes, a regiao e todos aqueles que conviveram corn ele.
Teve, corno desdobramento, a aclarnacao de todos. Isso fol se fortificando e
se configurando, ate que, por questäo da própria acao humanista do Dr.
Jorge, consegulu eleger-se, em urn desdobramento de sua vida, e tornou-se
urn grande politico, urn Deputado Estadual pela sua regiao.

Al, sim, ele pode fazer urn bern maior através da politica: levar, por sua
mediaçâo, recursos para o seu povo no sentido de amenizar as dificuldades
da vida em todos os seus setores. A sua vocacao humanistica fez corn que
pudesse, cada vez mais, atuar na Assembléia Legislativa, na Comissão de
Saüde, dando sua contribuiçáo pessoal de medico e tentando diminuir as
dificuldades na assisténcia médica de Minas Gerais. Ele fez várias incursöes
e expedientes para levar o Governo a destinar mais verbas para a saUde.
Conhecemos também a sua atuacao, apesar de nâo estar presente aqui
naquele tempo, na feitura e na revisão da Constituicao entre 1988 e 1989. Ele
teve urna grande atuacão e, ate mesmo, conflgurou, nesta Constituiçào, urn
dispositivo que deu a Minas Gerais a condicao de gastar em saUde o mesmo
que se gasta em transporte. Digo isso aqui exatamente porque, durante a
nossa convivência, ele sempre nos lembrava dessa grande conquista. 0
Poder Legislativo e lento, progressivo, mas, corn o tempo, configura, nos
dispositivos constitucionais, as necessidades mais prernentes do povo. E o
Dr. Jorge Hannas conseguiu estabelecer regras claras para a meihoria da
saUde, embora essa area esteja ainda em uma situacao dificil. Mas isso näo
impede que continuemos lutando. 0 Dr. Jorge Hannas foi aqui o tijolinho de
uma casa e, junto corn a acao de outros Deputados, certarnente
construiremos, lentamente, o edificio da saüde, para a dignidade de todos
nos.

Quero, mais urna vez, reiterar, para sua esposa, seu irrnão e sua filha,
enfim, para sua familia, 0 nosso sentimento de arnizade, pois, corn o Dr.
Jorge Hannas, vivemos aqui muitas alegrias. Sabemos que ele está ao lado
de Deus e que, de Ia, poderá iluminar os nossos passos na Assembléia e os
de seus farniliares. Muito obrigado, Deputado Marco Regis. (- Palmas.)

0 Deputado Adeirno Carneiro Leão (Em aparte) - Quero agradecer a
oportunidade e dizer, em prirneiro lugar, em norne de toda a Bancada do PT,
que todos nós prestamos a nossa homenagem ao Dr. Jorge Hannas, visto
que todos nos reconhecemos nele urn ser humano gentil, acolhedor e



C
C

0

C
E
0

0

C?

800
conseiheiro; urn homem valoroso para esta Assemblela; urn parlamentar
exemplar, que teve sempre não sO a preocupaçào de garantir os recursos
para a sauce e de estar atuando permanentemente para que o Estado desse
rnais atençäo para essa area, mas também para permitir a participação da
sociedade e a construção da democracia. Apesar de muitas diferenças
ieológicas, tenho a conviccão de que não somente nós do PT, mas todos os
parlamentares desta Casa temos uma grande identidade nessa busca e
defesa permanente da construçäo de uma sociedade democrática. 0 Dr.
Jorge Hannas, pelo que atuou e representou na vida da Assembléia
Legislativa, não foi apenas urn homern importante e urn parlamentar valoroso,
mas, de acordo corn o conceito de Bertolt Brecht, são imprescindives os
homens que lutam sempre, permanentemente, todos os dias, por uma grande
causa, o Dr. Jorge Hannas foi, para esta Casa, urn parlamentar
imprescindivel. Todos nós perdernos näo so urn grande, valoroso e
imprescindivel parlamentar, mas urn amigo que ficará em nossos coracoes
para sempre.

0 Deputado Tarcisio Henriques (Em aparte) - Deputado Marco Regis,
pediria a paciéncia de V. Exa., da Mesa e dos ilustres convidados, porque
tenho a certeza de que todos os Deputados irão querer falar, apartear ou
aproveitar a oportunidade de seu discurso para deixar uma mensagern de
saudade e de Iembrança de quern foi amigo de todos. E esse o rneu
propósito. Convivemos corn Jorge Hannas durante o mandato anterior como
vizinhos de seu gabinete e corn ele aprendernos muito. Gostaria de dizer que
esse sentimento de pesar Se deixa acrescer de urn sentimento de orgulho
muito grande.

Deputado Marco Regis, V. Exa. sabe que temos medicos e medicos, assim
corno temos politicos e politicos. Jorge Hannas não era urn medico desses
que criticarnos como filiados ao SUS. De modo algurn. Também não era urn
politico desses que criticamos como cornprometidos corn a corrupcào. Ao
contrário. Jorge Hannas era urn medico que fez da solidariedade urn
sacerdócio e quis trazer para o exercicio de seu mandato parlamentar a
vontade de curar os males que existern em nossa politica. Como politico, se
fez admirado e se fez urn exemplo para todos nos, pois demonstrava
responsabilidade no seu modo de agir, de trabathar, de comparecer as
reuniOes, nos seus pronunciamentos, nas suas mensagens, nos seus
pareceres, nas cornissöes. Evidenternente, irernos sentir muita falta dele.
Ousaria dizer ate mesmo que esta Casa não terá, tao cedo, quem possa
substitu i-Jo.

Era isso que gostaria de dizer, na esperança de que o seu trabalho e a sua
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passagern por aqui sirvam de exemplo para todos os outros que viráo nas
legislaturas subsequentes. Quem dera pudéssemos ter rnuitos Jorges
Hannas para fazer corn que Minas se transforme realmente naquilo que todos
sonhamos! Portanto, gostaria de me associar as homenagens que V. Exa. e
esta Casa prestam, dizendo para os seus farniliares que nos sentirnos, como
eles, urn pouco órfãos corn a perda de urn grande amigo, que será urn
exemplo para todos nos.

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Marco Regis, V. Exa.
foi muito feliz em fazer urn requerirnento para que houvesse esta reuniäo em
homenagem ao Jorge Hannas. Durante esses quatro anos em que estivemos
juntos, tivernos a oportunidade de nos encontrar algumas vezes, mesmo em
viagens pela regiäo de Manhuacu e Santa Maria do Sal. Lembro-me de que
estivemos juntos pela Oltima vez numa reunião muito importante, que me fez
seguro para vir a este microfone e dizer que tenho a conviccao absoluta de
que Jorge Hannas não morreu.

Estivemos num culto, urn culto a Deus, urn culto em que o Deputado Jorge
Hannas orou e corn a igreja afirmou Jesus Cristo como o Senhor e o
Salvador.

Certa feita, Jesus disse aos seus discipulos: "Lázaro dorme". Mas eles não
compreenderam. E porque náo cornpreenderarn, e de Jesus teve de dizer-
Ihes: "Lázaro morreu", porque eles não compreendiam a verdade absoluta.

Sel que a esposa, de Jorge Hannas, suas fllhas, seus funcionários,
especialrnente seus funcionários, que tern aqui dado urn testemunho muito
grande da vida desse Deputado, hornem honrado, integro, sério, temente a
Deus, muitas vezes tiverarn de dizer: "Jorge rnorreu". Mas eles näo
compreendem, porque o mundo não cornpreende. Esta vida é muito
passageira, é rnuito ténue, existe a vida eterna. Se todos pudessem
compreender a verdade, poderiamos dizer a todos: vocé nao sabia? Jorge
Hannas subiu aos pararnos da gloria, corre nos campos verdes do paraiso
corn a verdade, corn Jesus, que é o Senhor da vida dele.

Também a morte nos leva a uma reflexão de como é importante
acumularmos tesouros e acurnularrnos aplausos 16 em dma, porque somos
observados por tribunas muito mais altas do que essas desta terra. E P0550
afirmar corn conviccão que aquelas tribunas aplaudiram Jorge Hannas,
quando tornou a decisão de entregar sua vida ao Rei dos reis, ao Senhor da
nossa vida, que venceu a morte no terceiro dia e legou a todo o que nele cré
a vida eterna. Por causa desse norne, que está acirna de todo nome, o nome
de Jesus Cristo, posso, como parlamentar e corno cristão, dizer que tenho
convicçäo de que urn dia estaremos juntos corn nosso companheiro Jorge
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Hannas, que, hoje, esta Casa, a mais alta do Estado de Minas Gerais, sente-
Se pesarosa, mas também honrada por poder dedicar estareunião especial
para homenagear urn homem que deixou entre nos urn grande rastro nos
momeritos em que esteve conosco. Muito obrigado.

o Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Meu caro Deputado Marco Regis,
não poderia deixar de, em meu nome pessoal e em nome da Cornissâo de
Saüde da Assembléia de Minas Gerais, por delegação de seu Presidente,
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, fazer aqui tarnbérn minha homenagem
ao ilustre companheiro, que dedicou urn trabaiho especial àquela Comissão.
Homem que distribuiu nao apenas o tratarnento, 0 relacionarnento entre seus
companheiros, mas que pregou também o amor.

Hoje não é urn dia de festa, mas de uma hornenagem em que podemos
falar em amor. Gostaria de lembrar o que disse São Paulo: "Ainda que eu fale
todas as linguas, as dos hornens e as dos anjos, se eu não tiver amor, nada
serel; ainda que conheça todas as ciências e que saiba todos os mistérios, se
eu não tiver amor, nada serei; ainda que alcance tal grau de fé, que possa
remover montanhas, Se eu nâo tiver arnor, nada serei; ainda que eu entregue
todos os meus bens aos pobres e que deixe o fogo consumir meu corpo, se
eu nao tiver amor, nada serei". E o Dr. Jorge pregou o amor entre todos nos.
Muito obrigado.

o Deputado Ronaldo Vasconcellos (Em aparte) - Deputado Marco Regis,
quero agradecer o aparte e dar-Ihe parabéns pela iniciativa que teve de
hornenagear esse grande cidadãc e grande homem pCiblico, grande politico
que foi o Dr. Jorge Hannas, corn quem convivemos durante 12 anos nesta
Casa.

E born que os familiares e as pessoas saibam e reflitam que, nesses 12
anos de convivência, de manhã, de tarde e de noite, em momentos dificeis
como, por exemplo, na discussão da Constituiçao mineira tive corn o Dr.
Jorge Hanrias o meihor relacionamento possivel, nunca tivemos urn momento
sequer de qualquer tipo de discussão. Eu brincava muito corn o Dr. Jorge,
pela seriedade corn que tratava a coisa piblica e pela seriedade corn que
conduzia a sua vida politica. Hornem de bern, cidadão honrado, rnuito born
politico, hurnano, acima de tudo, born companheiro, born amigo, urn exernplo
para todos nós que militarnos na vida politica. De Manhuaçu, ele, de Ponte
Nova, eu, dividimos pouquissirnas cidades e sernpre tinharnos urn
relacionamento amigo e respeitoso.

Gostaria de deixar ciaro, em norne do PL, que o Dr. Jorge Hannas tambérn
era urn liberal e tinha a caracteristica da coeréncia. Sempre pertenceu aos
quadros do PFL corn a rnaior determinacao, corn a rnaior boa-vontade e corn
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a maior compostura ética e no exercicio pleno de cidadão das nossas Minas
Gerais. Suas caracteristicas de companheirismo, de lealdade, de amizade, de
respeito e de consideracão são adjetivos que definem a figura hurnana que foi
a Dr. Jorge Hannas. Palavras para a familia, apenas para dizer que quem
conviveu corn ele, durante 12 anos, sente por ele urn grande respeito e uma
admiração rnaior ainda. Parabéns, Deputado Marco Regis.

o Deputado Geraldo Nascimento (Em aparte) - Deputado Marco Regis,
nossos sinceros cumprirnentos a V. Exa. e a famIlia presente do Deputado
Jorge Hannas. Sincerarnente, não poderiarnos ficar ausentes desse
curnprimento a V. Exa. e a familia do Deputado Jorge Hannas. Como disse
urn dos Deputados da Casa, o Jorge Hannas está presente no nosso meio.
Ele marcou presenca nesta Casa pela sua inteligéncia, pela sua seriedade e
pela sua grandeza: tao grande corno os hornens que nascem em São João
del-Rei. São João del-Rel, apesar de ter sido Jorge Hannas fllho da cidade de
Resende Costa, outrora administrada pelo companheiro do PT.

Talvez sejam esses os elernentos que colocarn essa inteligència na figura
de Jorge Hannas, que tanto se faz presente nesta Casa, apesar da sua
ausência fIsica. Jorge Hannas está conosco. Ele, de Manhuacu, não deixa
nenhurn vestigio de coisas ruins para o povo daquela regiao. E para São João
del-Rei, fica marcada a inteligéncia e a grandeza de hornens corno Tiradentes
e Tancredo Neves. Muito obrigado a todos, principalmente ao nobre
Deputado autor do requerimento que suscitou esta reunião.

o Deputado Bené Guedes (Ern aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas e farniliares do ifustre Deputado Jorge Hannas, em primeiro
lugar, gostaria de parabenizar o ilustre Deputado Marco Regis pela iniciativa,
das rnais justas, porquanto a figura do Deputado Jorge Hannas merece
realrnente o apreco que a Assembléia Legislativa dernonstra por ele neste
mornento. Foi o Dr. Jorge Hannas urna figura que rnuito nos marcou, pelo seu
trabalho, pela sua dignidade, pelo seu modo de ser, tranqüilo, amigo, sério,
extremamente dedicado a sua Zona da Mata e, em especial, a querida cidade
de Manhuacu. Jorge Hannas, sem düvida alguma, foi urn exemplo de vida.
Nós, que estamos aqui de passagem, evidenternente sentirnos muito sua falta
na Casa. Todos os flOSSOS colegas sentiram rnuito.

Quando estive em Manhuacu, no dia de seu passarnento, vi a dor do povo
de Manhuacu e do povo da Zona da Mata. Agora, em nome da Bancada do
PDT, do qua[ sou Vice-Lider, em nome de rneus companheiros de bancada,
queremos expressar nossa solidariedade, nossa saudade e dizer a sua
querida viUva que aqui está e a sua querida filha que, rnais do que nunca,
estarnos hole chorando essa perda. A Assembléia Legislativa teve nele, sem
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dUvida alguma, urn de seus baluartes. Teria uma reeleicao tranquila, por tudo
o que plantou. Está fazendo muita faita e ainda vai fazer muita falta,
principalmente a Zona da Mata, região a qual ele se dedicou muito. Fomos
testernunhas disso, principalmente na area da saUde.

Quero expressar a todos, principairnente a familia, nosso profundo pesar e
dizer que ele hoje estâ em outro piano, superior, junto de Deus e certamente
vai sernpre iluminar os passos de seus entes queridos. Esperamos que
tarnbérn para todos nos que militamos na vida pübhca ele, Ia de dma, junto do
nosso lider malor, que é Jesus Cristo, possa continuar nos ajudando.
Agradeco ao rneu caro Deputado Marco Regis a deferência e mais uma vez
transmito a V. Exa. nosso irrestrito apoio pela iniciativa que realmente faz
justica âquele que foi urn grande homem pObhco, urn pai de famIlia exemplar,
urn medico muito querido de Minas e do Brasil. Muito obrigado.

o Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Deputado Marco Regis, pedi 0
aparte para homenagear a figura do amigo, do medico, do homem püblico,
Deputado Jorge Hannas.

Quero parabenizar V. Exa., que, reafirmando o que disse o Deputado
Sebastiâo Navarro Vieira, teve 0 privilégio de ser o autor do requerimento que
tornou possivel esta homenagern. Tentava formular alguns pensamentos. 0
que dizer a mais sobre a Deputado Jorge Hannas? Não nos cansariamos de
enumerar suas virtudes, suas qualidades, tudo aquilo que Jorge Hannas
representava. Lembrava-me de que ele partiu num momento em que cumpria
a sua rnissão, no exerdIcio do seu mandato, buscando corn todo o empenho
continuar servindo ao povo mineiro. Lembrava-me de algumas passagens
biblicas em que Jesus diz que se o grao de trigo que cai em terra não morre,
fica sO, mas, se morre, dá muitos frutos. Lembrava-me de que na Campanha
da Fraternidade Se disse que as palavras convencem, mas os exemplos
arrastam. E todos nos sentimos, naqueie momento, que o Deputado Jorge
Hannas tinha ainda muito a nos dar em conhecimento, sabedoria,
experlOncia. Mas quero aqui deixar urn pensamento para toda a familia. Num
mornento de dor, nem sempre conseguimos refletir sobre a verdade da vida.
Jesus disse: "Aquele que vive e crë em mim não morrerá jamais". Tive 0
privileglo e a oportunidade de estar, em urn acidente anterior, corn 0
Deputado Jorge Hannas, orando juntos, e pude constatar ser ele urn homem
de fé. Certamente, Jorge Hannas apenas se transformou, e disso temos
cOnviccão.

E quando nos perguntamos: Was por que tao cedo, corn tanto para dar?",
ernbro-me de que urn artista, urn escultor, quando esculpe uma obra de arte,
diz: "Está acabada a obra". Está pronta. Mas qualquer outro pode olhar e
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dizer: "Falta alguma coisa aqui". Quem sabe esse ângulo podia ser
rnelhorado, quern sabe faltava alguma coisa? Mas 0 artista que esculpiu a
obra, quando percebe que ela está pronta, diz: "Está concluida a obra".
Certamente, aos nossos olhos, diriamos: "Falta ainda algo para Jorge
Hannas", mas o verdadeiro Escultor, o grande Artista que esculpiu aquela
obra rnaravilhosa, disse: "A obra está pronta, vem agora gozar dos beneficios
de tudo aquilo que semeou e plantou na Terra". Que born! Tenho a certeza de
que quando o apOstolo Paulo partiu, disse: "Combati o born cornbate, terrninei
a rninha carreira, guardei a fé, agora so me resta receber a palma da vitOria".

Certamente esta hornenagem que fazemos hoje e muito simples, muito
singela, rnas a verdadeira hornenagem já aconteceu. Está sendo prestada no
céu. Jorge Hannas certamente já recebeu a palma da vitOria. Muito obrigado.
(- Palmas.)

0 Deputado Ermano Batista (Em aparte) - Sr. Presidente, demais
presentes, não sou medico nem rnernbro da Comissão de Justica, rnas
sirnplesmente urn Deputado que orguihosamente se inscreveu, rnovido por
urn inusitado sentimento de prazer, na relacão dos amigos de Jorge Hannas.
Quero dizer, embora dando enfoque diferente do que foi dado, porque no
sentido espiritual não me sinto autorizado a faze-b, mas direi, corn sobeja
razão de acerto, que hornens da cepa de Jorge Hannas realrnente nao
morrem. 0 fisico cai, o corpo tomba, rnas rnesrno no impacto do corpo, a
alma salta da feral rnansão - repetindo Castro Alves - para se transforrnar no
outro corpo, abstrato agora, mas consistente no sentirnento e na memOria dos
seus familiares e dos seus amigos. 0 exemplo de Jorge Hannas será seguido
eternamente. Os seus passos serão trilhados, porque a sua rnernOria jarnais
serã apagada dos nossos sentimentos e de todos aqueles que Ihe são daros,
e que são seus amigos. Muito obrigado.(- Palmas.)

o Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Gostaria de parabenizar o
brilhante parlamentar peia oportunidade, pelo alcance, em profundidade, do
grande significado, talvez, para nos, urn pouco mais além da arnizade, a
convivência, desde que ingressamos juntos nesta Casa.

Tenho certeza de que, desde o dia ern que sua alma foi entregue a Deus, 0
Estado, sobretudo a Zona cia Mata e o Leste mineiro, permaneceu num
profundo e grande silêncio e tristeza, pela perda do lider rnaior da grande
Manhuaçu e adjacências; pela defesa inconteste dos interesses dos menos
favorecidos que aquele Deputado sernpre exerceu nesta Casa Legislativa; e,
por fim, pelo grau profundo de arnizade e relacionarnento.

Hoje, não eu nern apenas voces, mas a expressão de cada parlarnentar,
independentemente de partido, deriota o sentirnento de todos. A morte de



806
Jorge Hannas, para nOs e para Minas, foi urn desfaique, mas devemos nos
silenciar e buscar, nesta hora, o alcance das oraçöes, para suprir nao apenas
a tristeza da sua famIlia, mas a nossa também. Quem tirou essa preciosa vida
foi quern a deu, e eu o respeito. Espero que todos tentemos compreerider o
que ainda nâo conseguimos e que a natureza e o Poder Divino nos
direcionem para que os nossos coraçoes quebrem essa dureza, essa
resisténcia de no permitirmos que se vá urn amigo, que se Va urn ente
querido.

Como disseram aqui os meus antecessores - muito bern dito, em todas as
formas colocadas -, se formos analisar profundamente, fica dificil falar sobre
uma pessoa da envergadura do Deputado Jorge Hannas, homem de urn
coração do tamanho desta Minas Gerais; homem que sabia apenas fazer o
bern, muitas vezes apesar de seu próprio sacrificio. Mas ele lutava e se
orientava seu idealismo.

Tenho certeza de que todos somarnos essa profunda tristeza. NOs e todos
os meus colegas do PMDB expressarnos, juntamente corn voces, esse
mesmo seritimento. Muito obrigado.

0 Deputado Marco Regis - NOs agradecemos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, convidados, não seria necessário que

retomássernos de todo, o nosso discurso ate o final. Dou-me por feliz neste
momento, porque, na verdade, a pintura que realizamos neste momento,
quando, modestamente, rabiscamos o centro da tela, foi terminarja por urna
legião de artistas, aqui representados pelos colegas de Jorge Hannas, que
emitiram opiniães valiosas e expressaram sentimentos profundos. Tudo isso
fala mais do que as nossas modestas palavras.

Sr'. Cleonice Hannas, Dr. Ibrairn Hannas, demais membros e familia,
Georgia, fitha de Jorge Hannas, a voces dirra que o que ocorre nesta tarde é
a expressão do que o Deputado Jorge Hannas representava para esta Casa.
Nada como uma manifestaçao numa ocasião como esta, já passadas as
paixöes e as sentirnentos de euforia ou de desespero da época da campanha
polItica, quando as Deputados retomararn a vida normal nesta Assembléia,
em fase final de legislatura. Eles deram a demonstraçao cabal de coma é
respeitado e amado o Deputado Jorge Hannas nesta Casa.

Tivemos apenas a fortuna de fazer a requerimento, porque sabiamos que a
Casa estaria aqui hoje imbulda desses sentimentos, para exaltar Jorge
Hannas.

Retomamos a palavra no momento em que diziamos de nossas afinidades
corn a Deputado Jorge Hannas e de nossa grau de amizade para corn ele.
Nas divergências existentes, o Deputado Hannas fazia abordagens corn
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polidez e persuasão. Lembro bern quando assim me interpelou diante de urna
afirmacãO que fiz na tribuna: "Admiro vocé, mas hoje you discordar do seu
posicionamentO..." Diante disso, entremeado corn urn esboco de sorriso,
naturalmente que procurei tecer uma autocritica da argurnentacão que fizera.
Por outro lado, a Deputado Hannas vinha manifestando alguma desilusão
corn o usa da tribuna, porque questionava o relativo desinteresse do Plenário
em ouvir e assimilar opinioes, corno que antevendo, na verdade, o final do
cicto de suas mensagens.

Não poderia, em tao restrito tempo de convivência, discorrer sobre os
variados tracos da personalidade do Deputado Jorge Hannas, nem dos seus
detaihes curriculares. Mas, nele se percebia facilmente a devocão a familia,
aos amigos e ao povo, bern como a cidade de Resende Costa, onde nasceu,
e a Manhuacu, a sua terra adotiva. Homem püblico, patriota, cioso de suas
funcôes e responsabilidades, muito contribulu para Minas Gerais, através de
inümeros projetos de lei. Dos mais importantes de sua lavra, se näo o mais
importante, e a que resultou na Lei n° 10.057, de 26/12/89, que deu origem a
Fundacao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, a
HEMOMINAS, o qual proporcionou seguranca, eficiência e qualidade as
transfusôes sanguineas no Estado. Conforme dados que nos foram passados
por sua atual Presidente, Dra. Angela Gabriela Naves Givisiez, ha
atualmente, cadastrados na HEMOMINAS 217.428 doadores aptos, através
de 4 unidades existentes na Capital e 14 no interior do Estado, nas cidades
de Além Paraiba, DivinOpolis, Governador Valadares, ltuiutaba, Juiz de Fora,
Manhuaçu, Montes Claros, Passos, Pouso Alegre, Patos de Minas, São Joäo
del-Rei, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia. So em 1998, a Fundação
Hemorninas realizou 302.096 transfusöes de sangue, realizando nesse
mesmo periodo 2.215.095 exarnes laboratoriais para transfusão de sangue e,
corn esse procedimento, por conseguinte, graride nürnera de patologias ou
doenças foram detectadas e encaminhadas para 40.523 consultas médicas.

Também de sua autoria é a projeto que originou a Lei 12.567, de 11/7/97
que cria a Fundacão Mineira de Saide da Visão, ora em implernentaçáo, que
trará grandes beneficios a saüde, em nosso Estado.

Na sua trajetória profissional destacariamos as seus mais de 40 anos de
atividade médica, sendo 10 deles coma Diretor do Hospital César Leite, de
Manhuaçu. Como Deputado Estadual nãa poderiarnos deixar de registrar a
sua participaçao coma Presidente da Comissão de Saide e Açao Social de
1988 a 1994, bern coma membro do Canseiho Estadual de Saüde.

Damo-nos par satisfeitos e nao vamos nos estender, porque realmente já
se disse tudo que precisava e merecia ser dito para a resgate da memória do
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Deputado Jorge Hannas, falecido a época da ültima campanha eleitoral. Mas
esta Casa não deixaria de hornenageá-lo no final dessa legislatura, como o
faz hoje.

Sabernos da importância de Jorge Hannas em sua profissão, e a prova
disso é a presença entre nos de representantes de duas importantes
entidades médicas - a Dr. Geraldo Caldeira, da Associaçao Médica, e o Dr.
Joâo Batista Games Scares, do Conseiho Regional de Medicina. Náo fosse a
importância como medico de Jorge Hannas para sua cidade e para nosso
Estado, tenho certeza de que ele estaria praticamente desligado dessas
entidades médicas.

Par tudo isso, queremos agradecer a oportunidade que nos fol dada. Que a
resgate da memOria de Jorge Hannas seja urn conforto, urn lenitivo para sua
esposa, Cleonice Hannas, para seus irmãos, aqui representados pelo Dr.
Ibrahim Hannas, e para seus amigos. Referindo-me a seus amigos, faco usa
de mais 1 minuto, para pedir que Se levante D. Teodora Oliveira Teixeira, uma
das amigas mais legitimas do Deputado Jorge Hannas, como detectamos em
nossas conversaçoes corn seus assessores, Cého Froes e Ana Claudia, a
quem também agradecemos pela ajuda na concretizaçâo desta reuniáo. D.
Teodora é tida coma a simbolo da amizade a uma pessoa, a urn politico.
Conciuo, dizendo que ontem, vindo do aeroporto de Confins em companhia
do Ministro Ciro Games, dele ouvi uma frase curta, mas muito importante para
nos, politicos. Disse ele que, na politica, temos belos exemplos de nobreza e
as piores exemplos de vileza. Creio que aqui está D. Teodora de Oliveira
Teixeira, da cidade de Manhuaçu, correligionária e amiga do Deputado Jorge
Hannas, urn simbolo da nobreza na politica. Muito obrigado.

Sr Presidente - A Presidência concede a palavra a Dra. Angela Gabriela
Naves Givisiez, Presidente da HEMOMINAS.

Palavras da Sra. Angela Gabriela Naves Givisiez
Exmo. Sr. Deputado Cleuber Carneiro, 1°- Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Marco Regis, demais
autoridades preserites, componentes da Mesa e familiares do Dr. Jorge
Hanrias, aqul estou como urna operária da saUde. Sou uma médica, formada
em 1964, que decidiu fazer saüde pUblica, trabaihando em servico ptiblico,
coisa de que tenho muito orgulho. Foi par isso que conheci o Dr. Jorge
Hannas. Em 1983, eu trabalhava no chamado banco de sangue da FHEMIG;
em 1984, fui chamada para trabalhar na Fundaçao Centro de Hematologia,
então urn órgao da FHEMIG, já ocupando cargo de Diretora Tecnica; em
1992, fui chamada para ser Presidente da HEMOMINAS. Assim, sou
funcionária da HEMOMINAS e, aqui, estou falando em name de seus
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funcionários e usuários.

A HEMOMINAS mudou depois do que o Dr. Jorge Hannas fez par ela.
Eramos uma unidade da FHEMIG, que tern muitas unidades corn finalidades
diferentes. Assim, náo conseguiamos atender ao que era de nossa missao
dentro da comunidade. Foi depois que fomos reconhecidos como uma
fundacão de direito piTblico, corn autonomia, que tivemos esse crescimento
lembrado pelo Deputado Marco Regis. E o Dr. Jorge Hannas sempre nos
atendeu muito bern; foi muito humilde, muito simples, muito carinhoso.

Acho interessante que agora, para muitos politicos, virou "status" ter uma
unidade da HEMOMINAS na cidade, mas náo é bern essa a sua funcão.
Temos de ter alguns centros importarites em determinados lugares, onde
poderiamos convergir a transfusão de sangue, par rneio de agéncias
transfusionais, em hospitais. Aos que me perguntam par que coloquei urna
HEMOMINAS em Manhuaçu, respondo que nào foi par causa do Dr. Jorge
Hannas, mas porque ele se preocupava corn a transfusão de sangue naquela
cidade, que tinha 56 hemofIlicos.

Quem é hematologista sabe a que é tratar de urn hemofilico. A literatura
médica diz que urn hemofilico precisa de 90 doadores por mês para
sobreviver. E em Manhuacu havia 56 hemofihcos. Hoje ternos 35. Houve
muitos casamentos entre primos, par isso Manhuacu tem urna unidade da
HEMOMINAS. Prociramos levar a Hemominas aonde dela se precisava, corn
critérios técnicos. Isso e uma coisa que pauta a conducào da Hernominas
desde que foi criada. 0 Dr. Jorge Hannas entendeu isso. Ele nunca nos pediu
um favor. Nós e que decidirnos colocar a HEMOMINAS Ia. Ele nunca nos
pediu urn favor politico. E isso eu admira muito.

Em name dos funcionários da Fundacao, na qual tenho orgulho de
trabalhar, e em name dos hemofilicos e usuários - a Betinho era hemofilico e

0 meu calega de luta -, estou aqui para agradecer ao Dr. Jorge Hanrias. A
HEMOMINAS náo cresceria se nâo fosse uma fundacao püblica. Em 1990,
tinhamos em tomb de 50 mil doadores por mês. Neste ano, vamos fechar
corn 450 mil doadores par ano. Isso sigriifica urn grande crescimento, a
campreensäo, a abnegacao e a gamma do Dr. Jorge Hannas, pomque foi muito
dificil sair da FHEMIG e ser transformado numa fundacao de direito püblico.
Isso tudo devemos a ele. Estou aqui de pOblico para dizer isso.

Nâo tenho facilidade para falar, porque sou uma operária da saüde. Mas
falo de coraçao, para agradecer aos farniliares do Deputado e aos seus
colegas. Ainda acreditarnos que existern politicos honestos, parque
conhecemos a Jorge Hannas. (- Palmas.)

0 Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra a Sra. Ana Claudia
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Rodrigues Batista, ex-funcionária do gabinete do Deputado Jorge Hannas,
para sua mensagem.

Palavras da Sra. Ana Claudia Rodrigues Batista
E muito complicado falar aqui, mas gostaria somente de agradecer a Deus,

em meu nome e em nome dos demais funcionários, a oportunidade de
trabalharmos corn ele durante todos esses anos. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Ibrahim Hannas
Escrevi o que irei dizer temendo ser traido pela emocão e Ihes peco

desculpas se náo conseguir levar a born termo esta tarefa que, embora
gratificante, é penosa.

Exmo. Sr. Deputado Cleuber Carneiro, que preside esta solenidade, na
pessoa de quem cumprimento todos os integrantes da Mesa, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, amigos de Jorge Hannas. Somos descendentes de
imigrantes libaneses que aqul chegaram ainda adolescentes, conheceram-se,
casaram-se e constituiram familia. Trouxeram em seu bojo a filosofia
patriarcal própria da raça, que foi herdada pelo homenageado de hoje, Jorge
Hannas, e mariifestada em sua conduta como orientador de seus irmãos e
primos.

Morando em Resende Costa, cidade once residimos e que contava apenas
corn escola de curso primãrio, completamos nossos estudos em São João
del-Rei, longe de nossos pais, sob a orientacao e o acompanhamento de
nosso irmão Jorge, que, vivenciando a filosofia patriarcal, empenhou-se em
substitul-los. Corn sua tenacidade e vontade de aprender e instruir-se, exigia
de todos, irmãos e primos, a adocao de sua disciplina e rigor em nossa
conduta moral e intelectual. Idealista, usava toda a sua tenacidade em seus
propósitos. Em seus sonhos de realizaçâo, encetou, enquarito estudante, a
coristrução de um avião, mas seu vöojamais aconteceu e o levou ao principal
de seus propósitos: formar-se em medicina, corn a determinacão
incontestável de servir aos seus semelhantes.

Predestinado em sua trajetória de vida, transformou, inicialmerite, a
medicina e, posteriormente, a poiltica em suas ribaltas.

Para exercer seu mister medico, transferiu-se do Rio de Janeiro, onde se
formou, para uma cidade mineira, que logo abandonou, na busca de meihores
condiçoes para realizar seus ideais.

Mudou-se, entäo, para a Zona da Mata, radicando-se na cidade de
Manhuaçu. Por dever de gratidao, fazemos nosso primeiro agradecimento a
cidade de Manhuaçu e a seus habitantes.

Recebido como urn de seus fllhos, o que muito o orgulhava, deu-lhe a
consciência de uma responsabilidade maior para corn ela e o seu povo,
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exercendo corn denodo, sem medir esforços, o atendirnento medico, muitas
vezes gratuito, como forma de retribuir todo o carinho e apreco que lhe foram
demonstrados.

Cônscio dessa responsabilidade, ingressou na vida politica no afä de
prestar a sua querida Manhuacu urn trabalho rnais abrangente e de maior
envergadura.

Em seu nome, agradecemos a Marihuacu, que o guarda para sempre, na
certeza de que perenizará sua mernória, como fllho adotivo que dela tanto se
orgulhou.

Esta reunião especial, em homenagem ao Deputado Jorge Hannas, traz-
nos a certeza de que seu trabalho e sua conduta, nesta Casa, foram
pautados pelos principios morais e éticos que sempre nortearam a sua vida e
que nos serviram de exemplo.

Nossa famuila quer demonstrar toda a gratidao que temos a esta nossa
Pátria que, como Manhuacu, recebeu Jorge Hannas, recebeu nossos pais,
possibilitando-Ihes formar seus fllhos corn as dádivas desta terra.

Os Srs. Deputados, que corn ele conviveram, se relacionaram e
trabalharam, em especial S. Exa. Sr. Presidente desta Casa, Deputado
Romeu Queiroz, o Deputado Marco Regis, que requereu esta reunião, ao se
manifestarem nesta homenagem, enchem de orgulho a familia Hannas, que
se sente gratificada pela oportunidade que nos é dada de poder agradecer-
Ihes a contribuicao que Ihe emprestaram durante sua permanência nesta
Casa, objetivando a construcáo de sua histOria parlamentar.

Nada sera suficienternente grande para retribuir e agradecer aos Srs.
Deputados e aos funcionários pela acoihida, pela amizade e pelo respeito que
sempre Ihe dedicaram.

Encerro o nosso agradecirnento, dizendo-Ihes que o trabalho por ele
desenvolvido contou corn o apolo de S. Exas. para a sua realizacão e para 0
seu resultado. Temos a certeza de que Jorge Hannas reconhecia e dividia,
corn todos os seus pares desta Casa, o êxito de suas realizacoes, sabendo
que a vitória e sernpre fruto da união de várias opiniöes e de várias forcas.

Onde estiver, ele está a corroborar estas nossas palavras.
Mais uma vez obrigado.

Apresentação Musical
O Sr. Presidente - A Presidéncia convida os presentes a assistir a

apresentacão do violonista Edson Jtnior, que executará duas mUsicas
especiais.

- Apresenta-se o mtisico Edson JiThior.
Entrega de Placa
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o Sr. Presidente - A Presidéncia tern a honra de entregar a Sra. Cleonice
Hannas, vva do homenageado, esta placa, corn os seguintes dizeres: "A
familia do inesqueclvel Deputado Jorge Hannas, corn o perene
reconhecimento da Assernbléia Legislativa, ao saudoso medico e homern
publico, que dignificou a sua vida parlamentar nesta Casa corn a mais
elevado exemplo de honradez, trabaiho e devotamento aos interesses
maiores de Minas Gerais e da sua populaçao. Bela Horizonte, 17 de
dezembro de 1998.".

Palavras do Sr. Presidente
Senhoras e senhores, D. Cleonice, bern sabernos que o Brasil é privilegiado

pelo fato de contar, entre muitas riquezas, corn uma populaçâo constitu Ida
par cidadãos de diferentes ragas e culturas. A diversidade de origern e parte
de nosso patrimOnio, refletindo a contribuicao dos que aqui chegam, vindos
de outros cantos do mundo, bern como de seus descendentes.

Entre as paises que nos enriquecerarn corn seus valores humanos, está,
sem dvida, a Libano. A terra dos cedros sempre foi exemplo de trabalho e
de seriedade Desde as fenicios, ern tempos que väo longe, passando pelos
Cruzados, na idade Media, ate chegar aos dias atuais, a imagern que dali nos
chega é a de urn povo industrioso e dedicado. 0 seu mérito foi forjado, no
curso da História, em epopéia de sangue, suor e lagrimas.

No Brasil, as libaneses aportararn desde a segunda metade do século
passado. Aqui se fixaram corn amor ao trabaiho e a terra adotiva e
frutificararn ern numerosa descendéncia. Hoje, a cornunidade libanesa
brasileira, plenarnente integrada, destaca-se em todos as ramos de atividade:
ai estâo, entre seus membros, grandes empresários, intelectuais,
profissionais liberals e politicos. No rot desses Ciltimos, tivemos a boa fortuna
de conviver, ate ha pouco, corn a personalidade extraordinária do saudoso
colega e amigo Jorge Hannas.

Travarnos canhecimento corn nosso homenageado de hoje ainda no ano de
1987, quando rngressou nesta Assernbléia. De imediato, sua figura simpática
e sua inteligência brilhante nos chamararn a atencão, e o elegemos urn dos
nossos melhores amigos nesta Casa. Fol assim, coma amigos fraternos,
companheiros do PFL, que juntos estivemos, no Palácio da Inconfidéncia, por
trés legislaturas consecutivas, ate que a fatalidade nos privou de seu
convivio.

Natural de Rezende Costa, na regiao dos Campos das Vertentes, Jorge
Hannas näo contribuiu apenas para o torrao natal corn seu trabalho proficuo.

Na verdade, também a Leste de Minas e o Vale do Jequitinhonha se
beneficiaram de sua obra parlamentar, ja que ele as representava - e bern -
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no Legislativo.

Radicado, durante muitos anos, na cidade de Manhuacu, ali militou na
Medicina e no rarno agropecuário. Seu talento de medico e seus dons de
ernpresário o levararn, como conseqüência natural, a lideranca comunitária e
ao mandato parlamentar. Este, ele o curnpriu corn mestria, razão por que foi
eleito para rnais duas legislaturas.

Sua permanéncia na Assernbléia foi marcada pela operosidade e pelo zelo
corn a causa püblica. Está registrada nos anais desta Casa sua atuacáo coma
Presidente da Comissão de SaUde, bern como muitas iniciativas oportunas,
relativas a questão médica. Urn exemplo foi a projeto de sua autoria - cuja
irnportância dispensa maiores comentários - que transformou a HEMOMINAS
em fundacâo. Cumpre não esquecer, outrossim, sua contribuicão ao
Conselho Estadual de SaCide, que tambérn integrou.

Guardarnos do colega Jorge Hannas a imagern do temperamento afável e
elegante, bern corno a capacidade de assumir as lides parlamentares corn
inteligencia e altruismo. Lembramo-nos sempre, tambérn, da maneira
infatigável corn que se dedicava ao trabalha, nunca desrnerecendo suas
bases e as elevados interesses das comunidades que representava.

No piano familiar, fica-nos na mernOria a figura do esposo e pal dedicado.
Nossa querida D. Cleonice, sua fiel companheira durante tantos anos, a quern
saudamos afetuosarnente, pode confirmar esta afirmaçäo. E a jovern Georgia,
que soube ser uma filha a altura, certamente, vai concordar conosco. Sâo as
duas, rnuito a propósito, as legitimas depositárias do patrirnönio moral e civico
desse grande homem que acaba de nos deixar.

A rnorte coiheu Jorge Hannas em plena campanha para a quarto mandato
nesta Casa, o qua], certamente, Ihe estava assegurado. Não teremos nos,
portanto, a grata possibilidade de encontrá-lo, ao par aqui passarmos, quanda
nos permitirern as novas responsabilidades na Câmara dos Deputados. Sua
memOria, porérn, perrnanece conosco Seu exemplo de cidadão, de homem
pUbtico e de chefe de familia ira sempre acornpanhar-nos. Corn certeza, ira
servir-nos de motivacâo para enfrentar as dificuldades futuras. E a que nos
cumpre dizer, corn particular emocao, nesta solenidade em que
reverenciamos a memória do amigo, do irrnâo, do companheiro de todas as
horas. Nossa saudade e homenagem a urn dos mais iiustres parlamentares
que já passaram por esta Casa Legislativa. (- Aplausos.)

A Presidência manifesta seus agradecirnentos a farnilia do hornenageada,
as autoridades presentes e aos demais convidados, pelahonrosa presença.
ATA DA 2 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA N040197
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As dezesseis horas e dez minutos do dia dezessete de seternbro de mu

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissôes os
Deputados Miguel Martini, Paulo Piau, Ailton Vilela, Arnaldo Penna, Sebastiâo
Helvécio, Mauri Torres, Geraldo Nascimento e Ivair Nogueira (substituindo os
trés Ultimos, respectivamente, aos Deputados José Militão, Gilmar Machado e
José Braga, por indicacâo das Lideranças do PSDB, do PT e do PDT),
membros da Comissão supracitada. Está presente, também, o Deputado Raul
Lima Neto. Havendo nimero regimental, o Vice Presidente Deputado Miguel
Martini, declara aberta a reuniâo e solicita ao Deputado Mauri Torres que
proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidéncia infornia que a presente reunião se
destina a apreciar, no 10 turno, o parecer sobre a Proposta de Emenda a
Constituiçao no 40/97, de autoria do Deputado Arnaldo Penna.A seguir, passa
a palavra ao relator, Deputado Paulo Piau, que emite seu parecer, mediante o
qual conclui pela aprovacäo da proposta de emenda. Subrnetido a discussão
e a votacao, é o parecer aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissôes, 21 de setembro de 1998.
Miguel Martini, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Antonio Julio -

Ibrahim Jacob - Leonidio Boucas - Isabel do Nascirnento - Arnaldo Penna -
João Leite.

ATA DA P REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DE FISCALIzAçAO FINANCEIRA F ORcAMENTARIA
As nove horas e trinta minutos do dia onze de outubro, comparecem na

Sala das ComissOes os Deputados Marcos Helènio, Dinis Pinheiro e Gil
Pereira, niembros da Comissiäo de Defesa do Consumidor; Miguel Martini,
Geraldo Rezende, Marcos Helènio e Ronaldo Vasconcellos (substituindo este
ao Deputado Romeu Queiroz, por indicacao da Lideranca do PSDB),
membros da Comissâo de Fiscalização Financeira e Orçamentaria. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara aberta a
reunião e informa que não ha ata a ser lida, por se tratar da P reunião
conjunta dessas ComissOes. A seguir, a Presidéncia esclarece que a reunião
se destina a apreciar os pareceres, para o 2° turno, das ComissOes de Defesa
do Consumidor e de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria do Projeto de Lei
no 406/95, do Governador do Estado, que autoriza o Estado a praticar os atos
que menciona. Logo após, o Presidente, avoca a si a relatoria da matéria,
pela Comissão de Defesa do Consumidor, e designa o Deputado Geraldo
Rezende para relatar a matéria pela Cornissão de Fiscalizaçao Financeira e
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Orçamentãria. 0 Deputado Marcos Helénio faz a leitura do parecer do Projeto
de Lei no 406/95, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma
do vencido no 10 turno. Subrnetido a discussão e votacão, é o parecer
aprovado pelos membros da Comissão de Defesa do Consumidor. Corn a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite parecer mediante o qua[ conclul
pela aprovação do Projeto de Lei n o 406/95 na forma do vencido no 10 turno
corn a Emenda no i. Submetido a discussão e votacão, é o parecer aprovado
pelos membros da ComissOo de Fiscalizacão Financeira e Orçarnentária.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlarnentares, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das CornissOes, 11 de outubro de 1998.
Marcos Helénio, Presidente - Dinis Pinheiro - Gil Pereira - Miguel Martini -

Geraldo Rezende - Ronaldo Vasconcellos.
ATA DA 64a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAcA0
As quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro de mil

novecentos e noventa e oito, cornparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Dimas Rodrigues, Ailton Vilela e Arnaldo Penna, rnembros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reuniáo e, em virtude da aprovacão de
requerirnento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita pelos rnembros da
Comissão. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e distribui ao Deputado Arnaldo Penna Os Projetos de Lei
n

os 1.381/97, 1.799, 1.718, 1.784, 1.815, 1.821, 1.823, 1.831 e 1.845/98 e ao
Deputado Ajiton Vilela, os Projetos de Lei n os 1.846, 1.852, 1.856, 1.885,
1.906, 1.907 e 1.909/98. Encerrada a ia Parte dos trabaihos, passa-se a i
Fase da Ordem do Dia, corn a discussäo e a votacão de pareceres sobre
proposicOes sujeitas a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Lei
n

os 1.381/97 e 1.799/98 (relator: Deputado Arnaldo Penna). Passa-se, a
seguir, a discussão e votacão de matéria de deliberação conclusiva da
Comissão. Submetidos a discussão e votacão, são aprovados Os Pareceres
de Redaçao Final dos Projetos de Lei n

os 1.718, 1.784, 1.815, 1.821, 1.823,
1.831, 1.845 (relator: Deputado Arnaldo Penna) e 1.846, 1.852, 1.856, 1.885,
1906, 1907 e 1.909/98 (relator: Deputado Ailton Vilela). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca
Os membros da Comissão para a próxima reuniäo ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna - Ailton Vilela.
AlA DA ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE

INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE
MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PCJBLICA E PRIVADA,

BEM COMO A COMERCIALIzAcA0 DOS MESMOS
As dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de dezembro de mu

riovecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Wilson Pires, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Isabel do
Nascimento e Jorge Eduardo de Oliveira, membros da supracitada Comisso.
Havendo nimero regimental, o Presidente, Deputado Wilson Pires, declara
abertos os trabaihos e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a leitura da ata ca reuniäo
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros ca
Comissao. A Presidência informa que a finalidade da reuniâo e apreciar o
relatório final ca CPI e passa a palavra ao relator, Deputado Adelmo Carneiro
Leão, para que faca a leitura do relatOrio. ApOs, o Presidente abre a fase de
discussäo. Nesta oportunidade, os Deputados Carlos Pimenta e Wilson Pires
apresentam sugestoes. 0 Presidente encarninha as sugestoes ao relator,
para que este faca a análise delas e se manifeste a esse respeito na prOxima
reunião. E necessário registrar que o conteüdo desta reuniäo encontra-se, na
integra, nas notas taquigráficas. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissäo para a reunião extraordinária a ser realizada as 16 horas de
hoje no Plenarinho II, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 16 de dezembro de 1998.
Wilson Pires, Presidente - Adelmo Carneiro Leäo - Isabel do Nascimento -

Carlos Pimenta - Jorge Eduardo de Oliveira.
AlA DA 13 a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE

ADMINISTRAçAO PUBLICA E DE FISCALIzAçA0 FINANCE!RA E
0RcAMENTARIA

As quinze horas e trinta minutos do dia dezesseis de dezembro de mu
novecentos e noventa e oito, comparecern na Sala das Comissöes Os
Deputados Ajalmar Silva, Durval Angelo, José Braga, Antonio Julio
(substituindo este ao Deputado Antonio Andrade, por indicaçao da Lideranca
do PMDB), José Militäo (substituindo o Deputado Arnaldo Penna, por
indicaçâo da Liderança do PSDB) e Paulo Piau (substituindo o Deputado
Leonidlo Bouças, por indicaçáo da Liderança do PFL), membros da Comissão
de Administraçao Püblica; Kemil Kumaira, Durval Angelo, José Braga e
Sebastião Navarro Vieira, membros da Cornissao de Fiscalizaçäo Financeira
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e Orçamentária. Havendo nimero regimental, o Presidente, Deputado Kemil
Kumaira, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovaçäo de
requerimento do Deputado Ajalmar Silva, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qua[ é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissäo presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria da pauta. Corn a palavra, o Deputado Ajalmar Silva, relator no âmbito
da Comissão de Adrninistração PCiblica, emite seu parecer, concluindo pela
aprovacao do Projeto de Lei no 1.963/98 corn as Emendas n os 1 e 2, que
apresenta. Na fase de discussâo, o Deputado Durval Angelo solicita vista da
matéria, a qual é concedida pelo Presidente. Passa-se a apreciaçao da
matéria seguinte. Na ausência do relator anteriormente designadO, o
Presidente redistribui o Projeto de Lei n o 1.976/98 ao Deputado Ajalmar Silva,
que emite seu parecer, concluindo pela aprovacão da matéria na forma do
Substitutivo no 1, da Cornissáo de Constituiçäo e Justiça. Na fase de
discusso, o Deputado José Militão solicita vista da matéria, a qual é
concedida pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidëncia
agradece a presenca dos parlarnentares, determina a Iavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Cornissöes, 21 de dezembro de 1998.
Leonidio Boucas, Presidente - Arnaldo Penna - Ajalmar Silva - AntOnio

Andrade - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 8a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR

DE INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE
MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PLJBLICA E PRIVADA,

BEM COMO A COMERCIALIZAcAO DOS MESMOS
As dezesseis horas e quinze minutos do dia dezesseis de dezernbro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Wilson Pires, Adelmo Carneiro LeOo, Isabel do Nascimento,
Carlos Pimenta e Jorge Eduardo de Oliveira, membros da supracitada
Comissão. Havendo nimero regimental, o Presidente, Deputado Wilson Pires,
declara abertos os trabaihos e, em virtude da aprovacáo de requerimento do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
A Presidência informa que a finalidade da reuniâo é dar prosseguimento a
apreciaçao do relatório final da Cornissäo e passa a palavra ao Deputado
Adelmo Carneiro Leâo, que faz a leitura das partes do relatório que sofreram
alteraçoes a partir de sugestoes dos Deputados Carlos Pirnenta e Wilson
Pires, apresentadas na reunião da manhã. Näo havendo mais sugestOes a
serem feitas, a Presidéncia encerra a discussão e coloca em votacào 0
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relatório corn as alteraçoes feitas pelo relator, o qual é aprovado por
unanimidade. Corn a palavra, os Deputados Wilson Pires, Adelmo Carneiro
Leäo, Carlos Pimenta, Isabel do Nascimento e Jorge Eduardo de Oliveira
tecem comeritários a respeito do desenvolvimento dos trabaihos desta CPI,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidéncia suspende a reunião
por alguns rninutos para a Iavratura da ata desta reunião. Reabertos os
trabalhos corn o rnesmo "quorum' registrado em seu inIcio, o Presidente, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Isabel do Nascimento,
dispensa a leitura da ata desta reunião, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reuniâo, a
Presidéncia agradece a presença e a participação dos colegas e dá por
encerrados os trabalhos desta CPI.

Sala das Comissöes, 16 de dezembro de 1998.
Wilson Fires, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Isabel do Nascirnento -

Carlos Pimenta - Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA 48a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

ADMINIsTRAcAO PUBLICA
As dezesste horas e dez minutos do dia dezesseis de dezembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Leonidio Bouças, Antonio Andrade, Arnaldo Penna, Marcos
Helênio, Ermano Batista (substituindo este ao Deputado Ajalmar Silva, por
indicaçáo da Liderança do PSDB) e Ivair Nogueira (substituindo este ao
Deputado Ibrahim Jacob, por indicacao da Liderança do POT), membros da
supracitada Comissão. Estáo presentes também os Deputados Ronaldo
Vasconcellos e Dinis Pinheiro. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Leonidio Bouças, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovaçao de requerirnento do Deputado Ronaldo Vasconcellos, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria da pauta. Passa-se P Ease da Ordem do Dia,
compreendendo a discussáo e a votaço de pareceres sobre proposiçOes
sujeitas a apreciaçâo do Plenario da Assembléia. ApOs discussão e votaçâo,
säo aprovados os pareceres pela aprovaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no
1.960/98 na forma do Substitutivo no 1, da Cornisão de Justiça, corn as
Emendas nos 1 a 3, que apresenta (relator: Deputado Arnaldo Penna); e , em
20 turno, os Projetos de Lei n os 1.940/98 na forma original, (relator: Deputado
AntOnio Andrade), corn votos contrários dos Deputados Arnaldo Penna e
Marcos l-Ielenjo; e 1.596/98 na forma do vencido em 1 0 turno, (redistribujdo ao
Deputado Ivair Nogueira). Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia
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agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissâo
para a prOxima reunião extraordinária de amanhã, 17/12/98, as 1030min,
corn a finalidade de se apreciarem Os pareceres para o 1 0 turno dos Projetos
de Lei n os 1.943, do Presidente do Tribunal de Justica, e 1.701/98, da CPI do
IPSEMG, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 21 de dezembro de 1998.
Leonidio Boucas, Presidente - Ajalmar Silva - Arnaldo Penna - AntOnio

Andrade - Marcos Helênio.
ATA DA 27° REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de

dezembro de mil novecentos e noventa e oito, comparecern na Sala das
ComissOes os Deputados Geraldo Nascirnento, Ambrósio Pinto e Raul Lima
Neto (substituindo este ao Deputado José Militäo, por indicacâo da Lideranca
do Bloco Social Trabalhista), membros da supracitada Cornissão. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascirnento, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado
Raul Lima Neto, dispensa a leitura da ata da reuniOo anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. A seguir, o Presidente
informa que a reunião se destiria a apreciar matéria constante na pauta e
designa o Deputado Ambrósio Pinto para relatar o Projeto de Lei no 1.467/97.
Passa-se a 1° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussOo e a
votacào de pareceres sobre proposicOes sujeitas a apreciaçao do Plenário da
Assembléla. 0 Presidente concede a palavra ao Deputado Ambrósio Pinto,
que procede a leitura de seu parecer, no 2 0 turno, sobre o Projeto de Lei no
1.467/97, mediarite o qual conclui pela aprovacão da matéria. Submetido a
discussão e votacäo, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente informa
que o Projeto de Lei 

no 1.936/98, no 21 turno, não sera apreciado, por falta de
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxirna reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 22 de dezernbro de 1998.
José Militão, Presidente - ArnbrOsio Pinto - João Leite.

ATA DA 10° REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAlS

As quinze horas e trinta minutos do dia dezessete de dezembro de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Dimas Rodrigues (substituindo este ao
Deputado Luiz Fernando Faria, por indicacão da Liderarica do Bloco Social
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Progressista) e Marcos Helênio (substituindo o Deputado AntOnio Roberto,
por indicaço da Lideranca do Bloco Parlamentar da Oposicao), membros da
supracitada Comissáo. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado
Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovacão
de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da
reuniáo anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão. A Presidência informa que a reuniäo se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Passa-se 1a Fase da Ordem do Dia, corn a
discussão e a votação de proposiçOes sujeitas a apreciacOo do Plenário da
Assembléia. 0 Presidente, na qualidade de relator do Projeto de Lei no
1.179/97, em 20 turno, procede a leitura de seu parecer, mediante o qual
conclui pela sua aprovação na forma do vencido no 1 0 turno, corn as
Emendas nos 1 a 4, que apresenta.Colocado em discussOo e votacão, é o
parecer aprovado. A Presidéncia comunica que o Projeto de Lei n o 1.804/98,
do Deputado Anderson Adauto, é retirado da pauta por nao cumprir Os
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reuniao, a Presidência
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissâo
para a prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das CornissOes, 21 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Isabel do Nascimento - AntOnio

Andrade.
ATA DA 6 a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DE FISCALIzAçA0 FINANCEIRA E ORcAMENTARIA
As dezesseis horas e vinte e cinco minutos do dia vinte de dezembro de mu

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Ambrôsio Pinto, Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao
Deputado Geraldo Nascimento, por indicaç(5o da Liderança do PT) e Arnaldo
Penna (substituindo o Deputado Joáo Leite, por indicação da Lideranca do
Bloco da Matoria), membros da Cornissâo de Defesa do Consumidor; e
Miguel Martini, Maui-i Torres, Roberto Amaral, Bilac Pinto (substituindo este ao
Deputado Sebastiäo Navarro Vieira, por indicacao da Lideranca do Bloco
Liberal) e Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Durval Angelo, por
indicaçäo da Liderança do PT), mernbros da Comissão de Fiscalizaçao
Financeira e Orçamentária. Havendo ni.imero regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, declara abertos Os trabalhos e solicita ao Deputado
Roberto Amaral que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, e subscrita pelos membros da Cornissão. A Presidência esclarece
que a finalidade da reuniOo é a apreciaçào do Parecer para o 1 0 Turno do
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Projeto de Lei no 1.547/97 pela Comissäo de Fiscalizacao Financeira e
Orçamentária. Corn a palavra, o relator, Deputado Roberto Amaral, informa
que està retirando do seu parecer as Emendas n os 1 a 3, devido ao disposto
no art. 228, I, do Regimento Interno. Como havia sido feita a distribuicão de
avulsos na reuniäo anterior, a Presidéncia coloca em discussão o parecer.
Devido a retirada das emendas, o relator conclui pela aprovacão do Projeto
de Lei no 1.547/97 na forma do Substitutivo no 2, apresentado pela Cornissão
de Defesa do Consumidor. Não havendo quem queira discutir o parecer, a
Presidéncia encerra sua discussâo. Colocado em votacäo, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlarnentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos

Sala das ComissOes, 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Ambrósio Pinto - Adelmo Carneiro LeOo -

Arnaldo Penna - Mauri Torres - Bilac Pinto.
ATA DA 31 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

CONSTITUIçAO E JUSTIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e urn de dezembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Hely Tarquinio, Marcos Helênio, Rêmolo Aloise (substituindo este
ao Deputado Sebastiào Costa, por indicacäo da Liderança do Bloco Liberal),
Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo o Deputado AntOnio JUlio, por
indicacao do Bloco Parlamentar de Oposicao) e Ajalmar Silva (substituindo o
Deputado Ermano Batista, por indicacao do Bloco Social), membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Hely Tarquinio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Rêrnolo Atoise, dispensa a leitura da ata da
reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes. A Presidéncia informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. Nos termos regimentais, a Presidência
acusa o recebimento, na Comissão, do Projeto de Lei no 1.998/98 e do
Projeto de Resolucâo n o 2.011/98 e informa que designou o Deputado
Rêmolo Aloise relator do referido projeto de lei. Passa-se a fase de discussäo
e votacão de pareceres sobre proposicOes sujeitas a apreciação do Plenário
da Assembléla. 0 Projeto de Lei no 1.998/98 e o Projeto de Resoluçäo no
2.011/98, redistribuido ao Deputado Ajalmar Silva, tern sua apreciacäo
adiada, em virtude de pedido de prazo formulado pelos relatores e deferido
pela Presidéncia. Passa-se a fase de discussäo e votacäo de pareceres
sobre proposicOes que dispensarn a apreciaçâo do Plenário da Assembléia.
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Submetido a discussâo e votacâo, é aprovado o parecer que conclui pela
constitucionalidade pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
2.007/98 (relator: Deputado Marcos Helêno). 0 Projeto de Lei n o 1.977/98
tern sua apreciaçâo adiada em virtude de requerimento do relator solicitando
que a matéria seja baixada em diligencia. Cumprida a finalidade da reuniâo, a
Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para aróxima reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 21 de dezembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Costa -

José Militâo.
ATA DA 32a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

CONSTITUIçAO E JUSTIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e urn de dezembro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os
Deputados Hely TarqüInio, Sebastião Costa, José Militão (substituindo este
ao Deputado Ermano Batista, por indicacão da Lideranca do Bloco Social
Trabaihista) e Adelmo Carneiro Leão, membros da supracitada Comissâo.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Hely TarquInio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado
Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir,
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei
no 1.998/98, da Mesa da Assembléia Legislativa. A Presidência suspende a
reunião. Reabertos os trabalhos e verificando a inexistência de "quorum" para
a continuação dos trabaihos, a Presidência convoca os membros da
Comissão para a prOxirna reunião extraordinária, hoje, as 20h3Omin,
deterrnina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 21 de dezembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Rêmolo Aloise - Alvaro Antonio - Ermano

Batista.
ATA DA ioia REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA Do

CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta minutos do dia vinte e dois de dezembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados José Militão, AmbrOsio Pinto e João Leite, membros da
supracitada Comisso. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
José Militão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo de
requerimento do Deputado Joâo Leite, dispensa a leitura da ata da runião
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anterior, a qual é dada por aprôvada e subscrita pelos membros da
Comissão. Em seguida a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e designa o.Deputado Arnbrôsio.Pinto
para relatar o Projeto de Lei n o 1.936/98, no 2°turno. Pássa-se A 11 Ease da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e avotação de pareceres sóbre
proposicOes sujeitas a apreciaçâo do Plenário. Corn a palavra, o Deputàdo
Ambrósio Pinto procede a leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei no
1.936/98, no 20 turno, mediante o qual conclui pela aprovaçao da mätéria.
Submetido a discussâo e votação, é o parecer aprovado Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares,
determina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 22 de dezembro de 1998.
José Militão, Presidente - Ambrósio Pinto - Joâo Leite.

TRAMrrAçA0 DE PROPOSIçOES
RELATORIO FINAL DA COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO

PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE
MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PUBLICA E PRIVADA,

BEM COMO A COMERCIALIzAcAO DOS MESMOS NO ESTADO
SUMARIO

- C0NsTITuIçA0, FINALIDADE E COMPOSIcAO
2- DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
2.1 - ReuniOes realizadas
2.2 - Depoimentos colhidos
2.3 - Visitas efetuadas
2.4 - Documentos analisados
2.5 - DenUncias recebidas
3- CARACTERIZAQAO DO PROBLEMA
4-OS VARIOS ASPECTOS DO PROBLEMA
4.1 - Os medicamentos falsificados
4.2 - Os medicamentos desviados da CEME
4.3 - Os medicamentos receptados (roubo de carga)
4.4 - Os medicamentos indevidamente estocados ou mal acondicionados
4.5 - Os medicamentos corn prazo de validade vencido
4.6- Os medicamentos que não produzem efeito
4.7 - A comercialização de amostras gratis
4.8 - A "empurroterapia"
5-A ATuAçAo DOS ENVOLVIDOS
5.1 - Os laboratôrios destinados a producão e 6 análise de rnedicamentos
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5.1.1 - A producâo de medicamentos no Brash
5.1.2 - A producâo e a análise de medicamentos em Minas Gerais
5.1.2.1 - Os laboratários pblicos
5.1.2.2 - Os laboratórios privados
5.2 - A rede de comercializaçao de medicamentos
5.2.1 - As distribuidoras
5.2.2 - As farmácias e drogarias
5.2.3 - 0 setor püblico como comprador de medicamentos
5.3 - A vigi!ância sanitária
5.3.1 - A vigilância sanitária na esfera federal
5.3.1 - A vigiláncia sanitãria estadual
5.3.3 - A vigilância sanitária de Belo Horizonte
5.4 - Os órgaos policiais
5.4.1 - A Policia Civil
5.4.2 - A PolIcia Militar
5.4.3 - A Policia Federal
5.5 - Os órgäos fazendários
5.6 - Os Orgãos de protecâo ao consumidor e ao cidadâo
5.6.1 - 0 PR000N
5.6.2 - 0 Ministério POblico
5.7 - Os conselhos profissionais e os órgaos de representaçäo de classe
5.8 - Os hospitais
5.8.1 - Os hospitals ptThlicos
5.8.2 - Os hospitals privados
5.9- As vitimas
6 - CONCLUSOES
7 - PROPOSTAS
1 - CONSTrVUIcAO, FINALIDADE E coMPoslcAo

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito foi constitu Ida em virtude de
requerimento subscrito pelo Deputado Irani Barbosa e outros, publicado no
"Diário do Legislativo" de 10/7/98.

Ensejaram sua constituicao os fatos gravissimos, denunciados por toda a
mIdia, relacionados a falsificacão de medicamentos, a sua comercializacâo
inadequada e, principalmente, a utilizaço desses produtos pela rede piblica
hospitalar. A magnitude do problema, que envolveu ate mesmo laboratórios
renomados vinculados a empresas multinacionais, acabou por deixar toda a
sociedade alarmada.

A satde póblica se viu totalmente vulneráve!, devido a falta de controle das
autoridades sobre a acão criminosa de todos aqueles que se envolveram na
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fraude, o que ficou evidenciado corn a efetiva distribuicao, por parte da rede
credenciada do Sistema Cinico de SaUde - SUS -, de medicamentos
falsificados, como o Androcur, por exemplo.

Estava também em discussâo a conduta ética tanto dos profissionais
quanto das empresas (fabricantes e distribuidoras) porventura envolvidas nas
irregularidades denunciadas.

A CPI surgiu, pois, como forma de apurar o ocorrido e apontar solucoes
para esse problenia que tanto aflige a populacao. Corn sua instauracäo, criou-
se mais urn foro onde o tema poderia ser analisado corn profundidade,
evidentemente dentro dos limites impostos pela Lei Federal 1.079/51, que
dispoe sobre a competência das CPI's.

Para compor a CPI foram indicados os seguintes Deputados:
Efetivos:
Adelmo Carneiro Leao; Alencar da Silveira Junior; AntOnio Roberto; Carlos

Pirnenta; Irani Barbosa; Isabel do Nascirnento e Wilson Pires.
Suplentes:
Agostinho Patrus; Alberto Pinto Coelho; Gilmar Machado; Ivair Nogueira;

Jorge Eduardo; Rémolo Aloise e Miguel Barbosa.
Foram eleitos para dirigir os trabaihos da CPI os Deputados Wilson Fires,

Presidente, e Antonio Roberto, Vice-Presidente. Como relator foi designado a
Deputado Adeirno Carneiro Leäo.
2- DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

2.1 - ReuniOes realizadas
A CPI realizou 9 (nove) reuniOes ordinárias, 8(oito) extraordinárias e 2(dois)

especiais, por via das quais colheu depoimentos de autoridades e/ou pessoas
envolvidas corn o assunto, que pudessern subsidiar as seus trabaihos. Foram
efetuadas, ainda, duas visitas externas, urna a l a Delegacia de PolIcia da
cidade de Santo André, em Säo Paulo e outra a cidade de Ribeiräo das
Neves (Penitenciária Dutra Ladeira).

2.2 - Depoimentos coihidos
Como forma de elucidar as questoes relativas a falsificacâo de

medicamentos, a sua coniercializacäo e armazenamento, bern coma a
entrada desses produtos na rede hospitalar pUbhica e privada, a CPI colheu
diversos depoimentos. A oitiva das pessoas envolvidas em todo 0 processo
ocorreu nas reuniOes ordinárias, extraordinárias e também nas visitas
externas realizadas pela Cornissão.

Conforme consta da relaçao transcrita, foram colhidos depoimentos de
representantes de todos os segmentos: laboratôrios, distribuidores, farrnácias,
sindicatos, hospitals pCiblicos e privados, PROCON's, vigiláncia sanitária, etc.
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Procurou-se, por essa via, apurar as principais irregularidades ocorridas,
desde a fabricacâo do produto ate chegada ao consumidor final.

Estão relacionadas, a seguir, todas as pessoas ouvidas nas reuniôes
ordiriárias e extraordinárias da CPI:

1. Dr. Julio César Martins Siqueira, Superintendente da Vigilancia Sanitária
da Secretaria de Estado da SaUde de Minas Gerais (fis. 109 e segs.).

2. Dr. João Batista de Souza, Chefe do Servico de Vigilãncia Sanitária
Municipal de Belo Horizonte (fis. 109 e segs.).

3. Dr. Célio Celso, Diretor da Faculdade de Farmácia da UFMG (fis. 109 e
segs.).

4. Dra. Renata Loiola Souto, Presidente do Conselho Regional de
Farmácia/MG (fis. 199 e segs.).

5. Dr. Helvécio Lopes de Faria, Diretor de Assuntos Politicos do Sindicato
dos Farmacêuticos de Minas Gerais, representando a Dra. Samira Nadim
Abou-Yd, Presidente daquele Sindicato. (fis. 199 e segs.).

6. Dr. Roberto Porto Fonseca, Superintendente Gera] da Fundação Ezequiel
Dias -FUNED (fis. 199 e segs.).

7. Dr. Luiz AntOnio Marinho Pereira, Vice-Presidente do Conseiho Regional
de Farmácia de Minas Gerais (fis. 199 e segs.).

8. Marco Aurélio Lopes dos Santos, Delegado Adjunto da Delegacia
Especializada de Ordem EconOmica (fis. 199 e segs.).

9. Sra. Wanda Braga Dias, fliha de vitima de medicamento falsificado (fis.
317 e segs.).

10. Sra. Edna Fatima Amâncio dos Santos, fllha de vItima de medicamento
falsificado - (fls. 327 e segs.).

11. Sra. Natália Ramos, filha de vItima de medicamento falsificado (fis. 332
e segs.).

12. Sr. Marcelo Mussara Gamero, representando o Presidente da
Federaçao das Empresas de Transporte Rodoviário de Carga de Minas
Gerais. (fis. 332 e segs.).

13. Dr. Tadeu de Moura Ramos, Coordenador do N(icleo de Processamento
de lnformaçOes sobre Remédios Falsificados da Policia Federal em Minas
Gerais (fls. 364 e segs.).

14. Dr. Rogerio Santos, titular da Delegacia Especializada de Repressâo a
Furtos, Roubos e Desvios de Carga de Veiculos em Minas Gerais (fls. 364 e
segs.).

15. Dr. Cláudio Emanuel da Cunha, Promotor de Justica da Promotoria de
Defesa da Ordem EconOmica e Tributária (fis. 364 e segs.).

16. Dr. Guilherme Goncalves Riccio, Superiritendente-Geral da Fundacão
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Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG (fis. 494 e segs.).

17. Dr. Joaquim AntOnio César Mota, Diretor do Hospital das Clinicas da
Universidade Federal de Minas Gerais (fis. 494 e segs.).

18. Dr. Lécio Marcos Dias, Diretor do Instituto Raul Soares (fls. 494 e
segs.).

19. Dr. Rodrigo Mester, Diretor Administrativo do Hospital Luxemburgo
representando o Dr. Geraldo Ferreira, Superintendente Geral da Associacao
dos Amigos do Mario Pena, (fis. 494 e segs.).

20. Dr. Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do PR000N-BH (fis. 575 e
segs.).

21. Dr. Paulo Rubens Pereira Diniz, ex-Presidente da Central de
Medicamentos - CEME e ex-Secretário Nacional de Vigilância Sanitária do
Ministério da SaOde (fis. 575 e segs.).

22. Ten.-Cel. AntOnio Luiz da Silva, representando o Cel. Márcio Lopes
Porto, Comandante-Geral da Policia Militar de Minas Gerais (fls. 575 e segs.).

23. Dr. Márcio Rodrigues de Oliveira, Diretor Fazendário da Capital,
representando o Dr. Renato Bandeira de Melo, Superintendente Regional
Metropolitano da Secretaria de Estado da Fazenda (fls. 644 e segs.).

24. Dr. Rinaldo Sergio Costa, Coordenador da 5. Administraçao Fazendária
da Secretaria de Estado da Fazenda (fls. 575 e segs.).

25. Dr. Henrique de Oliveira, titular da Delegacia de Sonegacao Fiscal (fis.
575 e segs.).

26. Dr. José Luiz Geo Vercoza, Vice-Presidente da Associacao dos
Hospitais de Minas Gerais (fls. 732 e segs.).

27. Dr. Celso de Melo Azevedo, Provedor da Santa Casa de MisericOrdia de
Belo Horizonte (fls. 732 e segs.).

28. Dr. Clementino Pereira de Mendonca Procópio, Diretor Clinico e Técnico
do Hospital Felicio Rocho (fis. 732 e segs.).

29. Sr. Waillant Pinheiro Rubinger, sócio-proprietário da Distribuidora Opçäo
Comércio de Medicamentos Ltda., de Paracatu (fis. 812).

30. Sr. Geuceir Felismino - sOcio-proprietário da Acess Distribuidora
Farmacêutica Ltda.(fls. 819 e segs.).

31. Sra. Eliete Fernandes Matos - sócia-proprietária da Acess Distribuidora
Farmacèutica Ltda. (fls. 818 e segs.).

32. Sr. Geraldo Cláudio de Souza, sócio-proprietário da empresa "Centro
Cirurgico Ltda." (fls. 853 e segs.).

33. Sr. Luciano de Assis, ex-sócio-proprietário da empresa "Centro
Cirurgico Ltda." (fls. 853 e segs.).

34. Sr. Pérsio Sales de Souza, sOcio-proprietário da empresa "Centro
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35. Sr. René Godój Montejro de Castro, sOcio-proprjetar io da empresaMinas Prata Distribuidora Ltda. (fis. 890 e segs.).
36. Sr. Mércio Nogueira de Castro, sOcio da empresa Minas Prata

Distribuidora Ltda. (fis. 890 e segs.).
37. Sr. Davidson Alves Lucas, sócio-proprietáro da Distribuidora Hospitaval

Ltda. (fls. 890 e segs.).
38. Sr. Francisco Wakabayashi Fabri, Sócio-proprjetárjo da empresa

Districampos Ltda., de Governador Valadaj-es (fis. 926 e segs.).
39. Dr. Antonio Coelho Neto, Diretor do Hospital Miguel Couto (fls. 1207 e

segs.).
40. Dr. Eli da Conceiçao Souza, Vice-Presidente da Associacao Médica de

Minas Gerais, representando o Dr. Geraldo Caldeira, Presidente daqueta
sociedade (fis. 983 e segs.).

41. Dr. João Batista Gomes, Secretárjo do Conselho Regional de Medicina
de Minas Gerais (fis. 988 e segs.).

42. Sra. Maria Hely Rosa de Castro, sócia-proprietaria da Drogaria
Dinãmica Ltda. (fls. 1206 e segs.).

43. Sr. João Moraes Marcellini sócio-proprjetarjo do LaboratOrjo Hypofarma
- Instituto de Hypordemia e Farmácia Ltda. -, de Ribeirao das Neves (fls. 1206
e segs.).

44. Sra. Giana Marcellini sOcio-proprjetária do LaboratOrjo Hypofarma -
Instituto de Hypordemia e Farmácia Ltda. -, de Ribeirão das Neves (fls. 1206
e segs.).

45. Sr. Irineu Marceljjnj Neto, sOcio-proprjetarjo do LaboratOrio Hypofarma -
Instituto de Hypordemia e Farmácia Ltda. -, de Ribeirao das Neves (fis. 1206
e segs.).

46. Sr. Paulo Gonçalves Belo, sOcio-proprjetário da Drogaria Americana, de
ipatinga (fis. 1206 e segs.).

47. Sr. Luiz Carlos Campos Rezende, ex-proprietarlo da Acess Distribujdora
Ltda. (fls. 1206 e segs.).

48. Sr. Rodrigo Augusto da Silva Ferreira, testemunha ex-proprietárjo da
Acess Distribuidora Ltda. (fis. 1206 e segs.).

49. Dr. Marillo Malaguttj Mendonça, Secretarjo Municipal de SaOde de Belo
Horizonte (fis. 1070 e segs.).

50. Dr. Wilmar de Oliveira Filho, Secretário de Estado da SaOde de Minas
Gerais (fis. 1070 e segs.).

51. Dr. Jorge Henrique Schmidt, Assessor do Gabinete da Secretarja de
Estado da Fazenda de Minas Gerais, representando o Secretár-io (fis. 1070 e
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segs.).
52. Sr. Paulo Sena Azevedo, proprietário da empresa Azevedo e Sena

Ltda., de Ponte Nova (fis. 1070 e segs.).
53. Sr. Thiago Petronilio Itaborahy, proprietário da empresa Azevedo e

Sena Ltda., de Ponte Nova (fis. 1070 e segs.).
54. Sr. Gilmar Januário, proprietário da Droga Brasil Ltda., de Ponte Nova

(fis. 1070 e segs.).
55. Sr. Anderson de Rosa Odoro, socio-proprietãrio da Hospinova Ltda., de

Ponte Nova (fis. 1070 e segs.).
56. Sr. João de Brito Martins, sócio-proprietário da Hospinova Ltda., de

Ponte Nova (fis. 1070 e segs.).
57. Dr. Guerdson Ferreira, Delegado do 10 Distrito Policial de Santo André -

São Paulo (fls. 1359 e segs.).
58. Sr. José Celso Machado de Castro, socio-proprietário da Acão

Distribuidora de Medicamentos (fls. 1386 e segs.).
59. Dr. AntOnio Carlos Zanine, especialista em medicamentos, professor do

Hospital das Clinicas da Universidade de São Paulo (fis. 1359 e segs.).
60. Dr. Hélio Romão, delegado responsável pelo Centro de Triagem da

Penitenciária Dutra Ladeira.
2.3 - Visitas efetuadas
Foram duas as visitas realizadas pela CPI:
a) - 1 0 Distrito Policial de Santo André - São Paulo
A Comissâo deslocou-se ate a cidade de Santo André, em São Paulo, onde

foi colhido o depoimento do Sr. José Celso Machado de Castro, detido na 1
Delegacia de Policia daquela cidade policial por ordem do Poder Judiciário do
Estado de São Paulo. 0 referido senhor figurava como sócio-proprietário da
Acão Distribuidora de Medicamentos Ltda., principal responsável pela
distribuicão, no mercado, do Androcur falsificado. No depoimento que prestou
a esta CPI, se fez acompanhar pelo Dr. lberë Bandeira de Melo, seu
advogado.

Na mesma visita, foi ouvido ainda o Dr. Guerdson Ferreira, Delegado de
Poilcia titular do 1 0 Distrito Policial de Santo André, que prestou relevantes
informacoes acerca do andamento dos inqueritos sobre falsificação de
medicamentos no Estado de São Paulo. Alias, a apuracão de todo o processo
de distribuição do Androcur falsificado foi levada a efeito pelo Delegado, que
já concluiu o inquerito e o enviou a Justica do Estado de São Paulo, que, por
sua vez, atendeu ao pedido de prisão formulado pelo representante local do
Ministério POblico.

Ainda no Estado de São Paulo, foi a CPI recebida pelo Dr. AntOnio Carlos
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Zanini, professor da Universidade de Sac Paulo e respeitada autoridade em
medicamentos, que prestou aos membros da Comissão informaçoes que
pudessem subsidiar os seus trabalhos.

b) - Centro de Triagem da Penitenciária Dutra Ladeira, em Ribeirão das
Neves.

A CPI esteve em visita a essa undade prisional, once ouviu, primeiramente,
o Delegado responsável Dr. Hélio Româo, que informou os membros da
Comissáo acerca do processo movido contra o proprietário do Laboratário
Endoterápica do Brasil Ltda.

Prosseguindo seu trabaiho investigativo, a Comissâo ouviu o Sr. Márcio
Eustáquio Ribeiro, sócio-proprietário do Laboratório Endoterápica do Brasil
Ltda., acusado de produzir de forma clandestina tanto a Dipirona quanto o
Bicarbonato de Sódio.

2.4 - Documentos analisados
No cumprimento das suas atribuiçoes, procurando elucidar toda a situacâo,

a CPI analrsou minuciosamente toda a documentacao a ela enviada,
especialmente:

I - Documentos enviados pelo Vereador Betinho Duarte, da Càmara
Municipal de Belo Horizonte.

II - Relatários encaminhados pelo Dr. JUlio César Martins Siqueira,
Superintendente da Vigilancia Sanitária de Minas Gerais.

III - Relatório elaborado pela Vigilancia Sanitária do Municipio de Belo
Horizonte, encaminhado pelo Dr. João Batista de Souza, coordenador
daquele Orgão.

IV - Documentacao enviada pela Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da SaUde.

V - Documentacäo entregue pela Dra. Renata Loiola, Presidente do
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais.

VI - Documentaçao enviada pela Sra. Wanda Braga Dias, fliha do Sr.
Antonio Dias Martins, vitima do medicamento Androcur falsificado.

VII - Relatório e documentaçäo encaminhados a Comissão pelo Dr.
Joaquim AntOnio César Mota, Diretor do Hospital das Clinicas da UFMG.

VIII - Relacao de medicamentos adquiridos pela Fundaçao Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG, entregue a CPI pelo Dr. Guilherme
Goncalves Riccio, Superintendente daquela entidade.

IX - Documentos enviados para a CPI pelo Dr. Paulo Rubens Pereira Diniz,
ex-Presidente da CEME e ex-Secretário Nacional de Vigilancia Sanitária.

X - Documentos entregues a CPI pelos proprietários da Master Distribuidora
de Medicamentos Ltda.
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XI - Documentacao entregue a CPI pelo Dr. JUlio César Martins Siqueira,

Superintendente da Vigilancia Sanitária de Minas Gerais.
XII - Documentos entregues a CPI pelo Sr. Francisco Fabri, sôcio-

proprietário da Districampos Atacado Ltda., de Governador Valadares,
contendo inquérito policial.

XIII - Documentaçao enviada a Comissâo pelo Dr. Tadeu de Moura Gomes,
Delegado de PolIcia Chefe do NUcIeo de Processamento de lnformaçOes
Sobre Remédios falsificados da Policia Federal.

XIV - Documentaçao enviada pelo Dr. Joaquim Antonio César Mota, Diretor-
Geral do Hospital das Cilnicas, referente as licitaçOes realizadas por aquele
hospital, nos dois Ultirnos anos.

XV - Documentaçao enviada a CPI pelo Dr. Célio Cota Pacheco, Presidente
da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

XVI - Documentaçáo acompanhada de nota de esclarecimento, enviada
pela Hypofarrna - Institute de Hypordemia e Farmácia Ltda. -, per intermédio
do seu Advogado, Dr. Sergio Murilo 0mhz Braga.

XVII - Documentaçao enviada pelos Vereadores Eduardo Realino da Silva e
Ronilton Cledmar de Oliveira, do Municipio de Ibirité, contendo cópia de CPI
instalada naquela municipalidade para apurar eventuais irregularidades na
aquisição de medicamentos pela prefeitura local.

XVIII - DocumentaçOo enviada pelo Dr. Tadeu de Moura Gornes, Delegado
de PolIcia Federal, a respeito dos inquéritos instaurados naquele Orgão para
apurar a comercializaçao irregular de medicamentos da extinta CEME.

XIX - Documentaçao encaminhada pela Prefeitura Municipal de Ibirité,
relativa a CPI instalada naquele municipio, para apurar irregularidades na
aquisiçáo de medicamentos.

XX - Documentaçao encaminhada pela Câmara Municipal de Ibirité, relativa
a CPI instalada naquele municipio, para apurar irregularidades na aquisicOo
de medicamentos.

XXI - Documentaçao encarninhada pelo Dr. Ilizeu Real JUnior, Diretor da
Superintendencia da Receita Estadual, contendo a relacao das empresas
cadastradas como distribuidoras de medicamentos e registradas neste
Estado.

XXII - Documentos enviados pela Fundaçao Hospitalar de Minas Gerais -
FHEMIG, referentes as licitaçoes reatizadas por aquele Orgäo, nos dois
Ultimos anos.

2.5 - DenUncias Recebidas
Desde o inicio dos trabalhos da CPI, per sugestao dos seus membros, foi

instalado um canal direto de comunicaçao corn a populaçao, o "Disque
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Denüncias sobre Medicamentos". Através desse mecanismo, foram recebidas
várias denUncias, encaminhadas por particulares, que ajudaram na
caracterização do problema.

Todos os documeritos recebidos (corn identificaçâo ou não do denunciante)
foram anexados ao processo e mereceram uma análise minuciosa. Grande
parte dessa documentaçáo serviu de subsidio aos trabaihos e,
especialmente, a concluso do relatOrio final da Cornissão.

Causou preocupaçao a denUncia trazida a CPI pela Sra. Sandra VItor
Ramos e Silva, que externou sua suspeita acerca da eficácia de alguns
medicamentos adquiridos em uma farmácia localizada no Bairro Gameleira,
nesta Capital. A denunciante citou como exemplo o xarope Bricanyl
Broncodilatador, que, ingerido por seu fliho, nenhum efeito fez. Conforme
relato da consurnidora, o endereço do Iaboratório constante na embalagem
nâo correspondia aquele expresso no frasco. Além disso, o n° do lote, que
figurava tanto na caixa quanto no frasco, tinha sido estampado corn carimbo.

As denüncias recebidas pela CPI foram encaminhadas a Vigilância
Sanitária para que esta investigue e proceda as autuaçoes cabiveis. Ate o
momento da conclusäo deste Relatório, esta comissäo não havia recebido
informaçao por parte da Vigilância Sanitária, a respeito das providéncias
tomadas.
3- CARACTERIZAçAO DO PROBLEMA

Ate a década de 30, a produçáo de medicamentos no Brasil era
predominantemente artesanal . Para se ter uma idéia, em 1920 havia menos
de 200 laboratórios registrados no pals e a maioria funcionava de forma
totalmente arcaica. A partir dal, cornecou a florescer urna indCistria de
medicamentos mais avançada, baseada na produçao de medicamentos
biológicos e fitoterápicos e na importaqao de tecnologia.

No final dos anos 30, já se encontravam instalados no Brasil vários
laboratôrios estrangeiros, entre eles: Bayer, Rhodia, Merck, AndrOmaco,
Roche, Ciba, Roussel, Glaxo, Organon, Sidney Ross, Johnson & Johnson e
Abbott.

A Segunda Grande Guerra, por sua vez, serviu de fator estimulante para o
desenvolvimento e a produção de novos medicamentos, o que resultou no
aprimorarnento da ciéncia e em novos investimentos no setor. Empresários e
governos se uniram nessa empreitada, surgindo, entao, diversos
medican-ientos revolucionários, corno, por exemplo, os corticosteróides.
Datam dessa época as tao festejados antibióticos, hoje conhecidos de todos
por sua efichOncia no combate as infecçoes.

Coma decorréncia natural dessa fase de altissirno consumo de drogas,
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durante e após a segunda guerra mundial, foram introduzidos no Brasil
milhares de novas medicamentos, estimados em 7.000 no periodo
compreendido entre 1945 e 1963. Naquele rnesmo periodo, ingressaram no
Pals aproximadamente 24 laboratórios vinculados a multinacionaiS, oriundos
dos mais diferentes palses. Esse fato culminou na introducäo no Brasil de
mais de 35 mil novas drogas.

Hoje o Pals conta corn cerca de 71 laboratórios multinacionais, que detêm
em torno de 85% da produçäo de medicameritos. A indóstrha nacional,
constituida por cerca de 400 empresas, coube a pequena fatia de 15%,
aproximadamente.

Conforme dados da ABIFARMA, trazidos a esta CPI pelo Superintendente
de Vigilância San itária do Estado, o Brasil foi responsável peo consumo de
3% da producäo mundial de medicamentos em 1996. Em termos financeiros,
a sociedade brasileira pagou aproximaclamente R$ 10 bilhães pela aquisicâo
de tais produtos. Esses nOrneros elevaram a Brasil a condiçao de major
mercado da America Latina, absorvendo 40% do total de medicamentos
consumidos no continente e 2/3 do total de medicamentos adquiridos pelos
quatro paises que integram o MERCOSUL (Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai).

0 Brasil se tornou urn consumidor voraz de medicamentos, apesar da
graride mahoria de sua populacâo näo ter acesso a esse recurso terapêutico.
Esta condicao acabou por expor o Pals a urn grande risco, dada a enorme
quantidade de medicamentos improprios para a consumo colocados no
mercado. Para se ter uma idéia da magnitude desse problema, recentemente
foram recoihidos pela Vigilância Sanitária centenas de medicamentos
irregulares que, em sua maloria, integram a lista dos mais consumidos pela
populacão. Muitos desses produtos foram distribuidos pela rede püblica
hospitalar, como foi a caso do Androcur, indicado para o tratamento do
cancer.

As irregularidades não diziam respeito tão-somerite a falsificacão dos
produtos, mas a todo a processo compreendido entre a producão e o
consumo final: comercializaçâo de produtos corn data de validade vencida;
armazenamento iriadequado; alteracâo dos ingredientes, corn prejuizo do
principia ativo; comercializaçáo de amostras gratis; comercializaçâo de
produtos que dependem de autorizaçäo especial do Orgäo sanitário
competente, entre outras.

Essa caótica situacâo chamou a atencão das autoridades competentes,
pois, de urn lado, o pals desembolsava quantias vultosas para a compra de
medicamentos e, de outro, as produtos adquiridos näo atendiam as suas
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finalidades, dada a ação criminosa de quadrilhas especralizadas em fraudar o
consurn idor.

Muitas das irregularidades aqui apontadas já foram objeto de investigaçao
por parte de outras CPI's instaladas em outras câmaras legislativas, entre as
quais destacamos: a "Comrssâo Parlamentar Mista de lnquerito, criada
através do Requerimento no 002, de 1 992-CN, destinada a examinar a
situaçâo do setor farmacêutico", que funcionou no Congresso Nacional em
1992; a "Comissáo de friquérito destinada a investigar as atividades ligadas a
indüstria farmacéutica em todo o território nacional" e a "Comissão
Parlamentar de Inquérito desUnada a investigar a ocorrência de possiveis
irregularidades na fabricaçao de medicamentos", ambas instauradas na
Câmara dos Deputados, em 1979 e em 1995, respectivamente.

Apesar das denUncias sobre as irregularidades existentes, desde a
produçào ate o consumo final dos medicamentos, ostensivamente divulgadas
pelos mais diversos meios de comunicação, o problema persiste. No periodo
compreendido entre 10 e 25/8/98, a Vigilancia Sanitária do Municipio de Bela
Horizonte encontrou 21.312 niedicamentos corn datas de validade vencidas
sendo distribuidos normalmente no comércio local. Foram apreendidos, nesse
mesmo perIodo, 5.397 medicamentos falsificados nos 223 estabelecimentos
inspecionados. No periodo seguinte (25 a 31/8/98), o mesmo árgào encontrou
outros 21.308 rnedicamentos corn datas de validade vencidas e 662
medicamentos faisificados.

Já o Ministério da SaUde, em 17/8/98, divulgou uma relacão de 72
medicamentos falsificados que estavam sendo comercializados,
compreendendo, em alguns casos, diversos lotes.

E importante ressaltar que, no Estado de Minas Gerais, funcionam
aproximadamente 6.000 estabelecimentos que cornercializarn medicamentos,
50% dos quais estäo concentrados na Capital e nas grandes cidades, onde a
fiscalizaçao, apesar de insuficiente, pelo menos existe. Fica evidente que 0
papel exercido pelo poder püblico nesses casos está a merecer urna profunda
reformulacao

Conforme documentaçao enviada a CPI pela Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais, somente no territOrio mineiro, no perlodo conipreendido entre
1987 e 1998, foram registradas naquela autarquia 779 distribuidoras de
medicarnentos Fica, então, evidenciada a grande dificuldade de urn controle
eficiente desses estabelecjmentos por parte dos órgáos pUblicos
responsáveis pela vigláncia sanitária no Estado de Minas Gerais.
4-OS VARIOS ASPECTOS DO PROBLEMA

4.1 - Os medicamentos falsificados
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Os diversos meios de comunicacao de massa vérn denunciando a opiniâo

pUblica, de forma exaustiva, as mazelas que contaminam a mercado de
medicarnentoS no Brasil. Noticia-se, cotidianarnente , a presenca de
medicamentos falsificados nas prateleiras das farmácias e drogarias, bern
como sua utilizacäo pela rede hospitalar pUblica e privada. 0 nUmero de
produtos falsificados é tao assustador que deixou toda a sociedade perplexa.

O problerna veio a eclodir, de fato, quando se confirrnou a den(incia de que
milhares de caixas do Androcur falsificado (utilizado no tratamento do cancer
de próstata) foram distribuldas pela rede credenciada do SUS. Näo menos
bombãstico foi a comunicado do próprio Ministério da Saiide dando conta de
que já havia sido comprovada a existência no mercado de mais de 72
medicamentos falsificados.

O medicamento falsificado, par sua natureza, e extremarnente pernicioso
para toda a sociedade. Basta atentar no que ele traz consigo:

a) Reflexos negativos na arrecadacão de tributos
O produto falsificado e, em regra geral, de origern desconhecida. Aquele

que o produz evidentemente não arrecada qualquer tributo (IPI, ICMS,
CORNS, etc.). Assim agindo, acaba por lesar a fisco, dada a ilegalidade do
fato gerador.

b) Prejuizo para a consumidor
Aquele que adquire e utiliza o produto falsificado é duplamente lesado, pois,

além de desembolsar recursos financeiros para aquisicâo de urn
medicamento que não atende as suas finalidades farmacológicas, submete a
risco o seu maior patrimônio: a saUde.

c) Prejuizo para o titular da marca patenteada
O laboratário detentor da marca patenteada é também vitima da acâo

perniciosa dos falsificadores de medicamentos, já que tern prejuizos
corisideráveis para recuperar a imagem do produto no mercado.

4.2 - Os medicamentos desviados da CEME
Medicamentos que haviarn sido produzidos para a extinta CEME foram

desviados do Sistema Ciriico de Saide - 5L15 e comercializados,
evidentemente de forma irregular, par algumas distribuidoras e drogarias, que
chegaram mesmo a vendé-los novamente para a proprio SUS.

Segundo informaçöes da Vigilância Sanitária do Estado, o medicamento
Invirase, produzido para a CEME pelo laboratório Roche, foi vendido pela
Acao Distribuidora de Medicarnentos Ltda. para a Secretaria de Saide do Rio
Grande do Sul, corn o logotipo daquela autarquia rernovido. Nas rnesrnas
condiçoes, foi comercializado pela Dinamica Medicarnentos Ltda., empresa
pertencente a esposa do proprietário da Açao, o medicamento Epivir,
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fabricado pelo laboratório Glaxo Wellcome.
Já pela docurnentação enviada a esta Comisso pela Policia Federal,

verificou-se que a Districampos Atacado Ltda., situada na cidade de
Governador Valadares, vendeu para a Prefeitura de Ipatinga o medicamento
denominado Talsutin, que havia sido produzido para a CEME e distribuido
para a rede do SUS em todo o Estado pela FUNED. Tambérn o medicarnento
Mansil, fabricado pelo Laboratôrio Pfizer Ltda. para aquela autarquia, estava
sendo comercializado normalmente em drogaria da cidade de Ipatinga.
Outras vendas irregulares desse mesmo produto ainda foram detectadas em
drogarias da cidade de Governador Valadares.

4.3 - Os medicamentos receptados (roubo de carga)
Conforrne depoimentos colhidos pela CPI, fornecidos pelas diversas

autoridades que subsidiararn todo o processo, é vertiginoso o crescimento do
nUmero de casos de roubo de cargas de medicarnentos em Minas Gerais.
Evidentemente, a prática desse delito não tern fronteiras, envolvendo uma
rede de criminosos que opera em todos os Estados da federacão. Sua
especializacao e sofisticaco se deve ao elevado preco dos medicamentos e
ao elevado volume financeiro decorrente da comercializaco.

Trata-se de urn crime muito bern organizado, que consegue driblar ate
rnesmo a vigilância via satélite dos veiculos transportadores da mercadoria. A
atuacäo dessas quadrilhas é por demais perniciosa para a sociedade, pois,
além de causar irreparáveis prejuizos aos fabricantes, fornenta a indistria da
receptacao. 0 consurnidor que adquire urn produto corn essa origem acaba
por Se tornar vulnerável, pois no ha garantia da qualidade do produto, que,
por exemplo, pode ter sido transportado de forma inadequada, o que, alias,
acontece cornumente.

0 erário é lesado, sem sombra de düvida, especialmente no que diz
respeito ao recolhirnento do ICMS quando da rnovirnentaçáo da rnercadoria.
Ate rnesrno os comerciantes honestos acabam por ser vitimas desse
perverso crime, pois sofrem a concorréncia desleal daqueles que colocam no
mercado os produtos a precos inferiores aos praticados, evidentemente
porque os adquirirarn da rede de crirninosos. Enfim, aos comumente
praticados. Enfirn, toda a sociedade acaba por sofrer as efeitos danosos do
roubo de cargas de medicamentos que, corno disseram as autoridades
envolvidas, náo tern rnais fronteiras.

4.4 - Os medicarnentos indevidamente estocados ou mal acondicionados
As irregularidades envolvendo a comercializacao de medicamentos no

Brasil nâo se restringem aos fatos levados a conhecimento pUblico por toda a
midia, que focalizou a atencão popular quase que tão-somente nas
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falsificaçöes e em seus responsáveis.
Ernbora náo haja dados estatisticos confiáveis para cornprová-lo, sabe-se

que urn nUmero considerável de medicamentos é colocado a venda sem
atender as suas finalidades farmacológicas, pelo acondicionamentO irregular
e tambérn pela estocagern inadequada. Não foram poucas as vezes que a
Vigilância Sanitária detectou o problerna nos estabelecimentos comerciais
visitados.

A principal incorrecão verificada foi a estocagem dos produtos em locais
irnpróprios, corn aclimatação deficiente, o que acaba por iriterferir no princIpio
ativo do rnedicamento.

0 transporte irregular de medicarnentos tarnbém tern contribuido para
agravar o problema, visto que muitas vezes, dentro dos caminhöes-baOs que
os transportam, a temperatura chega a alcançar 60 0. Náo poucas vezes tais
produtos são transportados juntamente corn agrotóxicOS, 0 que certamente
resulta em sua contaminacáO.

Medicarnentos estocados em ambiente corn temperatura inadequada, fora
dos parâmetros indicados pelo fabricante, ficam inutilizados. Cornercializar
produtos nessas condiçöes é lesar o consumidor e, por conseqüência, toda a
saUde pUblica. Esse tipo de irregularidade foi constatado, por exemplo, nas
farmácias e drogarias da cidade de Ipatinga. Foi constatado também por
ocasião da visita dos representantes da Vigilância Sanitâria do Estado a
empresa Minas Prata Distribuidora Ltda. Chama a atenção, ainda, a falta de
condiçoes higiênicas de muitas distribuidoras, que foram ate interditadas pelo
rnesmo órgão de fiscalização.

4.5 - Os medicarnentos corn prazo de validade vencido
Além de configurar crime, conforme capitulado na Lei Federal 8.078, de 11

de setembro de 1991 (Codigo de Defesa do Consumidor), a venda de
rnedicamentos corn prazo de validade vencido acaba por colocar em risco a
vida de quern ingere tais produtos.

A incidência da cornercializacão de rnedicamentos nestas-condicöes é
preocupante. Nas inspeçöes que vérn sendo realizadas pela Vigilãncia
Sanitária, tanto na Capital quanto no interior do Estado, está sendo recoihido
urn grande volume de rnedicamentos vencidos, que eram vendidos
normairnente.

E born ressaltar que tais apreensôes ocorreram no exato mornento em que
a sociedade era informada acerca das gravissimaS denüncias da
cornercializacão de medicarnentos falsos. Emerge desse fato a certeza de
que a situação era, então, muito mais grave na epoca em que tais episódios
não vinharn a piblico.
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Verificou-se também que é cornum a prática da estocagem de
medicarneritos corn data de validade vencida. Ha razOes de sobra para se
desconfiar de que tais produtos retornarão as prateleiras corn adulteracão das
datas de vencirnento neles contidas, ou serão utilizados de forma perigosa
por terceiros. E de se perguntar por que tais produtos não são inutilizados
mediante processo de incineracào ou mesmo devolvidos aos respectivos
fabricantes.

Urn outro aspecto chama a atencão: apesar ca referida lei de defesa dos
consumidores estar em vigor ha mais de sete anos, ate o presente apenas
dois pequenos comerciantes da cidade de Nanuque foram processados e
condenados crirninalmente pela comercializacáo de medicamentos corn data
de validade vencida.

4.6 - Os medicamentos que não produzem efeito
Não são apenas os medicarnentos falsificados, os acondicionados de forma

inadequada, os estocados em locals irnpróprios, os transportados em
condicoes irregulares ou os vencidos em razão do excesso de tempo que
perdem suas propriedades farmacoiOgicas.

Também os fabricados e acondicionados de forma regular podem não
trazer beneflcio algum para a saüde, se o teor do principio ativo neles contido
não corresponder ao nilnimo necessário para que os efeitos se produzam.
Foram mencionados casos de medicamentos regulares, nos quais o teor do
principio ativo não corresponde as especificacoes constantes da bula ou da
composição registrada no Ministério da SaOde.

Além disso, ha os chamados medicamentos injustificáveis, isto é, aqueles
que, embora registrados e produzidos em conformidade corn as
especificacoes constantes do registro, são dispensáveis por não produzirem
nenhuma alteracao metabólica capaz de favorecer 0 organismo no combate
de qualquer erifermidade.

4.7 - A comercializaçào de amostras gratis
A distribuicão de medicamentos denominados pelos fabricantes como

"amostra gratis" pode não configurar uma prática ilicita em urn primeiro
momerito. Entretanto, tern sido uma constante a venda desses produtos por
parte de comerciantes que evidentemente os receberam das mãos dos
Iaboratórios fabricarites ou mesmo das distribuidoras.

Constitui, sem diivida, urn indicador de fraude o volume de "amostras gratis"
fabricadas que, em alguns IaboratOrios, chegam a representar cerca de 40%
ca produ(;ao total.

Como a entrega gratuita desses medicamentos por parte do fabricante ou
da distribuidora não caracteriza fato gerador de ICMS, ha suspeita ca
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ocorréncia de uma espécie de burla a legislacão que rege o tributo. Do ponto
de vista do erário, ha que se investigar a fundo quais são os reflexos dessa
questão.

Além disso, a comercializacão indiscriminada de amostras gratis acaba por
ensejar outra fraude extremamente grave: a reembalagem do produto,
utilizando-se medicarnentos vencidos. Como não existe controle sobre a
producão e a distribuição de arnostras gratis, toda a sociedade fica
vulnerável.

4.8 - A "empurroterapia"
Rotulou-se como "empurroterapia" a prática comercial perniciosa,

consubstanciada na acão de funcionários das farrnácias e drogarias que se
arvoram de medicos e passam a receitar para Os pacientes que procuram
esses estabelecimefltos. Além de ser considerada como exercicio irregular da
profissão, a orientação desses vendedores (muitas vezes inescrupulosos)
acaba por colocar em risco a vida do consumidor.

A "empurroterapia" é facilitada pelos seguintes fatores:
a) näo-cumprimento, pelas farmácias e drogarias, da Lei Federal n o 5.991,

de 17 de dezembro de 1973, que determina a presenca de urn farmacéutico
profissional no estabelecimento comercial;

b) pagamento, pelos laboratórioS chamados de segunda linha, de
gratificacôes aos comerciantes que venderern seus produtos;

c) falta de orientação adequada do consumidor, para que evite tal prática;
d) facilitação da venda, sem prescricão rnédica, de medicamentos

controlados;
e) concorrência acirrada, patrocinada principalmente pelas grandes redes,

que tern urn poder major de negociacão junto aos laboratórios mais
conceituados;

f) ganãncia pelo lucro fácil, buscado incessantemente, sem que sejam
observados os mInirnos princIpios éticos.
5-A ATUAçAO DOS ENVOLVIDOS

5.1 - Os laboratórios destinados a producão e a análise de medicamentos
5.1.1 - A producão de rnedicamentos no Pals
Não ha, no Pals, urna politica de medicamentos voltada para o interesse

piblico. Apesar da grande maioria da população brasileira não ter acesso aos
medicamentos necessérios a preservacão e recuperacão da saüde, as
prioridades para a indOstria farmacOutica são estabelecidas pelos proprios
produtores, a partir das possibilidades de lucro oferecidas pelo mercado.

As grandes empresas farmacêuticaS dominam cerca de 80% do mercado
nacional, impondo seus produtos - mais de 20.000 que, na maioria das vezes
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são dispensáveis ou injustificáveis - e determinando precos. São em geral
mulUnacionais, que atuam de forma oligopolizada e detém o controle da
tecnologia e da produção da matéria-prima empregada.

A participação da indistria nacional nesse mercado é pequena. Corn
potencial de crescimento e modernizacáo reduzido, dependente de matéria
prima, sem incentivos a pesquisa e fragilizada pelas poilticas de
favorecimento aos grandes laboratOrios, dificilmente terá essa situacao
alterada.

Urn fator que agrava sensivelmente esse quadro de fragilidade da indüstria
farmacêutica nacional é a dependéncia da importação de tecnologia e de
insumos utilizados na produção. Segundo o Superintendente da Fundação
Ezequiel Dias - FUNED, Dr. Roberto Porto Fonseca, ouvido por esta
Comissão, o Brasil tern condiçôes, do ponto de vista técnico, de produzir
cerca de 80% dos medicamentos considerados essericlais, mas ainda
depende muito de tecnologia estrangeira para a produçao do restante. No que
se refere a matéria-prima utilizada, os dados indicam que cerca de 85% deJa
ainda é importada.

Já no que concerne ao parque produtor de medicamentos, o ex-presidente
da CEME, Dr. Paulo Ruberis Pereira Diniz, afirmou a esta comissão que, em
1995, dos 500 laboratOrios privados existentes no pais, 200 não tinham
nenhuma condição de funcionar.

A extinta Central de Medicamentos - CEME -, criada em 1971 para gerir e
executar a pohitica nacional de assisténcia farmacéutica, acabou reduzida a
aquisiçâo e distribuiçäo de medicamentos. Ainda assim, foi capaz de
desenvolver algumas funçoes importantes.

Teve papel decisivo no desenvolvimento dos 11 laboratOrios pCibhicos
existentes no Pals, repassando a eles recursos que subsidiavam não sO sua
produçäo, como sua modernizaçao e desenvolvimento tecnologico Comprava
preferencialmente desses Jaboratórios, que supriam cerca de 30% da
necessidade do Sistema Cinico de Saüde, sendo o restante adquirido no
mercado privado.

A CEME reahizava também o controle do qualidade dos produtos - que
tinham born padrao no perlodo em quo furicionou - e desenvolvia atividades
de pesquisa cientifica e tecnolôgica. Alérn disso, elaborou a Relação Nacional
de Medicarnentos Essenchais - RENAME -, com cerca de 300 itens que
considerou suficientes para responder as necessidades de medicamentos da
populaçao brasileira.

Sua recente extinção, sob a alegaçao de que se havia tornado impossivel
combater a corrupçäo 16 existente, deixou todo o sistema de produção de
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medicamentOS desarticuladO.
5.1.2 - A producão e a análise de medicamentos em Minas Gerais
Tentando traçar urn quadro da situaçâo em que se encontra, no Estado de

Minas Gerais, a producão e a análise da qualidade dos medicamentoS, foram
ouvidos, nesta Comissáo Parlamentar de lnquérito, dois órgãos püblicos, a
Fundacão Ezequiel Dias - FUNED - e a Facudade de Farmácia da UFMG,
urn laboratório privado, o Instituto de Hypodermia e Farmácia - Hypofarma,
bern como urna empresa que fabricava medicamentoS clandestinamente, a
EndoterápiCa Laboratório.

5.1.2.1 - Os laboratóriOs pUblicos
A FUNED constitui importarite órgão de apolo do Sistema Linico de SaOde -

SUS, na medida em quo fornece medicameritoS para os municipioS do
Estado, realiza análise laboratorial de produtos e de material biolôgicO, dando
suporte a ação das Vigilâncias Sariitária e EpidemiOlOgiCa, e oferece
treinarnento e capacitacão para o pessoal do sisterna.

E uma fundaçäo de direito püblico vinculada a Secretaria de Estado da
SaUde, composta por cinco diretorias: o Instituto Otávio Magalhães - IOM, a
Diretoria de Produção FarmacêutiCa e ImunobiolOgica, a Diretoria de
Pesquisa e Desenvolvimento, a Escola de Saüde e a Diretoria AdministratiVa
e Financeira.

Vern fabricando medicarnentOs e imunobiológiCOs a baixo custo, através da
Diretoria de Producão Farmacèutica e lrnunobiologiCa. Produz atualmente
trinta e sete itens farmacèuticos, corn meta de atingir setenta e três. Está
entre as maiores produtoras de soro antiofidicO e antioscOrpiôfliCo do Brasil,
produzindo 5 tipos de soro antiofidico e 1 antiescorPiânico, além de estar
implementaridO a produçâo de insulina humana e do soro antitetâniCo.

A Fundação, segundo depoimento do seu Superintendente, Dr. Roberto
Porto Fonseca, tem capacidade para resolver cerca de 70% da demanda
ambulatorial dos postos de saüde dos municipios mineiros. Além disso
exerce, ainda que indiretamente, o papel de regutadora dos precos, pois os
remédios que produz são de excelente qualidade e muito mais baratos que os
encontrados no mercado.

Ainda segundo o Superintendente, a Fundação vem, através do programa
"Farmácia Essencial", fornecendo medicarnentOs gratuitamente a 566
municipios do Estado, pretendendo-se estender esse fornecimento a 705
municipios ate o final do ano. Segundo ele, a distribuicão de medicamentoS
obedece a dois critérios: o prirneiro, que o rnunicipio tenha rnenos de 20 mu
habitarites; o segundo quo, utilizando-se o Induce de DesenvotvimentO
Humano da Fundação João Pinheiro, seja classificado como carente.
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o Instituto Otávio Magalhäes, daquela Fundação, funciona como

Laboratório Central de SaUde PUblica do Estado, realizando análises para a
Vigilância Sanitária, a Vigilancia Epidemiológica, a Fundaco Nacional de
Sade, as Secretarias Municipais de Sade, alérn de também fazer análises
para a Emater, o IMA, o PROCON, o Instituto de Defesa do Consumidor, as
Policias Militar, Civil e Federal, entre outros.

o Instituto realiza a major parte das análises fiscais de medicamentos que a
Vigilância Sanitária necessita. Quando não está capacitado para realizar a
análise pretendida, o medicamento e encaminhado ao Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saüde da Fundacào Osvaldo Cruz, no Rio de
Janeiro - laboratOrio de referência nacional do SUS - ao Instituto Adolfo Lutz,
em Sáo Paulo, ao Laboratório Noel Nutels, também no Rio de Janeiro ou
ainda a algum outro laboratôrio estadual de análise fiscal. Convém salientar
que o LaboratOrio do IOM realiza também análises de vários produtos, como
a agua (tratada, in natura, mineral e para hemodiálise), alimentos em geral,
saneantes e cosméticos, bern como do ar, de sedimentos e de material
biologico (soro, sangue e urina).

Encontra-se em fase de implantacão, no IOM, projeto de instalação de urn
laboratário que vai atender a demanda de Minas Gerais, Bahia e Espirito
Santo no que diz respeito a análise fiscal de medicamentos. Após a
conclusâo da obra, financiada pelo REFORSUS, a principal dificuldade corn a
qual o Instituto se defrontarâ sera a carência de recursos humanos para 0
desenvolvimento dos trabalhos.

o IOM desenvolve ainda atividades de pesquisa, inclusive ligadas a teses
de mestrado e doutorado, em parceria corn várias Universidades do pals.
Realiza também treinamento de pessoal em técnicas sorológicas,
diagnosticos microbiológicos, imunobiológicos e fisico-quimicos para 0
Sisterna Unico de Saüde.

Ha que se mencionar ainda a Escola de Saüde, outro órgão vinculado
aquela Fundacäo. Vern desenvolvendo importante papel na formacäo e
capacitaçào de recursos humanos para o SUS, tanto a nivel do Estado
quanto dos murlicipios, inclusive nas areas de vigilância sanitária e
epidemiológica.

o outro orgäo pUblico ouvido por esta Comissão, a Faculdade de Farmácia
da Universidade Federal de Minas Gerais, possui urn laboratório que está
integrado a Rede Brasileira de Laboratórios Analiticos, a REBLAS, da qual
fazem parte os laboratOrios credenciados pelo Ministério da Saiide para
realizar, por determinacäo daquele órgâo, controle de qualidade dos produtos
farmacêuticos lancados no mercado. Vern efetuando também análise de
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rnedicamentos por solicitacao dos próprios Iaboratórios produtores, visando o
controle de sua qualidade.

0 Diretor da Faculdade de Farmácia, Dr. Célio Celso, em depoimento a
esta CPI, apresentou várias sugestoes para coibir a falsificacâo de
medicamentos em nosso pals. Ressaltou a importância do controle de
qualidade dos medicamentos, uma vez que somente a partir do laudo do
laboratório de controle de qualidade é que a falsificacao poderá ser
confirmada. Destacou a necessidade da realizacâo do controle terminal de
medicamentos, que objetiva certificar se o processo foi bern conduzido.
Salientou, ainda, que a Faculdade está disposta a oferecer cursos e
treinamentos para os funcionários da Vigilância Sanitária no Estado.

5.1.2.2 - Os laboratórios privados
Em Minas Gerais, estão registrados na Vigilancia Sanitária 44 laboratórios

produtores de medicamentos. 0 Superintendente daquele Orgão, Dr. JUlio
César Martins Siqueira, assegurou, em depoimento a esta Comissão, que
esses laboratórios passam anualmente por uma fiscalizacao rigorosa, que faz
parte de urn programa nacional de fiscalizacao e controle da indUstria
farmacêutica. Segundo ele, em 1995, quando foi implantado o programa,
nosso parque industrial apresentava qualidade duvidosa, mas a partir de
entâo, evoluiu muito. Hoje, a indUstria de medicarnentos mineira tern boa
qualidade.

Os dados fornecidos a esta Comissâo pela Vigilancia Sanitária demonstram
claramente essa evolucão. Em abril de 1996, apenas 12% das indUstrias
inspecionadas foram consideradas em condicoes satisfatárias, enquanto 27%
estavarn em processo de adequacao as normas sanitárias, 25% sob
interdição total, 14% sob interdicao parcial e 22% haviam encerrado as
atividades. Já em outubro do corrente ano, 56,5% se encontravam em
condiçôes satisfatOrias, 19,6% em adequacão e 6,5% sob interdicao total.
Das 17,4% restantes, correspondendo a 8 empresas, 5 ainda nâo haviam
sido inspecionadas, uma havia encerrado suas atividades, uma estava
interditada parcialmente e uma tinha sido reaberta gracas a uma liminar da
J ustiça.

Essa melhoria da qualidade vem sendo acompanhada de um aumento do
faturamento. Segundo dados fornecidos a CPI pela Secretaria de Estado da
Fazenda, o faturamento mensal médio da indUstria farmacêutica cresceu
cerca de 30% entre 1996 e 1998 (dados de 98 computados ate julho).
Considerando-se apenas a producao de medicamentos, esse faturamento foi,
em 1996, da ordem de R$ 9.049.583,00 e, em 1998, de R$10.474.604,00.
Incluindo-se material de consumo odonto-médico-hospitalar, a produçao foi,
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em 1996, de R$12.984.526,00 atingindo R$17.059.789 em 1998. 	
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Apesar de a indtistria farmacêutica mineira ter evoluido em termos de
qualidade e de ter aumentado o faturamento, sua participaçao no mercado
nacional ainda é pequena. Corn exceçâo da BIOBRAS, que é uma empresa
de grande porte, uma das maiores do pals na fabricaçao de insulina, os
demais produtores mineiros são de pequeno porte e suas vendas se
restringem ao próprio Estado e a alguns Estados vizinhos. 0 mercado
continua dominado por indOstrias do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A CPI ouviu os proprietárjos de urn laboratorio tradicional no mercado
mineiro, o Instituto de Hypodermia e Farrnácia - Hypofarma -, que teve
problemas corn alguns de seus produtos.

0 Hyporfarma é uma indüstria farmacèutjca corn 50 anos de existência, que
produz basicamente injetáveis, ou seja, uma linha de soluçôes parenterais e
uma linha de anestésicos, que, no momento, está desativada, devido as
alteraçoes apresentadas pelo medicamento LidocaIna.

Conforme depoimento dos seus proprietárjos, apesar de haver urn controle
de qualidade muito rigido, em fevereiro do corrente ano foram encontrados,
em urn universo de 4.800 frascos de Lidocalna, 12 frascos contendo cloreto
de sOdio em substituiçao ao princIpio ativo. Nove pessoas foram vitimadas em
Minas Gerais e no Espirito Santo, corn seqüelas graves, algumas, inclusive,
corn amputaçoes.

Apesar de ainda não estar concluldo o inquérito policial que investiga tal
fato, existem fortes indIcios de que se trata de urn caso de sabotagem
industrial.

Esta CPI ouviu também o Sr. Márcio Eustáquio Ribeiro Rodrigues, detido na
penitenciárja Dutra Ladeira devido a fabricação ilegal de rnedicamentos. 0
referido senhor era proprietãrio de urna empresa clandestina, denominada
Endoterápica LaboratOrio. A ernpresa possula instalaçoes nos bairros Venda
Nova e Braánas, corn equiparnentos superados, adquiridos de terceiros como
sucata. Fabricava medicamentos, inclusive injetáveis, em condiçoes de
higiene criminosamente precárias. As fotos publicadas nos jornais a época
em que foi descoberta são ilustrativas da situação: matéria-prima e
embalagens destampadas, mantidas na area de servico da casa, juntamente
corn restos de comida. Sujeitas, portanto, a todo tipo de contamnacao.

Após denncia de sua existéncia, feita por populares, a empresa teve seus
equipamentos apreendidos e sua interdição determinada pela Vigilãncia
Sanitária.

Em depoimento a esta Comissão Parlamentar, o Sr. Márcio Eustaquio
afirmou ser a empresa filial do Laboratorio Endoterápica que funcionava no
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Rio de Janeiro e que tambérn foi interditado pela Vigilãncia Sanitária daquele
Estado, devido a precariedade de suas instalacöes e as pessimas condicoes
de funcionamento.

Admitiu que a empresa não possula alvará de funcionamento e não
dispunha, como determina a Iegislacão, de responsável técnico pela producao
e controle de qualidade dos medicamentos. Reconheceu que, segundo o
laudo técnico, a dipirona produzida por aquele laboratôrio estava corn
dosagem inferior a exigida, e o bicarbonato de sódio, que era embalado pela
ernpresa, também apresentava problemas.

Alegou que, apesar da mIdia ter chamado a atencão para a falta de higiene
das instalacöes, foram os proprios jornalistas, juntamente corn os policiais
que dormiram no local, que teriam espalhado os dejetos.

Esse constitui urn caso exemplar de ate onde pode chegar a ousadia e a
irresponsabilidade dos falsificadores, bern como a incapacidade do Estado
para controlar setores de importância fundamental para a vida de seus
cidadãos.

5.2 - A rede de cornercializaçâo de medicamentos
0 medicamento tern urn papel de suma importância na prevenção e

recuperacão da saüde, que, pelos ditarnes da Carta Magna, constitui urn
direito do cidadão e urn dever do Estado. Não pode ser tratado, portanto,
como uma mercadoria qualquer, sujeita as leis do mercado. Sua
comercializacao deve ser objeto de regulamentacão e controle rigorosos, ate
porque, para que sua eficácia, qualidade e integridade sejarn preservados,
são necessárias condicoes especiais de armazenamento, transporte e
distribuiçao.

5.2.1 - As Distribuidoras
Antes do surgimento das distribuidoras no mercado, Os rnedicarnentos eram

vendidos aos hospitals, farmácias e drogarias pelos proprios produtores.
Hoje, são elas que compram o produto do laboratôrio e o revendem. De
alguns anos para cá, aurnentou muito o nürnero de distribuidoras de
medicarnentos, sem que tenha aumentado o controle sobre elas. Dados
enviados a esta CPI pela Secretaria de Estado da Fazenda demonstram que
52% das distribuidoras de medicamentos registradas naquele órgão tiveram
sua inscrição realizada nos Ultimos quatro anos.

A compra de medicamentos por intermédio de distribuidoras apresenta
algumas vantagens para os compradores (hospitais, farmácias e drogarias),
corno a flexibilizacão das condicoes de pagarnento e a agilidade na entrega
do produto. No entanto, essa interrnediacão vem acarretando uma série
infindável de problemas.
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0 Superintendente de Vigilância Sanitária de Minas Gerais, Dr. Julio César

Martins Siqueira, em depoimento a esta CPI, afirmoij que considera a questao
do comércjo atacadista o ponto critico na cadela da falsificacao de
medicamentos sobre o qual a Vigilància Sanitária vern intensificando a sua
acao nos Ultirnos tempos. Segundo ele, existern cerca de 100 distrbujdoras
registradas no Estado, das quais 35 já foram interditadas devido a algum tipo
de irregularidade. As que sanararn seus problemas foram autorizadas a
reiniciar as atividades Outras continuam interditadas, algumas delas em
caráter definitivo, em funcão das graves irregularidades encontradas.

Esta CPI colheu depoimentos de proprietários de nove distribuidoras, da
Capital e do interior, escoihidas dentre as que foram autuadas ou interditadas
recentemente pela Vigilância Sanitária, perfazendo um total de 16 pessoas
ouvidas. Constatou, através desses depoimentos, que constitul urna rotina a
venda, o repasse e a troca indiscriminada de medicamentos entre
distribuidoras e entre estas e seus compradores (drogarias, farmácias e
hospitals), quase sempre sem o registro contábil ou fiscal correspondente.
Desse modo, fica inviávej o rastreamento e o monitoramento do produto,
dificultando nao so o controle de qualidade, como tambem o controle fiscal e a
acao da Vigiláncia Sanitária.

Segundo o Dr. JUlio César, essa forma de atuaçao das distribuidoras
(venda entre elas, troca, recebimento de produtos em pagarnento de dividas),
"propicia urn descontrole no rastreamento de medicamentos suspeitos de
faIsificaco ou comprovadamente falsificados". 0 Superintendente relatou
que, muitas vezes, a Vigilância Sanitárja estaduaj era notificada pelo
Ministéno da SaUde para retirar determinado produto de circulaçäo, mas a
partir da distribuidora perdia-se o controle do produto, urna vez que ela não
conseguia informar o destino dado ao mesmo.

o Dr. JUlio César referiu-se a outro problema detectado pela Vigilância
Sanitária na comercializacao dos medicamentos : alguns hospitals
filantrópicos tern realizado compras corn isençao de ICMS, diretamente dos
laboratorios e posteriormente repassado a mercadoria para as distribuidoras.
Esclareceu ainda que, embora esse tipo de negociaçao fuja da alcada da
Vigilância Sanitária, resolveu alertar a CPI, porque o fato deve estar
ocasionando grande evasäo fiscal.

Outro problerna detectado por esta CPI, e que parece nâo ser incomum,
refere-se a existéncia de distribuidoras cujos proprietários nâo constani como
tal no contrato registrado na Junta Comercial, onde aparecern apenas Os
nomes dos charnados "testas de ferro". Esse contrato social simulado oculta
fraudes e irregularidades diversas. E 0 caso da Acess Distribuidora
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FarmacêutiCa Ltda., que näo tern endereço certo, näo possui alvará nem
qualquer outra autorizacäO sanitária para a funcionamento e cujo proprietário
de fato, 0 Sr. Arlindo Corrêa de Moraes, näo foi localizado. Foram ouvidos, na
CPL os dois "testas de ferro", pessoas de condiçOes financeiras e sociais
evidentemente precárias e que apresentaram flagrantes contradicOes nos
seus depoimentos. Apesar de tratar-se, aparentemente, de urn caso de
"empresa fantasma", foram encontrados, recentemente, medicamentos
"desovados" a beira de urn cOrrego, em Sabará, junto corn notas fiscais
daquela empresa, fato este que motivou a intimacâo dos proprietários para
prestar depoimento a CPI. Também a Distribuidora Hospinova Ltda., de Ponte
Nova, interditada em caráter definitivo pela Vigilância Sanitária devido as
inUmerasirregularidad es Ia encontradas, apresentava urn contrato social
simulado, com 'testas de ferro" constando como proprietários. Esta empresa
e objeto de inquérito policial instaurado pela Delegacia daquele municiplo,
para apurar a responsabilidade dos envolvidos nos atos ilIcitos. Seu
proprietário, Gilmar Januário, assim como seus "testas de ferro", Joäo de Brito
Martins e Anderson de Rosa Odoro, foram tarnbém ouvidos por esta CPI.

Além disso, ha casos de distribuidoras de Minas Gerais envolvidas corn
receptaçäo e venda de medicamentos desviados do SUS. Nesse caso, a
embalagern e, em geral, adulterada antes de proceder-se a venda. A Policia
Federal tem vários inquéritos instaurados para apurar esses fatos. Ha ainda
fortes indicios de que haja também associacâo de distribuidoras mineiras corn
quadrilhas especializadas em roubo de cargas. Segundo dados da Secretaria
de Seguranca PUblica, os medicamentoS ocupam o terceiro lugar no ranking

das cargas mais roubadas no Estado.
Examinando-se o depoimento do Superintendente de Vigilância Sanitária do

Estado, verifica-se que os problemas mais frequentemente ericontrados por
aquele Orgão, nas inspecães que realiza junto as distribuidoras, dizem
respeito ao armazenamento irregular dos produtos, a venda de medicamentos
vencidos corn embalagem adulterada, de amostras gratis reembaladas, de
entorpecentes e psicotrOpicos sem a correspondente licença do Ministérlo da
SaUde, bern como ao fato de não disporem de alvará e de responsável
técnico.

Algumas distribuidoras, dotadas de grande poder de compra, conseguiram
junto a irnportantes laboratOrios o monopólio da comercializacão de certos
produtos, tornando-se, assim, as Unicas fornecedoraS para outras
distribuidoras, bern como para hospitals, farmácias e drogarias. Dessa forma,
tornaram-se capazes de regular os precos no mercado. E o caso, por
exemplo, da Açäo Distribuidora de Medicamentos, que foi interditada em



!• A"

848
caráter definitivo pela Vigiláncia Sanrtária por irregularidades diversas, e cujo
proprietário, o Sr. José Celso Machado de Castro, encontra-se preso no
Estado de Säo Paulo, acusado de introduzir o Androcur falsificado no
mercado. Essa distribuidora possula exdusividade na revenda, para a regiâo,
de produtos de alguns laboratOrios, o que obrigava as demais distribuidoras a
adquirir tais produtos sempre através dela. Conseguiu, em poucos anos de
existéncia, tornar-se urna das rnaiores do pals e a mais poderosa do Estado.

Fica claramente evidenciado que esse segmento atacadista precisa ser
objeto de uma normatização rigida e de urn controle rigoroso por parte das
autoridades sanitárias, urna vez que constitui urn dos elos mais importantes
na cadeia de irregularidades que envolve a fabricaçao e a distribuicao dos
medicamentos.

5.2.2 - As Farmácias e Drogarias
Segundo informaçoes prestadas a esta CPI pela Presidente do Conseiho

Regional de Farmácia de Minas Gerais, Dra. Renata Loiola Souto, no Estado
de Minas Gerais existe urn estabelecimento farmacèutico - drogaria ou
farrnácia - para cada dois mil e quinhentos habitantes, quando o necessário,
segundo parérnetros da Organizaçäo Mundial de SaCide, seria urn
estabelecirnento para cada oito mil habitantes. Essa proliferaçâo de drogarias,
entre outros problemas, torna rnais dificil o controle por pane dos orgos
sanitários competentes.

Foram ouvidos, por esta Cornisso Parlamentar de tnquerito, proprietérios
de quatro drogarias onde foram detectadas graves irregularidades pela
Vigilância Sanitária. Através das informaçoes fornecidas por aquele orgäo,
bern como dos depoimentos coihidos, ficou evidenciado que os principals
problernas apresentados pelas farmácias e drogarias dizern respeito a
inexistência do responsável técnico, a auséncia de farmacêutico no
estabelecirnento, a venda de medicarnentos controlados sem receita médica,
de amostras gratis, de medicarnentos sem nota fiscal de compra, de
rnedicarnentos corn validade vencida, de niedicamentos desviados da CEME,
bern como de medicarnentos oriundos de cargas roubadas. 	 -

Constatou-se tarnbém que o armazenarnento irregular dos produtos é muito
frequente e compromete sua qualidade e eficácia. Essa armazenagern
irregular está muitas vezes associada a sonegaçäo fiscal. Corn o intuito de
ocultar medicamentos sem notas fiscais, foram usados desde depôsitos
clandestinos em fazendas e barracöes, ate o artificlo de camuflar rernédios
num quintal, sob urn monte de areia.

Outro problema que chegou ao conhecimento da CPI consiste no
pagamento de comissâo, pelos pequenos JaboratOrios, as farrnácias e

849
drogarias que vendem seus produtos, incentivando desta forma a prática da
"ernpurroterapia".

Alérn disso, o marketing agressivo de alguns estabelecimentos tern levado a
arnpliacão de sua participacäo no mercado, muitas vezes de maneira pouco
ética. Das receitas requisitadas pela Vigilância Sanitária a Drogaria Dinérnica,
rnuitas possularn urn selo corn o norne daquele estabelecirnento aposto no
papel de receituário.

Esta mesrna drogaria, que pertence a esposa do proprietánio da Acao
Distribuidora e que tambérn foi interditada em caráter definitivo pela Vigilancia
Sanitária devido a irregularidades Ia encontradas, conseguia, como se pOde
apurar e conforme assentiu a proprietária em seu depoimento, vender seus
produtos corn precos 40% inferiores a media do mercado. A proprietária nâo
fol convincente ao tenitar explicar como conseguia manter esse nivel de
precos e ainda fazer crescer a empresa.

Outras duas drogarias que apresentaram fortes indicios de irregularidades
foram a Azevedo e Sena Ltda. e a Droga Brash, ambas de Ponte Nova. Na
prirneira, foi encontrado Diazepan em embalagem corn tarja vermeiha,
quando este rnedicarnento tern tarja preta. Além disso, o referido
medicarnento nao tinha nota fiscal de cornpra Na óltima, foram encontradas
rnáquinas de lacrar frascos de medicamentos, bern corno tampinhas,
embalagens e cartuchos. Tal fato constitui forte indicio de fabricacão ou
embalagem clandestina de medicamentos.

5.2.3 - 0 setor piblico como comprador de medicamentos
Ern virtude da pequena participacáo dos Iaboratórios oficiais na producäo

de rnedicameritos, o Sistema Cinico de SaUde - SUS - tornou-se urn
importante mercado para os produtos fabricados pelos Iaboratórios privados.
Das Iicitacöes para compra de rnedicamentos realizadas tanto pela rede
hospitalar publica corno por prefeituras municipais participam näo so Os

laboratôrios produtores, como também distribuidoras e ate mesmo farrnácias
e drogarias. 	 -

Esta CPI constatou que e comum as distribuidoras apresentarem, nas
licitaçöes, propostas corn precos inferiores aos dos prOprios fabricantes dos
produtos. Instadas a explicar este procedimento, as distribuidoras ouvidas
alegaram que, pelo fato de comprarem grande quantidade de medicamentos,
conseguem dos fabricantes urn preco bern mais baixo. Mencionaram ainda
urn possivel acordo corn os laboratãrios, pelo qual estes se comprometeriam
a náo competir corn elas, na revenda de seus prOprios produtos.

Ernbora esses argumentos possam näo ser de todo invenidicos, a prática
faz supor a ocorrOncia de graves irregularidades, sejam relacionadas ao fisco
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(sonegacão de impostos), sejam concernentes a origem dos produtos
(falsificados, adulterados ou roubados). Chegaram também a esta Comissão
informaçoes de que não e incomum a ocorrência de licitaçoes nas quais os
produtos são entregues em quantidades inferiores as adquiridas ou ate
mesmo não são entregues, o que também poderia explicar o fato em questao.

No que diz respeito ac, processo de licitacão, esta CPI constatou que boa
parte dos órgaos püblicos não faziam exigència alguma no sentido de
comprovar a qualidade dos medicamentos adquindos ou a idoneidade da
empresa participante, ate que veio a tona o problema da falsificaçao de
medicamentos e o Miriistério da Saüde estabeleceu normas regulamentando
o processo licitatório.

Cumpre registrar que o Ministérlo da Saüde so se preocupou em normatizar
a questão, apesar da sua relevância, quando o problema eclodiu e passou a
ocupar as manchetes dos jornais. Em maio do corrente, fol editada a Port. MS
no. 2.814/98, que passou a exigir a apresentação de laudo analitico-
laboratorial comprobatôrio da identidade e qualidade do medicamento
adquirido pelo setor pUblico. Em outubro ültimo, a Port. MS no. 3.716/98
passou a exigir que a empresa participante da licitaçao apresente licenca
sanitárta estadual ou municipal (alvará), autorização de funcionamento
(expedida pelo Mm. da Saüde), certificado de registro dos produtos
comercialjzados (expedido pelo Mm. da SaUde) e substitui o laudo exigido na
portaria anterior pelo Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle
por linha de produção ou produtos (a ser expedido pelo Ministério da Saüde).

For nao fazer exigência relativa a idoneidade dos produtos ou das
empresas fornecedoras, e que a Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG - adquiriu medicamentos psicotrópicos de empresas que
não possulam autorizaçao especial do Mm. da SaUde para sua
comercializaçao. Pelo mesmo motivo, a Prefeitura de lpatinga adquiriu
medicamentos da extinta CEME que haviam sido distribuidos gratuitamente
no Estado e, por ato criminoso, foram parar nas prateleiras de fornecedores
inidãneos, o que vem sendo apurado pela Policia Federal.

Ainda esse mesmo fato explica porque a distribuidora Hospinova Ltda. e a
drogaria Droga Brasil, ambas localizadas em Ponte Nova e pertencentes ao
mesmo proprietärio, apesar de náo possuirem alvará sanitário nem
responsável técnico e de cometerem todo tipo de irregularidades, dominavam
o mercado regional e eram habituais fornecedoras das prefeituras de toda a
regiáo da Zona da Mata. Essas empresas foram recentemente interditadas,
de forma definitiva, pela Vigilância Sanitária e estäo sob inquérito policial,
suspeitas de falsificaçao de medicamentos e de outros crimes.
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Outras anormalidades na compra de medicamentos pelo setor pblico

chegaram também a esta Comissão. Uma CPI instalada pela Câmara
Municipal de Ibirité e posteriormente tornada sem efeito por determinacão
judicial, devido a irregularidades processuais, levantou indicios de fraude, de
superfaturarnento, de formacao de cartel, e de participacäo de empresas
"fantasmas" nas licitacôes para compra de medicamentos realizadas pela
Prefeitura local.

Fica evidente, a partir da análise dos depoimentos colhidos e da
documentacão examinada, que a chamada "mafia dos medicarnentoS" vem-
se expandindo gracas a negligéncia dos Orgãos pOblicos, tanto na realização
das licitacöes, quanto na normatização e fiscalização sanitárias.

5.3 - A Vigilância Sanitária
Pelo fato de possuir uma legislação especifica , urn objeto de trabalho e

uma logica próprios, a Vigilãncia Sanitária acaba conformando urn subsistema
dentro do sistema de SaUde.

Segundo a Lei 8.080, que regulamenta o Sisterna Unico de SaOde, compete
a Vigilãncia Sanitária o controle dos bens de consumo, que, direta
indiretamente, se relacionem corn a saUde, compreendidas todas as etapas e
processos, da produçao ate o consumo, bern como o controle da prestação
dos servicos que se relacionem corn a saüde, no intuito de eliminar, diminuir
ou prevenir riscoS.

A Portaria MS n° 1565/94, que dispöe sobre o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, ao tratar da definicão de competéncia entre as esferas de
governo, estabelece que cabe a União coordenar o sistema, prestar
cooperação técnica e financeira aos Estados e municipios e executar açöes
de sua exclusiva competéncia; aos Estados, coordenar, executar açöes e
implementar servicos, em caráter complementar as atividades municipaiS,
bern como prestar apolo técnico e financeiro aos municipios; e a estes
Ultimos, executar acaes e implementar os serviços de vigilância sanitária. Ao
estabelecer as bases do sistema, prevê uma efetiva descentralizacao dos
serviços e acoes da União para os Estados e municipios, e dos Estados para
os municipios e instâncias regionais. A mesrna portaria estabelece ainda que,
em circunstancias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados a
saOde, que possam escapar ao controle da direcão estadual ou municipal do
SUS, a União e o Estado poderão executar acoes de vigilância sanitária em
qualquer localidade.

No que diz respeito ao controle de medicamentos, algumas atividades estãO
sob a responsabilidade exclusiva da Uniâo: o registro dos medicamentos, as
restriçöes e eliminaçöes de medicamentos inadequados ao uso, a ernissão da
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autorizaçao de funcionamento para empresas e estabelecimentos, da licença
especial para a comercializaçao de entorpecentes e psicotrópicos, do
certificado de boas práticas de fabricaçao e controle dos produtos. Além,
evidentemente, das açöes de coordenaço e monitoramento do Sistema
Nacional de Vigilància Sanitária, em articulaçäo corn Estados e municIpios.

5.3.1 - A Vigilância Sanitária na esfera federal
Através dos depoimentos coihidos e do material analisado, ficou

evidenciado que a Vigiláncia Sanitárja, no nivel federal, contou sempre corn
uma estrutura técnico-gerericial flagrantemente precária, incapaz, portanto, de
acompanhar o ritmo do desenvolvimento tecnológico e de responder as
demandas da sociedade. Essa fragilidade facilita a atuacâo dos falsificadores
e dos inescrupulosos.

Urn de seus pontos criticos é o registro de medicamentos. Segundo os
depoimentos, a Vigilância Sariitãria na esfera federal nâo tern condiçoes de
informar quantos nem quais São os medicamentos registrados no pals. Além
disso, devido a morosidade de suas respostas, tornou-se praxe entre os
fabricantes efetuar modifrcacoes nas bulas, nas embalagens e ate mesmo na
composição dos medicamentos, sem comunicaçáo prévia àquele Orgâo. Em
decorréncia disso, torna-se dificil distinguir o medicamento efetivamente
falsificado daquele que teve sua composição alterada pelo próprio laboratOrio
fabricante.

Foi relatado por urn depoente urn caso ilustrativo dessa situação, relativo a
comercializaçao de uma Novalgina incolor e sem o sabor amargo que Ihe é
caracterIstico. Inicialmente pensou-se que o produto fosse falsificado SO
mais tarde, verificou-se que se tratava de uma alteração na composiçao do
medicamento, deliberadamente feita pelo fabricante, que se limitou a
comunicá-la, em letras pequenas, no final da bula.

A regulamentaçao deficiente tambérn é outro facilitador da acâo dos
fraudadores. Como 101 registrado em outra parte deste relatOrio, sornente a
partir do momento em que o problema ganhou as manchetes dos jornais, 0
Ministérlo da Satide se preocupou em normatizar alguns pontos criticos no
controle dos medicamentos. Norrnas elemeritares buscando coibir o comércio
clandestino de medicamentos, através de medidas que possibilitam o
rastreamento dos produtos, sO foram estabelecidas em maio do corrente,
através da Portaria MS n o 2.814/98, embora ja fosse, ha muito, conhecida a
situaçäo de calamidade em que se encontrava o setor. Normas concernentes
as licitaçöes para compra de medicamentos por parte dos órgãos pUblicos,
visando garantir a idoneidade dos produtos e de seus fornecedores, so foram
instituldas através das portarias MS no 2.814 e 3.716, de 29/05/98 e 08/10/98,
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respectivamente.
São flagrantes as lacunas existentes na regulamentacão setorial, como, por

exemplo, na questão do controle das cargas roubadas. Não existe
obrigatoriedade de notificação a Vigilancia Sanitária do roubo de cargas nem
do destino dado a elas pelas seguradoras, quando de sua recuperacão. Isso
impede o rastreamento do produto, que tanto pode ser repassado de maneira
integra, como pode ser fracionado, misturado corn outros, ou seja, falsificado.
Carece também de regulamentacãO 0 problema do descarte dos produtos por
parte da indOstria (materials usados em teste, refugos diversos, produtos
reprovados ou devolvidos) e do comércio (medicamentos vencidos). A
inexistência de normatizacão rigorosa relativa a questão vem näo so
possibilitando a venda de medicarnentos vencidos ou o seu reaproveitamento
em embalagens adulteradas, fatos frequentemente observados nas inspecöes
realizadas pelas Vigilàncias Sanitárias estadual e municipal, como
ocasionando as "desovas" desses medicamentos em logradouros pOblicos,
provavelmente por receio de uma autuação pela fiscalizaçâo sanitária. A
questão das amostras gratis também carece de regularnentacão urgente, pois
sua distribuicão indiscriminada constitui urn fator que dificulta o controle
sanitário sobre os medicamentos.

Ate mesmo medidas bern mais simples, como a colocacão de cOdigo de
barras e a utilização de tinta reativa ou lacre de seguranca nas embalagens
dos medicamentos, para obstaculizar a acáo dos falsificadores e facilitar o
rastreamento dos produtos, sO foram normatizadas recentemente, através da
Portaria MS no 802, de 08/10/98.

A "Politica Nacional de Medicamentos" que tambérn sO foi editada em
outubro do corrente, através da Portaria MS no 3.916/98, inclui entre as suas
diretrizes: a regulamentacão sanitãria de medicamentos, objetivando a
garantia de sua seguranca, eficácia e qualidade; a organização das atividades
de vigilância sanitária; a capacitacäo de pessoal para a area e a consolidacão
do sistema de iriforrnação em vigilância sanitária. Para dar concretude a
essas diretrizes, propOe uma série de medidas: a implantacão de roteiros de
inspecão e de procedimentos e instrumentos de avaliaçao; a reorganizacão
da rede de Iaboratórios para controle de qualidade (REBLAS); a
reestruturaçäo da Vigilâricia Sanitária federal na busca de maior consistência
técnico-cientifica e de malor agilidade administrativa, entre outras.

5.3.2 - A Vigilância Sanitária estadual
A descentralizaçäo das acOes da Vigilancia Sanitãria, diretriz básica da

reestruturacäo setorial, vem-se processando de acordo corn a capacidade de
Estados e municipios de assumir as tarefas, configurando, assim, estágios
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Em Minas Gerais, o Estado assumiu as atividades de maior complexidade,
como a fiscalizaçáo das indCstrias e das distribuidoras, deixando o controle
das drogarias e farmácias a cargo dos municipios que tenham condição de
faze-b.

Conforme afirmou o Superrntendente de Vigilância Sanitária, em seu
depoimento a esta CPI, a inspeção das indUstrias de medicamentos faz parte
de urn programa nacional, sendo realizada anualmente, de forma rigorosa,
por técnicos especializados. No que se refere as distribuidoras, que
considerou o ponto critico na cadeia da falsificaçáo de medicamentos,
esclareceu que o Estado vem intensificando sua acao na fiscalizacao e no
controle desses estabelecimentos.

lnformou ainda que, embora por forca de lei a fiscahzaçao de drogarias e
farmácias fosse cornpetência dos municIpios, enquanto estes náo se
estruturavam para tab, o Estado vinha atuando nessa area. Essa atuacão era,
entretanto, muito precária, devido a impossibilidade de se desbocarem
técnicos para inspecionar esses estabelecimentos em todo o Estado. Corn o
avanco do processo de descentralização das acöes e serviços de saüde, Os
municipios maiores montaram serviços de vigilância sanitária e assumirarn
essa atividade. Hoje, segundo o Superintendente, cerca de 60% das
drogarias do Estado, que se concentram nos grandes centros, ja são objeto
de fiscalização, mas ha urn nümero muito grande de municipios cujos
estabelecirnentos não são fiscalizados. Admite haver, realmente, muita
deficiência nessa area.

0 Superintendente sabientou que a acao da Vigilãncia Sanitária Se limita ao
produto e ao estabelecimento nâo se estendendo ao proprietário. Assim, se
interditam urn estabelecimento e, logo ern seguida, seu proprietário abre
outro, nada podem fazer. Dal a necessidade de atuarem sempre em conjunto
corn a polIcia, a quem cabe a apuração da responsabijidade dos envolvidos, e
corn o Ministério PUblico, que tern sido urn grande aliado na defesa dos
interesses dos consumidores. 0 Dr. JUlio esclareceu que todos os casos de
falsificaçäo ou de graves irregularidades encontrados pela Vigilância Sanitária
deram origem a inqueritos na Policia Civil ou na Policia Federal.

Relatou ainda que começaram também urna acão integrada corn os orgãos
fazendários que tern ajudado a Vigilância Sanitária na comprovaçao da
validade das notas fiscais. Isto porque, no caso de serem encontrados
medicamentos irregulares, o proprietário do estabelecimento apresenta as
notas fiscais de compra e sente-se acobertado. Ocorre que, rnuitas vezes, a
Fazenda atesta que essas notas fiscais são falsas, e isso agrava o processo
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adminiStratiVo instaurado pela Vigilância Sanitária.
Ainda segundo o depoimento do Dr. JUlio César, o Estado de Minas Gerais

instituiu urn grupo que funciona, desde juiho deste ano, na Central de
Inteligéncia da Secretaria de Estado da Seguranca, do qual participam as
Policias Civil, Militar, Rodoviária e Federal, bern como a Vigilãncia Sanitária.
Esse grupo recebe as denUncias relativas a estabelecimentoS clandestirios ou
a medicamentos falsificados e atua na distribuicão e coordenacão das acöes.

0 Superintendente ressaltou, no entanto, a necessidade de uma major
integracão policial e fazendária entre os Estados da regiäo Sudeste. Segundo
ele, existem barreiras alfandegárias entre Minas Gerais e Rio de Janeiro e
entre Minas Gerais e &ão Paulo, aonde a Vigilância Sanitária é charnada,
algumas vezes, para investigar cargas suspeitas (roubadas, sem nota fiscal
ou contendo medicamentos falsificados). No entanto, essas barreiras não
existem entre o Rio de Janeiro e São Paulo ou entre Rio de Janeiro e Espirito
Santo. Assim, as mercadorias irregulares podem circular facilmente e entrar
em nosso Estado por outros pontos. Alertou ainda para o fato de que, na
Zona da Mata, as ocorrências de roubo de carga e de falsificação de
medicamentos tern sido freqUentes, devido a proximidade do Rio de Janeiro.
Relatou que em Campos e Itaperuna, municipios do Estado do Rio prôximos
àqueba região, foram localizadas indUstrias e distribuidoras clandestinas, bern
como reembaladoras de amostras gratis, cujos produtos circutavam no
mercado mineiro. Cumpre registrar que, depois do depoirnento do Dr. JUlio
César a esta Comissáo, duas distribuidoras e duas drogarias de Ponte Nova,
importante municipio da Zona da Mata, foram interditadas pela Vigilância
Sanitária, devido as inCimeras e graves irregularidades la encontradas.

No que diz respeito as anãlises fiscais para controle de qualidade dos
produtos, o Dr. JUlio Cesar informou que a Vigilãncia Sanitaria se utiliza do
laboratório da FUNED, que, entretanto, não está capacitado para realizar todo
tipo de análise. Os produtos que a FUNED não tern condiçöes de analisar em
geral são encaminhados para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade
em SaUde - INCQS - , pertencente a Fundação Osvaldo Cruz, no Rio de
Janeiro, laboratOrio de referéncia nacional do SUS, que tern demorado muito
na entrega dos laudos, o que vem dificultando a acão da Vigilância Sanitária.

Quanto a questão da regularnentacão setorial, comentou que a Secretaria
de Estado da SaUde vem atuando no sentido de complementar, através de
resoluçoes, as normas federals. Segundo ele, já existem disposicães
estaduais complementares a Portaria MS no. 2.814/98, que trata das
licitacoes pUblicas e da regulamefltacãO do comércio corn as distribuidoras, e
estavam em vjas de serem editadas, na ocasião em que prestou depoimento,
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normas relativas ao transporte e circulação de mercadorias, a notificaçao do
descarte por parte do comércio, bern como a distribuiçao de amostras gratis
pelas indUstrias mineiras.

Sobre o caso do Androcur, o de major repercussão na èmprensa e também
o de conseqüêncjas mais danosas, esclareceu que a Vigilancia Sanitária,
assim que recebeu, por parte da Secretaria de Saüde do Rio Grande do Sul,
a denUncia contra a Ação Distribuidora de Medicamentos pela venda do
medicamerito falsificado, foi àquela distribuidora, interditou o estoque e
instaurou processo administrativo cumprindo o trâmite legal para esses
casos. Em seguida, alertou todos Os estabelecimenfos que tratam de cancer
no Estado e todos os hospitals credenciados pelo SUS. Encontrou ainda em
circulação cerca de 30.000 comprimidos, o que corresponderia a 1.500
frascos do medicamento. Solictou ainda informaçoes a Secretaria de Estado
da Fazenda sobre a idoneidade das notas fiscars de compra apresentadas
pela Açao e a Vigilância Sanitária de São Paulo sobre as distribuidoras que
teriam emitido as referidas notas fiscais. Atraves desta ültima, ficou sabendo
que essas empresas não existiam ou seriam clandestinas. Tomando
conhecimento desses fatos, a Vigilância Sanitária encaminhou o processo a
Delegacia de Ordem Econômica da Policia Civil, para apuração de
responsabilidade. Pela apresentação dessas notas, o estabelecimento foi
advertido. Posteriormente foi interditado, em funcao de outra irregularjdade: a
venda de medicamentos controlados sem a devida autorizaçâo do Ministério
da Saüde.

o Superintendente afirmou, ainda, em seu depoimento, que a Vigilância
Sanitária se ressente da inexistência, no Estado, de urn Côdigo Sanitário que
sistematize toda a legislag5o sanitária, adaptando-a as caracterIsticas e
condiçôes regionais. Hoje, o órgão vern atuando respaldado pela legislação
federal, mas está impossibiljtado de estabelecer multa, por não ter base legal
para tanto. Corn isso, o Estado deixa de arrecadar, e a Vigilância Sanitária
perde um importante instrumento de penalizaçao. Esse cOdigo traçaria, ainda,
as grandes linhas de atuacao da Vigiláncia Sanitária no Estadcr e serviria de
paràmetro para os códigos municipais.

o Dr. JCjlio César referiu-se, também, a necessidade de criação da carreira
de fiscal sanitário, para que o profissional que atua nesta area possa contar
corn as garantias e prerrogativas próprias da funçao que exerce. Hoje, 0
ôrgão vem atuando corn profissionais que não tern dedicaçao exclusiva,
trabaiharn muitas vezes em horário parcial, o que acarreta problemas,
inclusive de natureza ética. Esses profissionajs tern delegação de
competéncia para exercerem a funçao enquanto estiverem lotados no setor,
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mas isto Os torna muito vulneráveis.
Finalmente, registra que a Vigilância Sanitária vem trabalhando corn cerca

de 50% do pessoal que seria necessarlo. Conta corn 122 técnicos de nivel
superior, distribuidos entre 0 nivel central da Secretaria e as 25 regionais de
saUde, a major parte deles corn tempo parcial, quando seriam necessários
pelo menos 300 técnicos em regime de dedicação exclusiva.

5.3.3 - A Vigilancia Sanitária de Belo Horizonte
A CPI ouviu também o Dr. João Batista de Souza, responsável pela

Vigilãncia Sanitaria de Belo Horizonte. Este municiplo assumiu a fiscalização
sanitária de medicameritos em agosto do corrente. 0 Dr. João Batista afirma,
em seu depoimento, que essa funcao poderia ter sido assumida desde 1996,
quando foi sancionado o Codigo Sanitarlo municipal, mas isto veio a ocorrer
agora, "dada a gravidade da situação". De fato, o municipio dispöe, desde
1996, de urn Codigo Sanitário que Ihe proporciona base legal para a acão,
bern como de uma carreira e de urn quadro de fiscal sanitário. Além disso, no
processo de rnunicipalizacão promovido pelo SUS, integra a categoria mais
avancada de gestão, a chamada "Gestão Plena do Sistema de SaUde", na
qual o municipio assume urn volume major de responsabilidades, recebendo,
em contrapartida, urn repasse global de recursos para o custeio do sistema.
Nessa modalidade de gestão, como o proprio nome indica, o municipio deve
assumir näo so as acoes assistenciais, como tambérn as acoes de vigilância
sanitária e epidemiolOgica.

0 fato de Belo Horizonte so ter assumido a fiscalização de suas farrnácias e
drogarias recentemente, já em plena crise envolvendo a questäo dos
medicamentos, embora tivesse condição de faz&-lo antes, constitui urn
indicador de que a descentralizacäo das acoes de Vigilância Sanitária, tao
necessária ao born funcionamento do sistema, vem ocorrendo de forma lenta
em Minas Gerais, deixando a major parte de seus municipios a rnargem de
qualquer acão fiscalizatória.

Segundo o Dr. Joäo Batista, assim que o municipio assumiu essa atividade,
foram visitadas e cadastradas todas as farmácias e drogarias de Belo
Horizonte. De urn total de 873 estabelecimentos, 626 dispunham do alvará
sanitário emitido pela Vigilancia Sanitária estadual, 26 tinham seus alvaras
corn validade ja vencida e 221 não possuiam qualquer documeritação
autorizativa de funcionamento. Corn relacao a existência do responsável
técnico, identificaram que 763 atendiam aos requisitos legais, enquanto 110
não contavam corn profissional farrnacêutico.

Foram fiscalizados, naquele prirneiro rnês de atividades, 310
estabelecirnentos, nos quais foi encontrada urna quantidade assustadora de
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medicamentos que deveriam ter sido retirados de circulacào: 42.620
medicamentos vencidos e 6.059 rnedicamentos cujos lotes constavam da
relacäo de falsificados do Ministérlo da Satde. Lavraram-se 47 multas,
perfazendo urn total de R$ 102.249,44.

Segundo o Dr. Joâo Batista, dentre os medicamentos falsificados que foram
ericontrados, a major incidência era do Microviar, fabricado pela Schering,
cujo recoihimento já havja sido determinado, ha muito, pelo Ministério da
SaLade.

Tais dados demonstrarn claramente a amplitude e a gravidade do problema,
bern como os riscos a que o consumidor está exposto. Diante do que foi
constatado na Capital, podemos concluir que o recoihimento de
medicamentos por determinacao do Ministério da SaOde vem sendo realizado
de forma extremamente precaria, ou simplesmente não vem sendo realizado,
nos rnunicipios onde as acoes da Vigilancia Sanitária ainda nao foram
descentralizadas, isto e, na absoluta rnaioria dos municIpios do Estado.

5.4 - Os Orgàos policiais
Foram ouvidos por esta Comissão Parlamentar de Inquérito representantes

de todas as Delegacias Especializadas da Policia Civil que tern relacão corn
crimes concernentes a medicamentos, bern como representantes da Policia
Militar e da Policia Federal.

5.4.1 -A PolIcia Civil
Cabe a Policia Civil do Estado de Minas Gerais, como Pol[cia Judiciária, a

apuracao das infracoes penais. No que se refere aos crimes relacionados a
medicamentos, corno a de falsificacao, o de roubo de cargas e 0 de
sonegaçáo fiscal, a apuracão compete, em se tratando da Capital,
respectivamente a Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a
Ordem Econômica, a Delegacia Especializada de Repressão a Furtos,
Roubos e Desvios de Carga de Veiculos e a recém-criada Delegacia
Especializada no Combate a Sonegacao Fiscal. No interior do Estado, em
geral não ha especializacão de funcaes, ficando a apuracäo do crime a cargo
da delegacia da comarca once o mesmo ocorreu.

Segundo o depoimento prestado a esta CPI pelo Dr. Marco Aurélio Lopes
dos Santos, titular da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes
Contra a Ordem Econômica, a referida Delegacia so pode iniciar suas
investigacoes quando acionada por consumidor que foi induzido ao erro e
sofreu prejuizo material ou dano a saOde, ou quando acionada pela Vigilancia
Sanitària, Orgáo que fornece 99% das denOncias recebidas.

Segundo o Delegado, foram instaurados, naquela delegacia, cinco
inquéritos relacionados a falsificação de medicamentos: o que investiga a

859
falsificacão do Androcur, introduzido no mercado pela Açao Distribuidora; a
que investiga a falsificacão do Aredia, também cornercializado pela Ação
Distribuidora; 0 que investiga a falsificacao de Novalgina, apreendida da
Comercial Juruti, na Ceasa; o que investiga a falsificacão da Lidocaina
produzida pelo LaboratOrio Hypofarma; e o que investiga a falsificaçäo do
Ogastro e do Klaricid (atualmente transferido para a comarca de Carangola).
Segundo ele, todos esses inquéritos ainda estão em andarnento.

Além dos mencionados acirna, estäo instaurados vários outros inquéritos
relativos a falsificação de medicarnentos no interior do Estado. Cumpre
mencionar, no entanto, que nenhum deles resultou na prisão dos
responsáveis. So estão detidos sob a acusação de crimes envolvendo
med icamentos falsos a proprietário da Acao Distribuidora, em decorréncia de
inquérito instaurado pelo Delegado do 1 0 Distrito Policial de Santo André, no
Estado de São Paulo, bern como o proprietário da Endoterápica Laboratório,
preso em flagrante.

Esta CPI ouviu também o Dr. Rogerio Santos, titular da Delegacra
Especializada de Repressão a Furtos, Roubos e Desvios de Carga de
Veiculos, que destacou o estreito relacionamento desta Delegacia corn a
Policia Federal, já que a roubo de carga se caracteriza coma crime
organizado, sem fronteiras, exigindo, portanto, ação nacional e constante.

Segundo depoimento do Delegado, apOs a intensificacão do combate a
falsificacao de medicamentos, especialmente a partir do mês de junho, houve
crescimento do roubo de cargas de medicarnento no Estado, verificando-se
uma media de duas ocorrências por més. Conforme salientou, as
investigacOes realizadas pela Delegacia evidenciaram que a carga roubada
possui destinatário certo, definido antes da realizacão do ilicito. Os infratores
conhecem a mercadoria que sera roubada e 0 seu valor. Usualrnente, as
receptadores pagam pela mercadoria o equivalente a 30% do valor das notas,
que são posteriormente destruidas.

Outro aspecto destacado pelo Dr. Rogerio Santos diz respeito ao seguro
das cargas. Segundo seu depoirnento, o indice de recuperacão de cargas é
da ordem de 72%, porem os empresários tern mais interesse em receber a
indenizacão do seguro que a propria carga. Disso decorre que muito
frequentemente a seguradora fica corn a mercadoria, que é então vendida
duas vezes.

Mencionou ainda que contribui para dificultar a fiscalizacao a fato de a
carga ser, muito frequentemente, lacrada na origem, o que impossibilita sua
conferéncia, restringindo-se a acão da policia tao soniente a verificacão da
nota fiscal. No caso da inexisténcia deste documento, faz-se a notificaçäo
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para aplicacäo de multa.
Segundo o Sr. Marcelo Musarra Gamero, que também prestou depoimento

a esta CPI, representando a Federacao das Empresas de Transporte
Rodoviário de Cargas de Minas Gerais, estima-se que o valor das cargas
roubadas, em 1998, atinja o montante de US$500 milhOes, o que supera os
recursos envolvidos no tráfico de drogas. 0 depoente esclareceu ainda que,
muitas vezes, os próprios motoristas dos caminhöes estáo articulados corn as
quadrilhas especializadas em roubo de carga.

Outro Delegado que prestou depoimento a esta CPI foi o Dr. Henrique de
Oliveira, titular da Delegacia Especializada no Combate a Sonegaçao Fiscal.
Segundo o depoente, a Detegacia funciona ha trés meses e cuida
especificamente de combater e reprimir a sonegacão fiscal de tributos
estaduals. No que se refere a crimes de sonegacao fiscal envolvendo
medicamentos, afirmou que a recém-criada Delegacia ainda não foi acionada
nem pela Secretaria da Fazenda, nem pelo Ministério Püblico.

Pelos depoimentos ficou evidenciado que, apesar de a policia civil oferecer
apolo a Vigiléncia Sanitária quando esta encontra dificuldades Para realizar
suas atividades, não existe uma integraçao efetiva entre as Delegacias
Especializadas e aquele órgão.

A partir das informaçoes fornecidas pela Policia Civil de Minas Gerais,
percebemos que a falsificação, assim como 0 roubo de cargas de
medicamentos e a sonegaçao fiscal estão imbricados e, quase sempre,
ultrapassam as fronteiras estaduais, constituindo, assim, urn problema de
âmbito nacional. Dessa forma, as pot icias estaduais, que já sofrern limitacoes
materiais, fisicas e financeiras, ficam manietadas também do ponto de vista
legal, dependendo da colaboracao de outras autoridades. Nesses casos,
torna-se indispensável a colaboracão entre as policias estaduais e a federal.

5.4.2 - A Policia Militar
A Policia Militar de Minas Gerais foi ouvida nesta CPI, na pessoa do

Tenente- Coronet AntOnio Luiz da Silva, que representou o Comandante-
Geral da instituicao, Coronet Márcio Lopes Porto. 	 -

Não compete a Policia Militar, como policia ostensiva, atuar na apuracão de
crimes de qualquer natureza. No que diz respeito a falsificaçao de
medicamentos, eta tern atuado dando apoio e cobertura as acOes da
Vigiléncia Sanitária. Esta instituicão, através de seu representante, colocou-se
ao inteiro dispor das autoridades sanitárias para cotaborar no combate as
fraudes.

5.4.3 - A Poilcia Federal
A Policia Federal foi representada nesta CPI pelo Dr. Tadeu de Moura
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Gomes, Coordenador do NOcIeo de Processarnento de lnforrnacOes sobre
Remédios Falsificados da Policia Federal de Minas Gerais. 0 referido NOcleo
tern como objetivo reunir informacOes sobre medicarnentos falsos e sobre os
tratamentos corn eles realizados, para subsidiar o trabaiho da Delegacia de
Combate a Falsificacão de Remédios, criada em Brasilia, e possibilitar uma
atuacão uniforme, no âmbito nacional, em relacáo ao combate a esse crime.

Segundo o Delegado Tadeu de Moura Gomes, em principlo, não é
competência da Policia Federal investigar os crimes relacionados a
medicamentos. Eta so assume a responsabilidade pela apuração desses
crimes quando orgãos federais são lesados, como no caso do desvio de
medicamentos comprados pela extinta CEME, ou quando ocorre venda
irregular de entorpecentes e psicotrOpicos, o que configura tráfico de drogas.

Conforme o depoimento do Detegado e a documentação enviada pela
Policia Federal a esta CPI, existem, naquele Orgão, trés inquéritos que
apuram irregularidades relacioriadas a comercialização de rnedicamentos.
Urn deles investiga a venda para a Secretaria Municipal de SaOde de Ipatinga,
do medicamento Talsutin, produzido pelo Laboratãrio Bristol-Myers Squibb
Brasil S/A para a CEME, realizada pela Distribuidora Districampos Ltda., de
Governador Valadares. 0 segundo investiga o envolvimento de funcionários
pUblicos no desvio do medicamento Mansil, produzido pelo LaboratOrio Pfizer
Ltda. para a CEME, que estava sendo comercializado em drogarias de
Ipatinga e de Governador Valadares. 0 terceiro inquérito, que investiga a
comercialização de medicamentos psicotrópicos, pela Acao Distribuidora,
sem a devida autorizacão do Ministério da SaOde, já foi remetido para a
Justiça.

Ainda segundo o depoimento do Dr. Tadeu de Moura Gomes, a Policia
Federal tern trabalhado nesses inquéritos em parceria corn as policias de
Minas Gerais e de São Paulo.

Contudo, vale salientar que a colaboracão da Policia Federal corn as
policias estaduais, na apuracão dos crimes relacionados a medicamentos,
que atingem o pais inteiro, seria de grande relevância e talvez a Oriica
rnaneira possIvel para a sua efetiva apuracão.

5.5 - Os Orgãos fazendários
Os atos fraudutentos retativos aos medicamentos (falsificacão, roubo de

carga, desvio de medicamentos do SUS) vêm sempre acompanhados da
falsificaçáo de docurnentos fiscais, uma vez que os fraudadores não dispOem
de nota fiscal idOnea para a cornercializacão dos produtos. For esse motivo,
torna-se de fundamental importância uma acão incisiva dos Orgãos
fazendários na fiscalizacão e no controle da circutação de medicamentos no
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Estado.
Pela Secretaria de Estado da Fazenda prestaram depoimento a esta CPI o

Dr. Jorge Henrique Schmidt, representando o Secretário, o Dr. Márcio
Rodrigues de Oliveira, representando o Superintendente Regional
Metropolitano, e o Dr. Rinaldo Sergio Costa, Coordenador da 5
Administraçao Fazeridãria.

Os depoentes informaram que, em outubro de 1997, o Estado de São Paulo
denunciou urn convênio do Conselho Nacional de Politica Fazendária -
CONFAZ -, que estabelecia o recoihimento do ICMS incidente sobre produtos
farmacêuticos através do regime de substituição tributária. Nesse regime,
cabia ao fabricante o recoihimento do imposto, sendo uma parcela do mesmo
transferida para o Estado onde se localiza a empresa compradora dos
produtos. Como se concentra em São Paulo 80% da indüstria de
medicameritos do pals, a ruptura desse convêriio significou uma grande perda
de receita para Minas Gerais, porque o recoihimento do tributo pelas
empresas adquirentes tornou muito mais fácil a sonegaçao.

A partir desse fato, a Secretaria da Fazenda incluiu o comércio de
medicamentos entre as suas prioridades em termos de fiscahzação. Realizou
um trabaiho junto as distribuidoras, bern como as drogarias e farmácias de
grande porte, para verificar o recoihimento do tributo pela entrada da
mercadoria oriunda de São Paulo, bern como de outros Estados once não ha
recoihimento por parte do vendedor dos produtos. Segundo o Dr. Henrique,
foi devido a essa acão fiscalizatôria que se conseguiu arrecada r 70% do
ICMS que vinha serido recolhido antes da denincia do convênio.

Conforme o depoimento do Dr. Rinaldo, esse processo foi alterado em
junho do corrente, uma vez que se tornou obrigatOrio o recolhirnento do ICMS
assim que a mercadoria adentrasse o Estado, no primeiro posto de
fiscalizacao. Foi intensificado, então, o controle sobre o transporte de
medicamentos, o que contribulu para inibir a comercializacâo de produtos de
origem irregular. Cumpre registrar, no eritanto que, segundo afirmacão do Dr.
Márcio, a conferência das cargas de medicamento e feita apenas de forma
documental, pelo fato de elas serem muito fracionadas. Somente quando 0
fiscal depara corn algum indicio de irregularidade nos documentos fiscais é
que as caixas são abertas.

Os representantes da Fazenda informaram tambérn que, a partir da eclosão
do problema da falsificaçao de rnedicamentos, introduzirani a prática de
entrevistar, quando da solicitacão de inscriçäo estadual, os pretendentes a
abertura de empresa comercial varejista ou atacadista no ramo, corn o
objetivo de verificar Se possuem efetivamente condicoes de constituir aquela
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empresa. Sem düvida, essa rnedida pode coibir a ocorréncia de contratos
sociais simulados, nos quais, para encobrir irregularidades, constern apenas
os nornes dos chamados "testas de ferro", o que foi detectado por esta CPI
em várias empresas.

No que se refere a algum tipo de acão integrada corn outros órgãos, o Dr.
Márcio mencionou que, em reuriião corn o Superintendente da Vigilancia
Sar,itária, ficou acertado que fariam urn convénio estabelecendo urn conjunto
de acOes a serem adotadas. Dentre elas estaria a exigéncia de apresentacao
de alvará sanitário para concessão da inscricão estadual, a comunicacao a
Vigilãncia Sanitária das concessOes e das baixas de inscricães, bern como o
encaminhamento a Secretaria da Fazenda da docurnentacão fiscal
apreendida nas inspecoes da Vigilancia Sanitária. Tais rnedidas seriam
importantes, pois impediriam que empresas formalmente constituidas, corn
registro na Junta Comercial e inscricão estadual, iniciassem suas atividades,
escapando a fiscalizacão sanitária. Possibilitariarn ainda que a Vigilância
Sanitária mantivesse urn cadastro permanenternente atualizado das
ernpresas que atuam no setor. No entanto, o referido convènio, conforme
asseverou o práprio Dr. Márcio, ainda não foi firrnado.

Pelo depoirnento dos representantes da Secretaria de Estado da Fazenda,
ficou evidenciado que aquele órgão vem desenvolvendo apenas urn trabaiho
de rotina, sern nenhuma atuacão mais incisiva visando coibir as
irregularidades fiscais que grassam no setor, apesar de seus representarites
terern dito que o comércio de medicamentos se inclui entre as prioridades
daquela Secretaria, em termos de acão fiscalizatOria.

Ouvindo as autoridades policiais e sanitárias, bern como os proprietários de
farmácias e distribuidoras, esta Cornissão apurou que a venda, troca ou
repasse de medicarnentos sern nota fiscal ou corn nota fiscal falsa se tornou
algo comum entre as distribuidoras que operam no setor. Outro fato que
chegou ao conhecimento desta CPI foi o conluio existente entre distribuidoras
e alguns hospitals filantropicos, corn o objetivo de driblar o fisco. Esses
hospitais, que são isentos do recoihirnento de ICMS na compra de
medicamentos, vêm-se utilizando desse beneficio para adquirir grande
volume de produtos e repassá-los em seguida as distribuidoras que, dessa
forma, se livram de pagar o tributo.

Através do depoirnento do Superintendente de Vigilancia Sanitária, Dr. Julio
César Martins Siqueira, fica evidente que a Secretaria da Fazenda jã tinha
indicios de que tais fatos estivessem ocorrendo. Ernbora urna simples
verificacao do volume de medicamentos comprados pelos hospitais suspeitos,
cornparativamente ao de outros hospitals do rnesrno porte, fosse suficiente
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para identificar a veracidade da operacäo, nenhuma providéncia foi tomada
por parte da Fazenda, como se pode verificar pelo depoimento de seus
representantes. Cumpre registrar ainda que esta CPI, no intuito de esclarecer
as fatos, solicitou ao Secretário de Estado da Fazenda, através do Oficio
SGM/1.402 de 02/09/98, cópias das notas fiscais de medicamentos
comprados corn isencão de ICMS nos üRimos dois anos, para o que não
obteve resposta.

No que se refere as empresas que distribuirarn methcamento falsificado, o
Dr. Rinaldo afirmou que elas foram fechadas pela Vigilância Sanitãria, antes
de ter inicio a fiscalização direta que a Secretaria da Fazenda pretendia
realizar. Seus documentos foram apreendidos e encaminhados a outros
Orgãos que não os fazendários, motivo pelo qual a Secretaria ficou
impossibilitacja de reahzar a investigação. No caso da Acao Distribuidora, teria
acontecido exatamente isso Segundo ele, a Secretaria da Fazenda havia
programado realizar uma auditoria naquela empresa, mas ela sofreu
interdição por parte da Vigilancia Sanitária na semana em que os trabalhos
teriam inicio. Os documentos fiscais foram apreendidos e encaminhados a
outros órgãos, o que impossibilitou a Secretaria da Fazenda de concluir a
acáo fiscal. Ainda segundo ele, "o pessoal de São Paulo Se antecipou, fez as
averiguaçOes e solicitou a prisäo do proprietário da ernpresa".

Esses fatos demonstram corn clareza a inoperãncia do Estado diante dos
fraudadores, bern como a descoordenação existente entre seus diversos
agentes, revelando-o incapaz de proteger as cidadaos.

5.6 - Os Orgãos de proteção ao consumidor e ao cidadão
5.6.1 - 0 PROCON
A politica nacional das relaçoes de consumo tern por objetivo a atendimento

as necessidades dos consumidores. Assim, as PROCON's, como as orgãos
de vigilãncia sanitária, tern a papel de zelar pelos interesses dos
consumidores usuários de rnedicamentas, pois todas as entidades que
compôem a sistema nacional de prateçâo do consumidor possuem funcaes
diretamente relacionadas corn a saüde pUblica.

A proteçâo do consumidar e urn princIpio canstitucional. 0 consumidor é
titular do direito básico a proteção da vida, a saüde e a seguranca. A tarefa de
promover a proteção desses direitos sO terá sucesso se realizada em
parceria: PROCON's, Vigilância Sanitária, aparelho policial, saciedade civil.

Cabe aos PROCON'S, por forca da Lei Federal 8.078/90, que introduziu
importantes modificaçoes na Lei Federal 7.347/85, a prerrogativa de ajuizar
as acOes civis coletivas e civis pOblicas visando a proteçao dos consumidores
vitimas das práticas comerciajs desajustadas, como 6 a caso dos
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medicamentos falsas.

De igual modo, cabe aas PROCON's, por via das citadas acoes, atuar de
forma preventiva, pleiteando em juizo, por exemplo, a retirada de circulacão
de determinado medicamenta ineficiente ou mesmo nocivo a saüde. Ate
mesmo a publicidade enganosa pode ser alvo de processos judiciais, que se
tern mostrado eficientes nesses casos.

Em depoimento a esta CPI, a Dr. Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do
PROCON de Bela Horizonte, afirmou que várias vitimas da falsificação de
medicamentos recorreram ao ôrgáo, em busca não sO de informaçães, mas
tambérn de reparacão dos danos sofridos. Em alguns casos, foram acionados
as estabelecimentos comerciais onde as medicamentos foram adquiridos e
houve a restituicão da importãncia paga.

0 Coordenador acresceu tarnbém que a PROCON buscou uma acão
integrada corn a Policia Federal, as Vigilancias Sanitárias Estadual e
Municipal e a Ministério Püblico, enviando-Ihes cOpias dos processos abertos
no órgão. Desenvolveu, ainda, um trabalha educativo, par rneio de uma
cartilha distribuida a populacão, contendo uma série de informacöes sabre
medicamentos.

Assim sendo, os PROCON's se transforrnaram em urn importante elo na
cadeia de protecáo dos consumidores, ate rnesmo porque acabaram por se
transformar em ponto de referência para as lesados. Disso decorre a
premente necessidade de urn major apoio das autoridades a esses Orgaos.

5.6.2 - 0 Ministério Püblico
Ao ser instalada esta Comissão Parlamentar de lnquérito, foi enviado oficio

ao Procurador-Geral de Justica solicitando que indicasse membros das
Promotorias de Justica de Defesa do Cidadão Consumidor e de Defesa da
Ordem EconOmica e Tributária para acompanharem as trabaihos da
Corn issão.

Atendendo a solicitacaa, a Procurador-Geral de Justica designou o Dr.
Claudia Emanuel da Cunha, Promatar de Justica da Promotoriade Defesa da
Ordem Econômica e Tributária e a Dr. AntOnio Joaquim Fernandes Neto,
Promator de Justica da Prornotoria de Defesa do Cidadão Consumidar.

0 Dr. Claudia Emanuel da Cunha campareceu a esta CPI, ande destacou a
importância do trabalha integrado entre os órgãos do Estada, principalmente
as ligados a Seguranca, SaUde e Fazenda.

Manifestou sua preocupacão corn a destinacãa das cargas de
medicamentos roubadas, urna vez que estas, quando recuperadas, não são
restituidas par via judicial, escapando, assim, ao contrale fiscal e sanitário.
Salientou ainda a importância da notificacãa do late da carga roubada a
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Vigi!ancia Sanitária, para que esta possa, por sua vez, notificar as
distribuidoras, farmácias e drogarias, evitando, dessa maneira, que a
mercadorja roubada entre novamente no mercado, sem controle sanitário.

Logo apOs sua participaçâo nesta CPI, o Dr. Clãudio Emanuel, juntaniente
corn outros Promotores de Justica de Defesa da Ordem Econômica e
Tributária, apresentou deriUncia contra José Cetso Machado de Castro,
proprietário da Açáo Distribuidora de Medicamentos Ltda., José Bueno Alves,
sócio da empresa Distribuidora Canaã Ltda., Chafic Rassul Neto, sOcio da
empresa Med Sul Ltda., José Antãnio de Oliveira, proprietário da Drogaria
Master Med, Haroldo Abreu, sôcio administrador da Distribuidora Pas e Elcio
Ferreira da Silva, corretor de medicarnentos. Dentre os denunciados, 0
proprietário da Acão Distribuidora de Medicamentos e a Unico de Minas
Gerais. Todos os demais, como suas empresas, vinculam-se ao Estado de
São Paulo. A denCincia foi motivada por "fraude a Administraçao Fazendária
Estadual, rnediante a insercão de elementos inexatos em documentos fiscais,
omissão de operaçoes tributáveis e utiiização de notas fiscais falsas, obtendo,
corn tal expediente fraudulento, a supressão da carga tributária devida a titulo
de ICMS, alérn de colocação em circulaçao de medicarnentos falsos,
especificarnente o remédio denominado Androcur, utUizado no tratamento de
cancer de próstata". As referidas pessoas foram denunciadas por incorrer nas
sançôes do art. 1°, incisos I e II, cominado corn o art. 11, ambos da Lei no
8.137/90 e no art. 71 do Código Penal.

5.7 - Os conselhos profissionais e os órgãos de representaçao de classe
Prestaram depoimento a esta CPI representantes dos Conseihos Regionais

de Farmácia e de Medicina de Minas Gerais, da Associacão Médica de Minas
Gerais, bern como do Sindicato dos Farmacêutjcos de Minas Gerais.

Os representantes do Conseiho Regional de Farmácia, Dra. Renata Loiola
Souto, Presidente, e Dr. Luiz Antonio Marinho Ferreira, Vice- Presidente,
demonstraram preocupação corn o nümero de medicanientos postos a venda:
cerca de doze mil produtos, quando não seriam necessários mais que 600.
Muitos desses medicarnentos, segundo os depoentes, são de qualidade
duvidosa, podendo causar problernas tao sérios quanto os falsificados.
Destacaram a necessidade urgente da implantação de urn programa
permanente de inspeção de medicamentos.

Também manifestaram preocupaçao corn o excesso de farrnãcias e
drogarias existentes, cujo nOmero e muito superior ao necessário. Afirmaram
que agrava esta situaçáo o fato de nâo haver, muito frequentemente,
farmacêutico responsável nesses estabelecimentos e os batconistas
acabarem fazendo prescrição de medicamentos aos clientes.
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Uma informacäo preocupante trazida pelos representantes do Conselho

Regional de Farmácia diz respeito ao fato de grande parte dos proprietários
de estabelecimentos farmacêuticos preferirem que o profissional esteja
ausente do estabelecimento. Segundo as depoentes, e muito comum a
ocorrência de contratos realizados apenas para cumprir as exigéncias dos
ôrgãos sanitários, estando o profissional, entretanto, dispensado de
comparecer ao estabelecimento.

Foi expressa ainda pelos representantes do Conselho Regional de
Farmácia a preocupacão corn a campanha negativa em relacão as farrnácias,
as quais e imputada a responsabilidade pela venda dos medicarnentos
falsificados. Embora admitam que tanto o proprietário das farmácias como o
profissional farmacêutico tenham a sua parcela de responsabilidade,
consideram que o cerne do problema está nas indOstrias e nas distribuidoras.

Outro orgão ouvido por esta Comissão, a Associação Médica de Minas
Gerais, sugeriu, como medida para combater a falsificação, que sejam
credenciados as distribuidores de cada laboratOrio, em cada cidade. Assim,
se o medicamento não for vendido pelo distribuidor credenciado, sera
considerado falso, ate prova em contrário. Ha que considerar, no entanto, que
a Portaria MS no 2.814/98 ja trata do assunto, exigindo o referido
cadastramento.

Também foi ouvido nesta CPI, o Dr. João Batista Gornes, Secretário do
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Declarou, em seu
depoimento que, embora a funcâo daquele Conseiho seja a fiscalização do
exercicio profissionat, o Orgão colocou-se a disposição Vigilancia Sanitária do
Estado, do PR000N e do Ministério Piblico para prestar assessoria e
colaboraçao no que concerne ao problema dos medicamentos.

5.8 - Os hospitals
5.8.1 - Os hospitals pOblicos.
Foram ouvidos por esta Comissão o Diretor do Hospital das Clinicas da

Uriiversjdade Federal de Minas Gerais, Dr. Joaquim AntOnio César Mota, 0

Superintendente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG, Dr. Guilherme Goncalves Riccio e o Diretor do Instituto Raul
Soares, hospital psiquiátrico vinculado aquela Fundacao, Dr. Lécio Marcos
Dias.

Dentre esses hospitals, o Unico caso de uso de medicamento falsificado
ocorreu no Hospital da Clinicas, corn o Androcur. 0 alerta foi dado pelo
prOprio fabricante, a Shering do Brasil. 0 hospital tomou todas as
providências necessárias. Segundo o Diretor, a medicacao foi trocada e Os

pacientes que haviam feito uso do rnedicamento nâo tiveram alteraçOes em
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seus exames. 0 Androcur utihzado pelo Hospital das Clinicas havia sido
comprado da Açao Distribuidora, empresa que venceu a licitacão realizada
pelo hospital para compra do medicarnento..

Os representantes desses hospitals foram unânimes em afirmar que
seguem rigorosamente as exigências do Ministério da Sade, no que se
refere a Iicitacäo. Exigem o certificado de análise fornecido pelo fabricante e,
em caso de dUvida, solicitarn análise de qualidade a Faculdade de Farmácia
da UFMG.

No que Se refere a comprovação da idoneidade da empresa fornecedora,
alegaram que, a partir do momento em que a Vigilância Sanitária habilita urn
aboratório ou distribuidora, por melo de alvará, eles se sentem seguros para
comprar. Não cabe a eles dificultar o processo licitatório. 0 alvará da
Vigilància Sanitária fornece o pressuposto da qualificaçâo.

Afirmaram ainda que a Acào Distribuidora possuia autorizacao de
funcionarnento emitida pelo Ministério da SaUde (Secretaria Nacional de
Vigiláncia Sanitária/ Departamento Técnico Normativo/ Divisáo de Produtos) e
alvará sanitário do Governo do Estado de Minas Gerais (Sistema Unico de
SaüdelSecretaria de Estado da SaUde/ Diretoria Regional de SaUde),
assinado pelo Coordenador Estadual de Vigilãncia Sanitária. Não cabia, pois,
aos hospitals investigar a referida Distribuidora, que possula todos Os
requisitos para vender para o servico püblico.

5.8.2 - Os hospitals privados:
Foram ouvidos por esta Comssão o Vice-Presidente da Associacao dos

Hospitals de Minas Gerais, Dr. José Luiz Geo Vercoza, o Diretor Clinico e
Técnico do Hospital Feliclo Rocho, Dr. Clernentino Pereira de Mendonca
ProcOpio o provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, Dr. Celso de Melo
Azevedo e o Diretor do Hospital Miguel Couto, Dr. AntOnio Coelho Neto.

Também os representantes dos hospitals privados foram unOnimes em
afirmar que, no tocante a falsificaçao de medicamentos, os hospitais são
vitimas, uma vez que não fabricarn nem vendem medicamentos, mas
compram das distribuidoras, reconhecidas e aprovadas pela Vigilancia
Sanitária. Frisaram ainda que os hospitals tern farmacêuticos em suas
farrnácias e laboratôrios, mas nao tern condiçoes de analisar a qualidade dos
medicamentos que compram.

A Associaçao dos Hospitals de Minas Gerais, por seu representante,
assumiu o compromisso de orientar os medicos no sentido de enviar para
análise, em vez de simplesmente substituir, o medicamento que, aplicado a
urn paciente, náo der o resultado esperado.

5.9 - As vitimas
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Foram ouvidas por esta Comissão Parlamentar de lnquerito as Sras. Edna

Fatima Arnãncio dos Santos, Natália Ramos e Wanda Braga Dias, parentes
de vItimas do medicamento falsificado Androcur.

Conforme as depoimentos, a estado de saUde das vitimas, que se
encontravam bern, comecou a se agravar corn o uso do Androcur de lote n°
351, ocasionando sua morte precoce.

Todos as depoentes confirmaram que, em algum momento do tratarnento,
Ihes foi indicada a Distribuidora Dinãmica para a cornpra de medicamentos.
Porém nenhum deles deixou claro quem fez e onde ocorreu esta indicacão.

Os depoentes se queixaram de forma incisiva da omissão e da negligência
dos órgãos por eles procurados que, em nenhum momenta, demostraram
interesse em participar da apuracao dos fatos, prestar auxilio financeiro ou
qualquer tipo de informaçao as vitimas. A Sra. Wanda Braga Dias chegou a
afirmar que sua filha, ao procurar o PROCON de Bela Horizonte, fol
desaconselhada a prosseguir corn o caso.

E relevante relatarmos que as famIlias das vitimas so tomaram
conhecimento que a Androcur de late 351 era falsificado, apos divuigacao do
fato pela imprensa.
6- CONCLUSOES

Esta CPI, depais de auvir autoridades federals, estaduais e municipais,
produtores de medicamentos, proprietãrios de distribuidoras e de drogarias,
entidades de defesa do consumidor, conselhos profissionais, entidades de
classe e vitirnas de medicarnentos falsificados, bern corno de examinar a
vasta documentaçao recebida, chegou a algumas conclusöes a respeito do
que vem ocorrendo, em nosso Estado, tanto na producao e cornercialização
de medicarnentos, quanto no que Se refere a rnaneira como os agentes
püblicos vêm atuando na questâo.

Ficou evidenciado, sem sombra de dOvida, que as mais diversas formas de
delito grassam no setor, estirnuladas pela inoperãncia ou pela conivéncia do
Estado. Os fraudadores vinham atuando livremente, ate que a problerna fol
denunciado pela imprensa, e sua repercussão exigiu do poder ptiblico a
adoçao de algumas medidas, ainda que precárias e tardias, visando a coibir
as irregularidades. Mesmo assim, a ação do Estado encontra-se rnuito aquém
do que esperam e desejam as cidadãos em termos de proteçáo e segurança.

Encontrarn-se relacionadas abaixo as constataçOes e conclusOes a que
esta Camissão chegou, seja corn referência a lacunas existentes na
regularnentação, seja corn relação a rnedidas que devern ser tomadas para
minorar o problema.

6.1 - Inexisténcia de urna politica de medicamentos
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Apesar de a saüde ser definida na Constituiço Federal corno matéria de

relevância püblica, ate muito recentemente nâo existia uma politica nacionat
que estabelecesse prioridades para a indUstria farmacêutica ou que
orientasse a acão do Sistema Unico de SaUde no que diz respeito a
medicamentos. As prioridades para a produçao sempre foram estabelecidas
pelos próprios produtores, a partir das possibilidades de lucro desenhadas
pelo mercado, e nao, das necessidades eprdemiolágicas da população. No
âmbito do SUS, acoes descoordenadas resultam em prejuizos na aquisição,
distribuiçao e dispensaçao de medicamentos e impactam negativamente as
financas do setor.

Em outubro do corrente ano, foi instituida, através da Portaria Ministerial no
3.916, a "Politica Nacional de Medicamentos". Espera-se que venha a minorar
os problernas mencionados. As diretrizes e medidas propostas apontarn para
uma Clara fixação de prioridades, major coordenaçao das acôes, e,
sobretudo, para a criação de mecanismos que possibilitem uma acâo efetiva
do setor no controle da qualidade dos produtos. No entanto, sua
implementacao, como de qualquer outra politica, pressupoe
comprornetimento do poder püblico, principalmente em termos de alocaço de
recursos, o que, lamentavelmente nos parece pouco provável ocorrer no
nivel federal, na atual conjuntura de crise econômica e ajuste fiscal.

Minas Gerais, como de resto a maioria dos Estados, näo conta ainda corn
urna politica de medicamentos que estabeleça diretrizes e organize as acoes
dos diversos agentes püblicos envolvidos corn a questäo. E por esse motivo
que a Comissão está apresentando urn projeto de lei definindo as linhas
gerais da poiltica de medicamentos no Estado e dispondo sobre as medidas
que deverâo ser tomadas para viabilizá-la.

6.2 - Desarticulaçao entre os Orgãos do Estado no combate a produçao e a
cornercializacao de medicamentos irregulares

Os depoimentos das autoridades sanitárias, policiais e fazendárias ouvidas
pela Cornissao dernonstram claramente que e grande a desarticulaçâo entre
os Orgaos responsáveis por garantir a qualidade dos medicamentos usados
pela populacao e coibir as irregularidades e delitos relacionados ao problema.

Embora a Vigilância Sanitària trate, nas inspeçöes que realiza, apenas das
questães que he sâo atinentes, problernas fiscais relativos aos produtos
inspecionados rnuitas vezes ficarn evidenciados, sem que haja uma apuracáo
posterior dos fatos pelos órgaos fazendárjos. Mesrno em acoes de grande
visibilidade, como a interdição de urn dos rnaiores estabelecimentos
atacadistas do pals, a Acao Distribuidora, corn fortes rndicios de
irregularidades fiscais, a Secretarja da Fazerida nâo atuou em parceria corn a
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Vigiláncia Sanitária e nern forneceu suporte para sua atuacâo

Essa descoordenacäo näo acontece apenas em acoes excepcionais ou
emergenCiaiS, mas também nos procedimentos de rotina. A tftulo de exemplo,
não ha urn fluxo de cornunicacão entre esses órgãos, de modo a permitir Clue
a Vigilância Sanitária tome conhecirnento das empresas do ramo Clue tiverarn
sua inscriçäo autorizada ou cancelada pela Fazenda.

Também a Policia Civil, a quem compete investigar os delitos e apurar as
responsabilidades - uma vez que a acao da Vigilancia Sanitária Se restringe,
por forca de lei, ao estabelecimento e ao produto -, poderia estar atuando de
forma mais integrada corn os demais orgaos. Embora venha dando suporte
as acoes da Vigilância Sanitária, faz-se necessária uma articulacâo mais
efetiva entre esta Oltirna e as Delegacias Especializadas, em particular a
Delegacia Especializada de Repressâo a Furtos, Roubos e Desvios de Carga
de Veiculos, corn o fito de possibilitar urn major controle sobre a circulaçäo de
rnedicarnentos e sobre a qualidade dos produtos recuperados.

Ficou evidenciado tambérn Clue a colaboracào da Policia Federal corn a
Policia Civil seria de fundamental importância para agilizar os inquéritos, urna
vez que os infratores ligados a falsificação de medicamentos ou ao roubo de
cargas atuam em vários Estados, exigindo uma acäo investigatória de ämbito
nacional.

Diante dessas constatacoes, a Cornissâo está propondo a realizacäo de urn
forum técnico corn a participacão de todos os segmentos relacionados ao
problema, objetivando a identificacão e a implementacäo de medidas Clue
possibilitem maior integracäo interinstitucional. 0 forum teria também a funçao
de discutir a politica de medicamentos do Estado, rnatéria de que trata 0

projeto apresentado por esta CPI, ja mencionado ariteriormente.
Além disso, a Comissáo estã instituindo, através de projeto de lei, uma série

de normas visando possibilitar uma atuacâo rnais articulada entre Os Orgäos
do Estado. 0 projeto estabelece, entre outras coisas, Clue a inscricão estadual
de empresas no ramo de medicamentos fique condicionada a apresentacáo
de laudo de vistoria da Vigilância Sanitária; que as aberturas e baixas de
inscriçOes deverâo ser comunicadas aquele Orgäo, que, por sua vez,
informará a Secretaria da Fazenda qualquer indicio de irregularidade
detectado em notas fiscais. Estabelece ainda Clue esta ültima fica obrigada a
solicitar uma averiguacäo das condicoes sanitárias das cargas de
medicamento, sempre que houver indicio de anormalidade.

6.3 - Necessidade de major integracão policial e fazendãria entre Os

Estados do Sudeste
Conforme Os depoimentos do Delegado da Delegacia Especializada de
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Repressâo a Furtos, Roubos e Desvios de Carga de Veiculos e do
representante da Federaço das Empresas de Transporte Rodoviário de
Cargas de Minas Gerais, as quadrilhas de roubo de cargas estáo bern
organizadas e agern articuladamente em todo o territOrio nacional. A
repressão aos delitos náo pode ser realizada, portanto, de forma isolada por
urn ou outro Estado, sob pena de se tornar ineficaz e deixar os infratores
sempre em vantagem.

Minas Gerais fica muito vulnerável a acäo do crime organizado por ser
lirnitrofe corn Estados onde ele é bern estruturado. E o caso, por exemplo, da
regiâo da Zona da Mata onde se verifica urna grande incidéncia de roubo de
carga e onde foram detectados varios casos de adulteracao de
medicamentos, acobertados por documentos fiscais inidôneos.

Cumpre mencionar que as fraudes relativas a medicarnentos vérn, quase
sempre, acompanhadas da falsificacao de documentos fiscais, já que Os
fraudadores dificilmente dispoem de documentos válidos para a
comercialização dos produtos. Assim, uma flscalizacao eficiente por parte dos
Orgäos fazendários, além de significar urn aumento da arrecadacao, pode
tornar-se urn importante instrumento para a desarticulacao das quadrilhas.

Faz-se necessário, portanto, buscar mecanismos que possibilitem uma
integracao pohcial e fazendária entre os Estados do Sudeste, corn o fito de
assegurar major eficécia e efetividade as acaes repressivas.

Corn esta preocupação, a Comjssão está recornendando ao Conseiho
Nacional de Politica Fazendárja - CONFAZ -, Orgão que congrega Os
Secretários de Fazenda dos Estados, que ernpreenda esforcos visando a
urna articuacão das acaes destinadas a coibir irregularidades na circulação
de medicarnentos. Recomenda também que aquele Conseiho adote regime
especial de tributaçâo para medicamentos, objetvando dificultar a atuacäo
dos sonegadores e dos falsificadores.

Além disso, considerando que a repressâo aos crimes relacionados corn
med camentos exige uma acâo de ámbito interestadual, e que a Constituicäo
Federal, em seu art. 144, §1°, I, atribui competência a Policia Federal para
apurar infracoes cuja prática tenha repercussáo interestadual ou internacional
e exija repressáo uniforme, esta Cornissâo houve por bern recomendar
aquele órgäo que empreenda esforcos visando, através de urna acäo
articulada corn os Estados, tornar mais efetjva a repressão a esses crimes.

6.4 - Necessidade de descentralização das acoes de vigiläncia sanitária e
de defesa do consumidor

Tanto a Constituiçao Federal quanto a legislaço infra-constitucional que
regulamenta o sistema de saüde, estabelecern como urna de suas diretrizes a
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descentraliZacão das acoes e serviços. Em se tratando da vigilância sanitária,
a Norma Operacional Básica 01/96, editada pelo Ministério da Saide, ja
avança nesse caminho, ao instituir mecanismos de repasse de recursos da
União para os municipios, destinados ao custeio de procedimentos e acOes
básicas naquela area.

A Vigilância Sanitéria de Minas Gerais vem responsabilizando-se no que
concerne ao controle de medicamentos, pela execuçäo das acoes de maior
complexidade, como a fiscahzaçâo dos laboratórios produtores e das
distribujdoras, deixando a cargo dos municipios a fiscalizacäo de farmácias e
drogarias.

De fato, os municipios que montaram servicos de vigilância sanitária, em
geral os de maior porte, vém assumindo essa responsabilidade. Naqueles
que nâo se estruturaram para estas funcoes, isto é, na maioria absoluta dos
municipios do Estado, a fiscalização de farmácias e drogarias simplesmente
nâo vern sendo realizada.

A rigor, cabe ao Estado, segundo as normas que regulamentam o setor,
atuar suplementarmente ao rnunicIpio, na execuçäo das acöes e servicos de
saUde. No entanto, pelo que se pode verificar através dos depoimentos, a
Vigilancia Sanitária estadual nâo está estruturada para tal, e não vem
desempenhando esse papel.

Faz-se necessária, portanto, uma acão incisiva do Estado, em
conformidade corn a Lei Federal 8.080/90, a Portaria Ministerial GM/MS
1.565/94 e a Norma Operacional Básica 01/96 do Ministério da SaCjde,
buscando estimular e promover a descentralizacào, para os municipios, das
açOes básicas de vigilância sanitária.

Diante disso, esta CPI houve por bern recomendar a Secretaria de Estado
da Saide a adoçäo de medidas que visem a agilizar a descentralizacáo das
acoes de vigilância sanitária para os municipios, mormente as de menor
complexidade.

Recomenda também as prefeituras municipais que envidem esforços no
sentido de assumir a execuçäo das acoes de vigilancia sanitária de
complexidade compativel corn seu porte e sua estrutura. Considerando,
ainda, que os municipios rnuito pequenos terâo, provaveirnente, dificuldade
de faze-b, em funçäo da pouca disponibilidade de recursos hurnanos e
fmnanceiros, sugere que se corisorciem para o desempenho dessas funcöes.

Também os servicos de proteçâo ao consumidor precisam de ser
descentralizados, para possibilitar assistência a uma parcela maior da
populacão e assegurar mais efetividade as acoes. Portanto, esta Comissào
recomenda também aos municipios que procurem criar servicos de protecão
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ao Consumidor (PROCQN's) se necessárjo for, utihzando-se do mecanrsmo
de formaçao de consOrcios intermunicipais.

6.5 - nexistência de urn COdigo Sanitário no Estado
Minas Gerais no dispoe, ao contrárjo da maioria dos Estados da

Federaçao, de urn COdigo que sistematize a legislacao sanitária existente, em
geral dispersa e fragmentada, e forneça instrumentos legais para a ação da
Vigilàncja Sanitária. Em 1994, o Executivo apresentou urn projeto de lei
contendo esse COdigo, que tramitou nesta Casa, tendo sido aprecrado na
Comissão de ConstItuicao e Justiça e na de Sade, nas quais recebeu
parecer favoravel. Encontrava-se em apreciaçao na Comissão de Defesa do
Consumirior, quando foi retirado de trarnitaçao pelo Governo do Estado.

Esse Côdigo seria, ao lado do Código de Defesa do Consumjdor, uma peca
da major importãnca na proteçáo dos cidadãos, particularmente no que se
refere a sua saUde. Terra a funçäo de traçar as grandes linhas de atuação da
Vigãncia Sanitárja no Estado e, como já se drsse, de sistematjzar e organizar
a legislaçao sanrtái-ja existente, adaptando-a as caracteristicas e condiçoes
regionais. Ajém disso, dana forca de lei a normas da Secretarja de Estado da
Saüde, ate entäo instituidas através de resoluçoes, propicrando a Vrgilância
Sanitária base legal para a acao.

Ha que cons iderar que a Vigilancra San itária estadual age respaldada pela
legislaçao federal e por resolucoes internas da Secretaria de Saide, mas
ressentese conforme afirmou seu Superintendente, da inexistêncja de
legislaçao estadual que Ihe permita urn leque major de alternafjvas para
penalizacao dos infratores, como, por exemplo, a pena pecuniária.
Considerando que o Estado não pode aplicar multa corn base em legislaçao
federal, aquele ôrgão fica impedido de adotar esse mecanismo de
penalizaçao, ficando restrito, assim, a penas de pouco irnpacto, como a
advertêncja ou a penas muito drásticas, como a interdiçao do
estabelecimento e o cancelamento de seu alvara. Além disso, perde o erário
uma importante fonte de arrecadacao

Finalmente o Código Sanjtãrjo servji-ja também como parámetro para a
elaboraçao dos códigos rnunicipais, que tern por objetivo complementar as
normas estaduais e detalhar os mecanjsmos e procedimentos pertinentes a
esfera local. Dessa forma, contribuirja também para a tao necessária
descentralizacao das açôes de vigi!ància sanitária.

Diante dessas constatacoes, esta CPI resolveu reapresentar o projeto de lei
que instjtui o Código San iárjo do Estado, na forma do substitutivo aprovado
na Comissão de SaUde ao projeto do Executivo que tramitou na Casa.

6.6 - Inexisténcia de legislaçao estadual relativa ao controle da produçao e
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circulacão de med icamentos

Como já se disse neste relatónio, foi somente a partir da eclosäo do
problema da falsificacão de med icamentos que o Ministério da Satiide cuidou
de estabelecer normas visando coibir o comércio clandestino dos produtos
farmacêuticos e assegurar o controle de sua qualidade. Embora tenham sido
editadas, entre maio e outubro deste ano, várias portarias regulamentando a
matéria, existem ainda inümeras lacunas na riormatizacâo setorial.

Em Minas Gerais, algumas resolucoes da Secretaria de Estado da Saáde
regularn urn ou outro ponto, mas o Estado necessita de dispositivos legais
que complementem e suplementem a legislacao federal.

Tendo em vista essas carências em termos de regulamentacâo, esta
Comissão resolveu apresentar urn projeto de lei sobre o controle de
medicamentos no Estado, incorporando alguns dispositivos da Portaria MS no
802198, que trata do sisterna de controle e fiscalizacâo em toda a cadeia de
produtos farmacêuticos, e estatuindo sobre os aspectos relacionados abaixo:

a) o transporte de cargas de medicamentos, obrigando transportadoras e
seguradoras a determinados procedimentos tanto no caso do roubo dessas
cargas, como de sua posterior recuperaçãO;

b) a circulacâo de equipamentos e de insumos destinados a fabricacào de
férmacos e medicamentos, obrigando seus detentores a determinados
procectimentos nos casos de venda, doacao, cessäo, empréstimo ou roubo
desses produtos;

C) a ocorrência de desvios de medicamentos em estoque, obrigando seus
detentores, sejam orgáos püblicos ou estabelecimentos privados, a
determinados procedimentos para notificacão do fato;

d) a producão de embalagens e a impressäo de bulas para medicamentos;
e) a distribuicao das "amostras gratis" de medicamentos;
0 a descante de matérias-primas e de produtos rejeitados ou vencidos, por

parte da indCistria e do coméncio de medicamentos;
g) a emissäo de notas fiscais relativas a venda de medicameritos, obrigando

a vendedor a registrar nelas o nOmero do lote dos medicameritos vendidos.
6.7 - Necessidade da criacao do cargo de fiscal sanitário
Como não existe o cargo de fiscal sanitário no Estado de Minas Gerais, as

servidores que atuam na Vigiläncia Sanitária tern delegacao de competência
para exercerem a funcão, enquanto Ia estiverem lotados. Nessas condiçöes,
näo possuem dedicacäo exclusiva, trabalham muitas vezes em horário parcial
e nâo dispöem das garantias e prerrogativas necessárias ao exercicio da
funçao.

Pela análise dos depoimentos, venifica-se que tal situacäo coloca não sO a
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extremamente
vulnerável. No que se refere a Vigilancia Sanitária, merece destaque a
rotatividade de profissionais que, nâo tendo urna carreira pela frente nem
salãrios compativeis corn as responsabilidades das atividades que exercern,
são atraidos pelas alternativas que o mercado Ihes apresenta. Isto, além de
introduzir urn componente de imprevisibilidade na programaçao dos trabaihos,
conflgura urn desperdiclo, uma vez que, por ser uma funçao muito
es pecializacja, supöe urn processo exaustivo de treinamento e capacitaçao.

Outro problema diz respeito ao fato de o profissjonal não estar irnpedjdo de
exercer outras ocupacoes, algumas vezes relacionadas corn o próprio
segmento que fiscaliza, o que pode gerar algum tipo de envolvirnento pouco
ético entre o fiscal e o fiscalizado. Para evitar problemas dessa natureza, o
Supenntendente de Vigilãncia Sanitárja foi obrigado, coriforme relatou a esta
CPI, a deslocar- os farmacêutjcos que aH trabalham para fiscalizar outros
estabelecimentos que nao as distribuidoras, farmácias e drogarias. Esse tipo
de problema, de consequéncjas sabidamente nefastas, poderia ser, se não
eliminado, pelo menos sensivelmente diminuido, se o profissional tivesse urna
carreira, salárjo condizente corn suas responsabilidades e Ihe fosse exigida
dedicaçao exciusiva.

No Clue Se refere ao prOprio servidor, faz-se necessárjo mencionar que, naO
dispondo das garantias e prerrogativas que o exercicio da funçao exige, fica
vulnerável a pressôes de toda ordem.

Assim, esta CPI houve por bern recomendar ao Governador do Estado a
criaçao, corn a urgéncia que a gravidade da situacáo exige, da carreira e do
cargo de fiscal sanitário, em regime de tempo integral e dedicaçao exclusiva,
corn as garantias e prerrogativas necessárias ao exercicio desta funcao.

Resolveu também incluir no projeto de lei sobre controle de medicarnentos
que está apresentando dispositivo estabelecendo que, ate que se crie 0
cargo de fiscal sanitário - quando se tratará dos condicionantes para seu
exercIcjo -, os profissionais Clue atuam na Vigilãncia Sanitária não poderão
ser proprietár p os ou sOcios de estabelecimentos objeto de flsbalizaçao por
parte daquele Orgão.

6.8 - Necessidade de ampliaçao da capacidade do Estado para realizar
análise fiscal de medicarnentos

A análise fiscal de medicamentos para dar suporte a ação da Vigilância
Sanitária em Minas Gerais, vem sendo realizada pelo laboratório da
Fundaçâo Ezequiel Dias - FUNED -, vinculada a Secretaria de Estado daSaUde.

Pelos depoimentos ficou evidenciado que o laboratOrio da FUNED tern
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excelentes condicoes técnicas, e as análises fiscais que realiza apresentam
urn born padrao de qualidade. No entanto, não está capacitado para realizar
todo tipo de ariãlise. Os produtos que a FUNED näo consegue analisar são
encaminhados ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saide -
INCQS -, pertencente a Fundacâo Osvaldo Cruz, no Rio de Janeiro, ou então
a algurn outro laboratório estadual que tenha condicao de realizar aquela
análise. Como o INCQS é 0 Unico laboratário de referenda nacional do SUS,
tern havido muita demora na entrega dos laudos, as vezes de meses, o que
dificulta sobremodo o trabalho da Vigilância Sanitária no Estado.

Diante dessas constatacöes, esta CPI resolveu recomendar ao Governo do
Estado a adocão de medidas visando ampliar a capacidade da FUNED para
realizar análise fiscal de produtos farmacéuticos.

6.9 - Necessidade de normatizar as licitacoes piblicas para compra de
medicamentos

Ate muito recentemente, as licitaçoes para compra de medicamentos não
estavam sujeitas a nenhurn condicionante, além dos já estabelecidos pelas
leis no 8.666/93 e 9444/87, que regularn as licitacoes pOblicas em geral.
Assim, se o órgão licitante náo fizesse, de seu prOprio alvitre, exigências para
comprovar a qualidade dos produtos ou a idoneidade das empresas
participantes, estaria correndo o risco de adquirir rnedicamentos de qualidade
ou origem duvidosa.

Esta CPI apurou que era cornurn o fato de prefeituras, utilizando apenas 0
critérlo do rnenor preco, adquirirem rnedicamentos de baixa qualidade ou corn
prazo de validade próximo do vencimento, muitas vezes através de
distribuidoras e drogarias que não possulam autorizacão dos órgäos
sanitârios para funcionar corno tal. Ate mesmo rnedicarnentos da extinta
CEME, distribuidos gratuitarnente no ârnbito do Sisterna Unico de SaUde,
foram adquiridos, através de processo licitatório, de fornecedores inidOneos
que, utilizando-se não se sabe de qual artificio, se apoderaram deles. Vale
mencionar, ainda, Clue medicamentos psicotrópicos foram adquiridos por urn
hospital estadual de empresa que não dispunha da autorizacão especial do
Ministerio da SaOde para a comercializacão desse produto.

Esses problernas certamente foram rninorados, corn a edição, em maio do
corrente, da Portaria MS n o 2.814/98, que normatizou as Iicitacoes pUblicas
para cornpra de rnedicamentos, estabelecendo uma série de exigências a
serern observadas no processo licitatOrio, tais como a apresentação, por
parte da empresa participante, de alvarã sanitário estadual ou municipal,
autorizaçäo de funcionarnento expedida pelo Ministério da Saüde, certificado
de boas práticas de fabricacão e controle por linha de prod ucao/produtos e
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certificado de registro dos produtos, também expedidos por aquele Ministério.
A portaria estabelece ainda que a empresa vencedora da licitagAo deverã
apresentar certificado de procedência dos produtos, lote a lote, e que suas
embalagens devem trazer a adverténcia de que a venda daquele produto e
proibida.

No entarito, alguns aspectos ainda carecem de regulamentaçao, como a
questão do prazo de validade dos produtos, e da possibilidade de
participação, em licitaçoes, de estabelecimento cujo proprietário já tenha sido
condenado por crimes ligados a medicamentos.

Corn o objetivo de contribuir para que, no âmbito do Sistema Unico de
Saüde não sejam adquiridos medicamentos de quaNdade questionavel, bem
como de maximizar as recursos do setor, esta CPI tomou algumas
dehberaçOes.

Em primeiro lugar, está disciplinando as licitaçaes para compra de
medicamentos por parte dos Orgãos püblicos estaduais, através do projeto de
lei anteriormente mencionado, que trata do controle de medicamentos no
Estado Esse projeto, além de incorporar a disposto nos artigos 5°,6° e 70, da
Portarja MS n° 2.814/98, dando a essas normas forca de lei, estabelece que
so poderao ser aceitos medicamentos corn menos de 10% do prazo de
validade transcorrido, e que estará impedido de participar do processo
licitatório estabelecimentos cujo proprietário tenha sido condenado, mediante
trânsito em julgado de acáo civil ou criminal, par crime ligado a questão dos
medicamentos.

Resofveu também recomendar aos municipios que Se consorciem para
adquirir medicamentos diretarnente dos laboratOrios produtores, eliminando a
intermediaçao das distribuidoras minimizando, dessa forma, as possibihdades
de fraudes e reduzindo custos. Recomenda-Ihes ainda que, nas licitacOes que
vierern a realizar, adotem as mesmos critérios propostos no prajeta de lei que
está apresentando.

Finalmente, houve par bern recomendar a Assembléla Legislativa de Minas
Gerais a constituiçäa de Cornissão Especial para apurar negligéncia ou
irregularidade par parte dos Orgaas pOblicos estaduais nas IicitaçOes para
compra de medicamentos.

6.10 - Necessidade de major controle fiscal sabre a circulação de
med Icamentos

As fraudes relativas aos medicamentos são sempre acompanhadas de
fraudes fiscais, porque as infratores não dispöem de documentos idOneos
para comercializar as produtos irregulares. Dal a importância de se fazer urna
fiscalizaçao rigorosa sabre o transporte e a comerciaiização de
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niedicamentos.

Embora as representantes da Secretaria da Fazenda tenham dito a
Corn issãa que aquele Orgão vem priorizando a fiscal izacão de medicamentos,
na prãtica vem sendo realizado apenas urn trabalho de rotina, sern nenhuma
atuação mais incisiva visando caibir as irregularidades, que são flagrantes.
Par este mativo, esta CPI deliberou par recornendar aquele órgãa a adocão
de medidas para viabilizar uma acão efetiva de controle e fiscalizacão, tanta
no que se refere ao transporte quanta a comercialização de medicamentos.

Recomendau, também, que seja investigada urna provável utilização das
"amostras gratis" coma artificia para carnuflar a comercializacào de
med camentos sem a recolhimento do ICMS. Ha evidências de que o volume
de arnostras gratis distribuldas par vários laboratOrios não se justifica do
ponto de vista técnico. Presume-se que elas estejam sendo usadas apenas
para burlar o fisca.

A CPI recamendou, ainda, a apuracãa de responsabilidades pela ocorrência
de evasãa fiscal decorrente da compra de medicamentas corn isencão de
ICMS, par parte dos hospitals filantrópicos, para em seguida repassá-los as
distribuidoras, livrando-as assim do pagamenta do tributo.

Ainda corn a objetiva de coibir irregularidades fiscais na comercializacão de
rnedicamentos, esta CPI está apresentando requerimento ao Secretário da
Fazenda, solicitando providências no sentido de se extinguir o instituta da
isencão tributária na compra desse produto.

Finalmente, considerau aportuna que a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais crie urna Comissão Especial para apurar a ocorrência de sonegacão
fiscal na comercializaçãa de medicarnentos, tanto através do mecanismo das
"amostras gratis", quanta através da operacâo mencianada acirna, de compra
de rnedicamentas sem a recolhimenta de ICMS par haspitais filantrOpicas e
seu posterior repasse as distribuidoras. Faz também uma recomendacão
nesse sentido.

6.11 - lmportância da criação de uma Delegacia de Crimes contra a SaUde
Pibljca

Cabe a Delegacia Especializada no Cornbate aos Crimes contra a Ordem
EconOmica a apuracãa dos casas de falsificacãa de rnedicarnentos. Pela que
a CPI pôde canstatar, a apuracão desse tipa de delita é bastante complexa,
envolvendo investigacOes realizadas ern outras Estados. Para seu éxita, seria
necessãria a articulaçãa entre diversas delegacias, coma a Especializada na
Repressao ao Rouba de Cargas e a de Repressäo a Sanegacãa Fiscal, já
que a falsificacão de medicamentas estã frequentemente imbricada cam
autros tipos de ilicitos. Talvez seja este a mativo pela qual as 5 (cinca)



C

0

C
E
0

I,)
0
S
C
0

880
inquéritos instaurados naquela Delegacia não tivessem, quando da finalizaçao
deste Relatário, sido ainda concluidos.

Considerando as fatos acima apontados, a diversidade dos problemas corn
que Se defronta a Delegacia de Ordern Econömica, e considerando ainda que
a gravidade do problema requer medidas energicas, esta Comissâo acredita
ser oportuna a criacão de urna delegacia especializada em crimes contra a
saüde pOblica. Esta delegacia não sO desoneraria a de Ordem EconOmica,
como poderia fazer a articulacäo necessária corn as outras delegacias
especializadas envolvidas corn crimes ligados a medicamentos, para que os
inquéritos pudessem evoluir mais rapidamente, impedindo, assim, que os
infratores continuassern a provocar danos a sociedade. Evidentemente, sua
competência nao se restringiria 0 apuracäo de delitos relativos a
medicamentos, mas abrangeria todo tipo de crime que tivesse impacto sobre
a saüde püblica, dentre os quais se inserem ate mesmo os crimes ambientais.

Nessa perspectiva, esta ComissOo houve por bern recomendar ao
Governador do Estado a criacão de uma delegacia especializada em crimes
contra a saOde pOblica, bern como recomendar 0 Delegacia Especializada no
Combate aos Crimes contra a Ordem Econôrnica a adocao de medidas que
contribuam para a agilizacao das investigacoes e inquéritos concernentes a
delitos relacionados a medicamentos.

6.12— Necessidade de informar e orientar a populacao
Examinando as denUncias e reclamacOes que chegaram 0 CPI através do

telefone colocado 0 disposicOo da populacao, o "Disque DenOncia sobre
Medicamentos", bern como analisando os depoimentos dos familiares de
vitimas de medicameritos falsificados, ficou evidenciado que a populacao estO
pouco informada, tanto a respeito de como identificar urn medicamento
adulterado, corno no que se refere as medidas que devem ser tomadas pelaS
vitimas desses produtos.

Diante disso, esta ComissOo resolveu incluir, no projeto de lei que trata do
controle de rnedicamentos no Estado, dispositivo estabelecendo que Os

OrgOos de comunicacOo de massa controlados pelo Estado reservarOo
espacos em sua programaçOo diana para educacao dos consurnidores
quanta 0 utilizaçáo de medicamentos, bern como para orientaçOo das vitirnas
de medicamentos falsificados a respeito das medidas que poderOo ser
tornadas para responsabihzaçOo dos culpados.

6.13— QuestOes relativas ao exercicio profissional
Alguns dos estabelecimentos nos quais a VigilOncia SanitOria detectou

graves irregularidades eram clandestinos e funcionavarn, evidentemente, sern
atender a qualquer requisito legal. Muitos, entretanto, eram autorizados a
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funcionar pelo orgOo sanitOrio e dispunham, portanto, de farrnacêutico
responsável, condicOo necessOria para a liberacOo do alvará de
funcionamento. HO que se perisar, nesses casos, em negligéncia ou
conivència por parte do responsOvel técnico.

Diante disso, esta CPI deliberou por encaminhar a relacao desses
estabelecirnentos ao Conseiho Regional de FarmOcia de Minas Gerais, a
quern compete a fiscalizacao do exercicio profissional do farmacêutico,
solicitando urgente e rigorosa apuracOo da responsabilidade técnica dos
profissionais que atuam ou atuavam nesses estabelecirneritos e, no caso de
cornprovaçOo de culpa, adocao imediata das providências cabiveis, para que
a impunidade nOo venha estirnular outros comportamentos delituosos.

No que se refere ao exercIcio profissiorial do medico, esta CornissOo estO
solicitando ao Conseiho Regional de Medicina de Minas Gerais a apuracOo de
dais fatos, relacionados a seguir.

o primeiro deles diz respeito a casos de iatrogenia ocorridos no Estado,
devido ao usa do rnedicarnento Lidocaina, fabricado pelo IaboratOrio mineiro
Hypofarrna, no qual foi encontrado cloreto de sOdio em substituiçOo ao
principio ativo. A CPI solicita aquele Conselho que apure a responsabilidade
médica quando da administracOo de todos as produtos caracterizadarnente
falsificados, incluindo a exemplo citado.

o segundo se refere a receitas médicas corn urn selo da Drogaria DinOmica
aposto no papel de receituário, encontradas dentre as arquivadas naquela
drogaria par forca das Portarias DIMED/MS n° 27 e 28 de 1986, que
determinam a arquivamento de receitas de certos rnedicamentos par urn
periodo de dais anas. Tais receitas foram solicitadas por esta CPI e foram
obtidas pela Vigilancia SariitOria junto ao advogado da empresa, uma vez que
esta se encontra interditada, em funcOo de irregularidades là encontradas. A
CPI está encaminhando ao Conseiho copias xerográficas das referidas
receitas, solicitando que sejam apurados os fatos e adotadas as providências
cabIveis.

6.14 - Questöes que demandam investigacOo policial
Dentre as djstrjbujdoras ouvidas pela CPI, urna charnou a atencOo pela

aparente irregularidade de sua situacOo e pelo fato de ser um caso que, ao
que tudo indica, nOo e ainda objeto de irivestigacOo par parte da policia.
Trata-se da Distribuidora Acess, empresa registrada na Junta Comercial e
inscrita na Receita Estadual, porérn clandestina perante a VigilOncia SanitOria.
Seus proprietOrios foram intimados a prestar depoirnento 0 CPI, em funcao de
flOticias veiculadas pela imprensa de que haviarn sido "desovados"
medicamentos 6 beira de urn cOrrego no rnuriicIpio de Sabará, junta corn
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notas fiscais emitidas por aquela empresa.

Pelo depoimento, ficou evidente tratar-se de urn caso de contrato social
simulado, em que constam nomes de terceiros para encobrir o real
proprietário. Este não foi localizado, como também näo o foi a propria
ernpresa. Os "terceiros", no depoirnento prestado a CPI, cometeram
equivocos e contradiçoes flagrantes.

Diante desses fatos, a CPI val encaminhar os documentos referentes a
empresa que se encontram em sua posse, bern corno cópia dos depoirnentos
tornados, a Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Ordem
Econômica, solicitando a apuraçâo dos fatos e a responsabilizaçào dos
culpados.

Já no que se refere aos indicios de sonegacao fiscal, encontrados tanto na
provável comercializaçao de "amostras gratis", quanto na compra de
med camentos corn isençáo de ICMS por hospitais filantrOpicos que depois os
repassam as distribuidoras, livrando-as, assirn, do pagamento do tributo, esta
Comissão vai recomendar a Delegacia de Repressao a Sonegacâo Fiscal que
atue juntamente corn os árgãos fazendários na apuracâo dos fatos e,
constatada culpa, responsabilize criminalmente os culpados
7 - PROPOSTAS

7.1 - Instituir uma politica de rnedicamentos para o Estado (Projeto de Lei
no Anexo I).

7.2 - Instituir o Código Sanitário do Estado (Projeto de Lei no Anexo II).
7.3 - Instituir normas sobre o controle de medicamentos no Estado, bern

como disciplinar a atuacáo dos órgãos pUblicos estaduais no que se refere a
questáo (Projeto de Lei no Anexo Ill).

7.4 - Ericaminhar ao Secretário de Estado da Fazenda requerimento
solicitando a revogaçao do Decreto Estadual no 38.410, de 6/11/96, que
implementa beneficio fiscal instituido pelo Conselho de Politica Fazendária -
CONFAZ, bern como apresentar àquele Orgão colegiado proposta subscrita
pelo representante do Estado denunciando o convênio instituidor das
isençoes prevista no supracitado instrurnento normativo.

7.5 - Solicitar a Assembléia Legislativa de Minas Gerais que realize urn
fárum técnico sobre a questâo dos medicamentos no Estado, corn o objetivo
de discutir os projetos apresentados e propor medidas para major integraçáo
entre Os diversos orgaos envolvidos, de alguma forma, corn a problema.

7.6 - Recornendar a Assembléia Legislativa de Minas Gerais a criacáo de
Comissöes Especiais corn a objetivo de apurar:

- a ocorrência de irregularidades e negligência nas licitaçöes para compra
de medicamentos por parte dos órgãos pUblicos estaduais;
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- a ocorrência de sonegacáo fiscal na comercializacâo de rnedicamentos,

tanto através do mecanismo das "amostras gratis", quanta através da compra
de rnedicamentos corn isencäo de ICMS por hospitais filantrópicos, que
depois as repassariam as distribuidoras, livrando-as, assirn, do pagamento do
tributo.

7.7 - Recomendar ao Governador do Estado:
- a criacäo irnediata da carreira e do cargo de fiscal sanitário, em regime de

tempo integral e dedicacão exclusiva, corn as garantias e prerrogativas
necessárias ao exercicio do mesmo;

- a criacão de uma Delegacia de Policia especializada em crimes contra a
saüde pUblica.

- a adoçäo de medidas que visern a ampliar a capacidade da FUNED para a
análise fiscal de produtos farmacêuticos.

7.8 - Recomendar a Secretaria de Estado da SaUde, em conformidade corn
a Lei Federal no 8.080/90, a Portaria Ministerial GM/MS n o 1.565/94 e a
Norma Operacional Básica no 01/96 do Ministério da SaUde, a adocao de
medidas para agilizar a descentralizacao das acöes de vigilância sanitária
para os rnunicIpios, mormente as de rnenor complexidade.

7.9 - Recornendar as Prefeituras Municipais:
- que se estruturern para assumir a execucão das acôes de vigilância

sanitária cornpativeis corn seu porte e sua estrutura, se necessário for, de
forma consorciada;

- que criern servicos de protecäo ac, consumidor (PROCON's);
- que se consorciem para adquirir medicamentos diretamente dos

Iaboratórios produtores, visando elirninar a intermediacào das distribuidoras e
reduzir custos.

- que, nas licitacoes para compra de medicamentos, alérn de observarem a
disposto nos artigos 5 1, 60 e 70 da Portaria MS no 2.814/98, estabeleçam que
so poderao ser aceitos medicarneritos corn menos de 10% do prazo de
validade transcorrido, e que sera impedido de participar do processo licitatório
estabelecimento cujo proprietário tenha sido condenado, mediante trânsito em
julgado de acäo civil ou criminal, por crimes ligados a questão dos
medicamentos.

7.10 - Recomendar a Secretaria de Estado da Fazenda a adoçâo de
med idas que objetivem:

- viabilizar urna acâo efetiva de controle e fiscalizacão, para coibir
irregularidades fiscais no transporte e na comercializacäo de medicamentos;

- apurar a ocorrência de sonegacâo fiscal na compra de medicamentos por
hospitais filantrópicos, que se beneficiarn da isencão de ICMS para adquirir Os
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produtos diretamente dos fabricantes e repassá-los as distribujdoras livrando-
as, assirn, do pagamento do tributo.

- apurar a ocorréncra de sonegacao fiscal, através da comercia!izacao de
medicamentos camuflada pelo artificio da "amostra gratis".

7.11 - Recomendar ao Conselho Nacional de Politica Fazendária - CONFAZ
-, que empreenda esforços visando a:

- maior integrag5o fazendár,a entre os Estados do Sudeste, corn o objetivo
de coibir irregularidades na circulacao de medicamentos

- adoço de regime especial de tributaçao Para medicamentos
7.12 - Recomendar a Delegacia de Ordem Econômica da Policia Civil a

adoçáo de medidas Para agilizacao das investigacoes e inquéritos
concernentes a ilicitos relacionados a medicarnentos

7.13 - Recomendar a Delegacia de Combate a Sonegaçao Fiscal da Policia
Civil que atue juritamente corn os Orgâos fazendários na apuracao da
ocorréncja de sonegaçao fiscal:

- na cornpra de medicamentos por parte de hospitais filantrOpicos, que se
beneficiam da isençào de ICMS Para adquirir os produtos diretamente dos
fabrjcantes e repassé-los as distriburdoras livrando-as, assim, do pagarnento
do tributo.

- na cornercializacao de medicamentos camuflada pelo artificio da "amostragratis".
7.14 - Recomendar a Policia Federal que empreenda esforcos visando,

atraves de uma ação articulada corn Cs Estados, tornar mais efetiva a
repressao aos crimes relacionados a medicamentos

7.15 - Encaminhar ao Conselho Regional de Farrnacia a relaçao dos
IaboratOrjos distribuicjoras drogarias e farmácias em que foram detectadas
irregularidades graves, solicitando urgente e rigorosa apuração da
responsabilidade dos profissionais farrnaceutjcos daqueles estabelecimentos
e adoçao imediata das providéncias cabiveis.

7.16 - Encaminhar ao Conselho Regional de Medicina cópias xerograficas
das receitas médicas corn selo da Drogaria Dinâmica aposto no papel de
receituario arquivadas naquela drogaria por força das Portarias 27/86 e 28/86
da DIMED, substituidas pela Portaria MS 344/98, Para verificacao do que
motivou o fato e adoçao das providOncias cabiveis.

7.17 - Solicjtar ao Conseiho Regional de Medicina que analise os casos de
iatrogenia ocorridos no Estado pelo uso de todos as medicarnentos
caracterizadamente falsificados como por exemplo o usa da Lidocaina,
fabricado pelo laboratOrio Hypofarma, corn a objetivo de apurar a
responsabilidade médica quando da administraçao do produto.
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7.18 - Encaminhar a Delegacia de Ordem EconOmica da Policia Civil a

documentaçao referente a Distribuidora Acess, Para investigaçao do caso e
apuração de responsabilidades.

7.19 - Encarninhar o Relatôrjo Final da CPI ao Governador do Estado, ao
Ministério Püblico, ao Ministéria da Saüde, a Câmara Federal, ao Senado da
RepOblica, as Secretarias de Estado da SaUde, da Fazenda e da Segurança,
a PolIcia Federal, ao Conselho Nacional de Politica Fazendária - CONFAZ -,
ao Colegiado de Secretários Municipais de Saüde de Minas Gerais -
COSEMS -, bern coma a Prefeitura e a Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Sala das Cornissoes, 16 de dezernbro de 1998.
Wilson Pires, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Carlos Pimenta -

Jorge Eduardo de Oliveira - Isabel do Nascimento.
PROJETO DE LEI ......

Dispoe sobre a Politica Estadual de Medicamentos
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Politica Estadual de Medicarnentos reger-se-a pelo disposto

nesta lei.
Art. 20 Sáo diretrizes da Pal itica Estadual de Medicamentos:

- implementar, desenvolver e coordenar a sistema estadual de
farrnacovigilancia, corn vistas a criação de centros regionais de notiflcaçao de
reaçao adversa;

II - implementar e executar a assisténcia farmacèutica por meio de
programas de atendimento as nosologias prevalentes e de grande irnpacto
epidemiologico;

Ill- estabelecer normas que assegurem a qualidade do medicamento desde
a sua produçäo, transporte e distribuiçao ate a dispensaçao aos usuarios do
sistema de saide pUblica;

IV - organizar relaçao estadual de medicamentos, corn base na Relação
Nacional de Medicarnentos - RENAME;

V - desenvolver e otimizar tecnologias de produçao dos rnedicamentos
constantes na relação estadual;

VI - promover a realização de estudos de biodisponibilidade e
incompatibilidade das formulacoes farmacêuticas constantes da relaçao
estadual de medicamentos

VII - criar linhas de pesquisa práprias ou por meio de parceria corn
instituicoes, Para a pesquisa de medicamentos de Ultima geraçäo;

VIII - desenvolver e otirnizar as estruturas Iaboratoriais do Estado e
instituicoes de ensino e pesquisa Para exercer a controle de qualidade dos
medicamentos adquiridos e utilizados e a monitoramento de sua utilizaçao e a
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prornocâo de estudos epidemiologicos;

IX - orientar e assessorar técnica e administrativarnente, os municipios na
aquisicão de medicarnentos essenciais, observadas a realidade
epiderniológica desses, a regularizacäo do fornecimento e o menor custo;

Art. 3° - Para irnplementar a Politica Estadual de Medicamentos, o Estado
desenvotverá as seguintes acoes:

I - estruturaco e organizacão de servicos de gerencia das atividades em
nivel central e regional, corn a designacáo de recursos humanos corn perfil
técnico para a funcão e o levantamento de recursos financeiros para
acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelos municipios;

II - promocäo e apoio a forrnacão dos recursos humanos necessários a
prestacao da assistência farmacêutica, por meio do oferecimento de cursos
de pOs-graduacäo nas instituiçoes de ensino já existentes;

Ill - definicáo dos rnedicarnentos a serem adquiridos pelo Estado, inclusive
os de dispensacao em caráter excepcional, corn base em critérios técnicos e
administrativos, além de destinacão de recursos para adquiri-los;

IV - aquisicão preferencial de produtos dos laboratOrios oficiais do Estado;
V - investirnento na infra-estrutura dos servicos de gerencia farmacêutica,

corn vistas a garantir a qualidade dos produtos adquiridos ate sua
distribuicao;

VI - definicao de procedimentos para o recebimento, arrnazenamento e
distribuicao adequados dos medicarnentos que devern ficar sob sua guarda;

VII - criacao e adaptacao, em parceria corn órgão de pesquisa, de
processos de obtencao e de análise de substáncias de interesse
farmacêutico.

Art. 4° - Para a implementacao da politica a que se refere esta lei, o Estado
se articulará corn o Ministério PUblico, universidades, órgãos piblicos e
organizacoes não governarnentais ligadas a ciéncia, tecnologia e a defesa
das cornunidades, conselhos de saüde e entidades afins.

Art. 5 0 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias contados da data de sua publicacao.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 70- Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de dezembro de 1998.
Comissáo Parlamentar de Inquerito para, no prazo de 120 dias, apurar a

entrada de medicarnentos falsos na rede hospitalar pblica e privada, bern
corno a cornercializacao dos rnesmos no Estado.

Justificacao: Apesar de a saüde ser definida na Constituicão Federal corno
matéria de relevância püblica, ate muito recentemente não existia urna politica
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nacional que estabelecesSe prioridades para a indástria farmacêutica ou que
orientasse a acão do Sistema Linico de Saüde no que diz respeito a
rnedicarnentos. As prioridades para a produçáo sempre foram estabelecidas
pelos proprios produtores, a partir das possibilidades de lucro desenhadas
pelo mercado, em vez de serern definidas pelas necessidades
epidemiológicaS da populacão. No âmbito do SUS, acoes descoordefladaS
resultam ern prejuizos na aquisicão, distribuicão e dispensacâO de
medicarnentoS e irnpactam negativamente as finanças do setor.

Em outubro do corrente ano, foi instituida, através da Portaria Ministerial n°
3.916, a "Politica Nacional de Medicamentos", que, espera-se, venha rninorar
Os problemas mencionados. As diretrizes e medidas propostas apontarn para
uma clara fixacäo de prioridades, major coordenacão das acbes, e,
sobretudo, para criacão de mecanismoS que possibilitem uma acão efetiva do
setor no controle da qualidade dos produtos.

Minas Gerais, como de resto a maioria dos Estados, náo conta ainda corn
urna politica de medicamentos que estabeleca diretrizes e organize as açöes
dos diversos agentes püblicos envolvidos corn a questão. E por esse motivo
que a Comissão está apresentando urn projeto de lei definindo as Iinhas
gerais da politica de medicamentOS no Estado e dispondo sobre as medidas
que deveräo ser tomadas para viabilizá-la.

Pretende-se, corn esta proposicão, nâo so assegurar para a conjunto dos
cidadáos o acesso a farmacoterapia, de forma eqüanirne, corisiderando-se os
aspectos econOmicos, sociais e epidemiolOgicos, bern coma contribuir para
que a a medicamento ofertado seja de boa qualidade.

Wilson Pires, Presidente - Adelmo Carneiro Leao, relator - Carlos Pimenta -
Jorge Eduardo de Oliveira - Isabel do Nascimento.

PROJETO DE LEI .....
Contém a COdigo Sariitário do Estado
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo I
Disposicöes Preliminares

Art. 1 0 - Esta lei estabelece normas sanitárias que regulam as açöes de
promocäo e proteçâo da saida individual e coletiva no Estado e disciplina seu
cumprimento.

Art. 21 - As acOes de promocão e proteção da saUde de que trata esta lei
cornpetem, precipuamente, aos Orgâos e entidades que integram a Sisterna
Unico de SaUde - SUS.

Paràgrafo ünico - A formulaçao da politica, a coordenacão e a execuçãO
das acoes de prornocão e protecão da satide pressupOem a atuação
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integrada das esferas estadual e municipal de governo.

Art. 30 - A coordenaçäo das acOes de promoção e protecao da saUde de
que trata esta lei e a elaboraçao das normas técnicas que as regulem serão
realizadas pela Secretaria de Estado da SaUde.

Art. 4 0 - A execução das acoes e serviços de promoçäo e proteção a saüde
de que trata esta lei compete:

I - ao municipio, através da Secretaria Municipal de Saüde;
II - a Secretaria de Estado da SaOde, em caráter complementar e supletivo;
III - aos Orgaos e entidades vinculados a Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuárja e Abastecimento, nos termos da legislaçao especifica.
Capitulo II

Da Vigilãncia Sanitária
Secão I

Disposiçoes Gerais
Art. 50 - Para efeito desta lei, entende-se por vigilância sanitária o conjunto

de acoes capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos a saüde
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produçâo e circulaçáo de bens e da prestacão de servicos de interesse da
sade, abrangendo o controle:

I - de bens de capital e de consumo que, direta ou indiretamente, Se
relacionem corn a saüde, compreendidas todas as etapas e processos, da
produção a utilização;

II - da prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente corn
a saUde;

Ill - de residuos ou outros poluentes, e o monitoramento da degradação
ambiental, resultantes do processo de produçao ou consumo de bens e da
prestação de serviços;

IV - de ambientes insalubres para o homern ou propicios ao
desenvolvirnento de animais sinantrópicos;

V - dos processos e ambiente de trabalho e da saüde do trabalhador.
Art. 6° - A implementação de rnedidas de controle ou supressão de fatores

de risco a saüde serão precedidas de investigação e avaliação, salvo nas
situaçOes de risco irninente ou dano constatados a saüde, a vida ou a
qualidade de vida.

Art. 70 - As acöes de vigilância sanitária serão exercidas por autoridade
sanitária estadual ou municipal, que terá I ivre acesso aos estabelecimentos e
ambientes sujeitos ao controle sanitárfo.

Art. 80 - Entende-se por controle sanitário as acoes desenvolvidas pelo
órgão de vigilância sanitária para aferição da qualidade dos produtos e
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verificacäo das condiçöes de licenciamento e funcionamento dos
estabelecirnentoS, envolvendo:

- vistoria;
II - fiscalizaçâo;
III - lavratura de autos;
IV - execução de penalidades;
Paragrafo Cinico - A fiscalizacáo se estenderá a publicacão e a publicidade

de produtos e servicos de interesse da sade.
Art. 90 - Entende-se por autoridade sanitária o agente politico e o servidor

no exercicio do cargo que Ihes confira prerrogativas, direitos e deveres para o
exercicio do poder de policia sanitária e de orientacão e reabilitacáo.

Parágrafo Onico - São autoridades sanitárias:
- o Secretário de Estado da Sa(ide;

II - o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no
âmbito de sua competência;

III - os Secretários Municipais de Saide;
IV - os dirigentes das acoes de vigilância sanitária;
V - os membros das equipes ou grupos técnicos de vigilância sanitária;
VI - os fiscais sanitários ou ocupantes de cargos equivalentes.
Art. 10 - Compete privativamente as autoridades mencionadas nos incisos I

a IV do paragrafo Unico do art. 91:
I - a concessão de alvará de licenca de funcionamento;
II - a instauração de processo administrativo e demais atos processuais.
Paragrafo ünico - Entende-se por alvará de Iicença de funcionamento o

documento expedido através de ato privativo do orgào sanitário competente,
contendo permissào para o funcionamento dos estabelecimentoS sujeitos ao
controle sanitário.

Secáo II
Dos Estabelecirnentos Sujeitos ao Controle Sanitário

Art. 11 - São sujeitos ao controle sanitário os estabelecimentQS de saüde e
os estabelecimentos de interesse da saUde.

§ 1 0 - Entende-se por estabelecimento de saüde aquele destinado a
promover a saOde, proteger o individuo das doenças e agravos, prevenir e
limitar Os danos a ele causados e reabilitã-lo quando sua capacidade fisica,
psiquica ou social for afetada.

§ 20 - Entende-se por estabelecimento de interesse da sa(ide aquele que
exerca atividade que, direta ou indiretarnente, possa provocar danos ou
agravos a satde da populacão.

Art. 12 - Para efeito desta lei, consideram-se estabelecimentos de saUde
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aqueles que prestani:
- servicos medicos;

II - servicos odontolôgicos;
Ill - servicos de apolo diagnôstico e terap(§utico;
IV - outros servicos de saüde que nâo se enquadrem nos incisos anteriores.
Art. 13 - Para efeito desta lei, consideram-se estabelecimentos de interesse

da saüde:
I - os que produzem, beneficiam, manipulam, fracionam, ernbalam,

reembalam, acondicionam, conservam, armazenam, transportam, distribuem,
importam, exportam, vendem ou dispensam:

a) mecflcamentos, drogas, imunobiolOgicos, plantas medicinais, insumos
farmacêuticos e correlatos;

b) produtos de higiene, saneantes domissanitários e correlatos;
c) perfumes, cosméticos e correlatos;
d) alimentos, bebidas, matérias-primas ahmentares, produtos dietéticos,

aditivos, coadjuvantes, artigos e equipamentos destinados ao contato corn
alimentos;

II - os Iaboratórios de pesquisa, de análise de amostras, de anáhse de
produtos alimentares, água, medicamentos e correlatos e de controle de
qualidade de produtos, equipamentos e utensilios;

III - os que prestam servicos de desratização, desinsetizaçao e imunizacao
de ambientes domiciliares, pábhcos e coletivos;

IV - Os de hospedagem de qualquer natureza;
V - os de ensino fundamental, médio e superior, pré-escolas e creches, e os

que oferecem cursos não regulares;
VI - os de lazer e diversão, ginástica e práticas desportivas;
VII - os de esteticismo e cosmética, saunas, casas de banho e congéneres;
VIII - os que prestam servicos de transporte de cadaver, velOrios,

funerárias, necrotérios, cemitérios, crematórios e congêneres;
IX - as garagens de Onibus, terminais rodoviários, ferroviários, portos e

aeroportos;
X - os que prestam servicos de lavanderia, conservadoria e congéneres;
Xl - os que degradam o meio ambiente por meio de residuos contaminantes

ou poluiçao sonora e os que contribuem para criar urn ambiente insalubre
para a homem ou propIcio ao desenvolvimento de animals sinantrópicos;

XII - outros estabelecimentos cuja atividade possa, direta ou indiretamente,
provocar danos ou agravos a saUde da populacao.

Art. 14 - Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário deverão:
- manter os produtos expostos a venda armazenados ou entregues ao
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consumo dentro dos padröes especificos de registro, conservacao,
embalagem, rotulagem e prazo de validade;

II - usar somente produtos registrados pelo orgão competente;
III - estar instalados e equipados de forma a conservar os padrôes de

identidade e qualidade dos produtos e dos serviços e a preservar a saijde dos
trabalhadores e de terceiros;

IV - manter rigorosas condiçöes de higiene, observada a legisiacâo vigente;
V - manter os meios de trarisporte de produtos em perfeito estado de

conservacão, higiene e dentro dos padroes estabelecidos para o tim a que se
propöem;

VI - manter pessoal qualificado para o manuseio, o armazenamento, o
transporte correto do produto e para o atendimento adequado ao usuârio do
servico;

VII - fornecer aos seus funcionários equipamentos de proteco individual,
de acordo corn o produto a ser manuseado ou corn o serviço a ser prestado;

VIII - fornecer ao usuário do servico e do produto as informacöes
necessárias a preservacão de sua saüde;

Paragrafo inico - Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário que
utilizam, em seus procedimentos, medicamentos sob regime especial,
manterâo controle e registro na forma prevista na Iegislacão vigente.

Art. 15 - A autoridade sanitária poderá exigir exame cilnico ou laboratorial
de pessoas que exerçam atividades em estabelecimento sujeito ao controle
sanitário.

Art. 16 - Os estabelecimentos de satlide a que se refere a art. 12, e os
estabelecimentos de interesse da saOde a que se referem os incisos I a III do
art. 13 terao alvará de licenca de funcionamento expedido pela autoridade
sanitária competente, municipal ou estadual, corn validade de 1 (urn) ano,
renovável por periodos iguais e sucessivos, sendo requerido ate 31 de marco
de cada ano.

§ 1° - A concessäo ou renovacão do alvará de Iicenca de funcionamento
será condicionada ao cumprimento de requisitos técnicos e a vistoria da
autoridade sanitária competente.

§ 21 - Seräo vistoriados Os produtos, instalaçOes, máquinas, equipamentos,
normas e rotinas técnicas do estabelecimento.

§ 3° - 0 alvará de Iicença de funcionamento poderá, a qualquer tempo, ser
suspenso, cassado ou cancelado, no interesse da saóde püblica, sendo
assegurado ao proprietário do estabelecimento o direito de defesa em
processo administrativo instaurado pela autoridade sanitãria.

Art. 17 - Os estabelecimentos de saUde a que Se refere o art. 12 e os
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estabelecimentos de interesse da saide a que se referem Os iriCiSoS I a Ill do
art. 13 funcionarao corn a presenca do responsável técnico ou de seu
substftuto legal.

§ 1 1 - A presença do responsável técnico ou de seu substituto legal e
obrigatOria durante o horário de funcionamento dos estabelecirnentos.

§ 20 - 0 nome do responsável técnico e seu nUrnero de inscricao
profissional serâo mencionados nas placas indicativas, anJncios ou
propagandas dos estabelecimentos.
§ 30 - Os responsáveis técnicos e administrativos responderão

solidariamente pelas infraçoes sanitárias.
§ 40 - Os estabelecimentos de saüde terâo responsabilidade técnica Onica

perante a autoridade sanitária, ainda que mantenham em suas dependéncias
servicos de profissionais autânomos ou empresas prestadoras de servicos de
saüde.

Art. 18 - Os estabelecimentos de saüde deveräo:
- descartar ou submeter a limpeza, desinfecço ou esteri!izaçao

adequadas, os utensilios, instrumentos e roupas sujeitos a contato corn fluido
orgânico de usuário;

II - manter utensilios, instrurnentos e roupas em nümero condizente corn o
de pessoas atendidas;

III - submeter a limpeza e desinfeccao adequadas os equipamentos e as
instalacoes fisicas sujeitos a contato corn fluido orgânico de usuário.

Art. 19 - Os estabelecirnentos de saüde que prestam servicos em regime de
internacão manterâo comissão e serviço de controle de infeccão hospitalar,
cuja implantaçao, composiço e eventuais alteraçoes seráo comunicadas a
autoridade sanitária competente, municipal ou estadual.

§ 1° - Entende-se por controle de infecção hospitalar o prograrna e as acoes
desenvolvidos, dehberada e sistematicamente, corn vistas a redução da
incidéncia e da gravidade dessas infeccOes.

§ 20 - A ocorréncia de caso de infeccao hospitalar sera notificada, pelo
responsável técnico do estabelecimento, a autoridade sanitaria cornpetente,
municipal ou estadual.

§ 3° - Incluern-se no disposto neste artigo Os estabelecimentos que prestani
servicos de natureza ambulatorial onde se realizem procedimentos capazes
de disseminar infeccoes.

Art. 20 - Os estabelecirnentos de saUde serão construidos ou reformados
corn a prévia autorização da autoridade sanitária competente, municipal ou
estadual.

Parágrafo tnico - Entende-se por reforma toda e qualquer modificação na
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estrutura fisica, no fluxo e nas funcaes originalmente aprovados.

Art. 21 - Os estabelecimentos de interesse da saiide se obrigam, quando
solicitados pela autoridade sanitária, a apresentar o piano de controle de
qualidade das etapas e dos processos de producao e os padröes de
identidade dos produtos e servicos.

Art. 22 - Os estabelecimentos que utilizam equipamentos de radiacäo
ionizante e não ionizante so poderâo funcionar corn autorização do Orgão
sanitârio competente, devendo:

- ser cadastrados;
II - obedecer as normas do Consetho Nacional de Energia Nuclear - CNEN;
Ill - manter equipamentos envoltórios radioprotetores para as partes

corpOreas do paciente que näo sejam de interesse diagnóstico ou terapêutico.
Paragrafo Onico - A responsabilidade técnica pela utilização e guarda de

equipamentos de radiacâo ionizante e não ionizante será solidária entre o
responsável técnico, o proprietário, o fabricante, a rede de assisténcia técnica
e 0 comerciarite.

Art. 23 - E vedada a instalação de estabelecimentos que estocam ou
utilizarn produtos nocivos a saOde em area contigua a area residencial ou em
sobrelojas ou conjuntos que possuam escritOrios, restaurantes e similares.

Art. 24 - Os estabelecimentos que transportam, manipulam e empregam
substâncias nocivas ou perigosas a saOde, afixarão avisos ou cartazes nos
locais expostos a risco, contendo advertências, informaçöes sobre cuidados a
serem tornados e o simbolo de perigo correspondente, segundo a
padronizacão internacional.

Paragrafo Onico - Os materiais e substãncias de que trata o "caput" deste
artigo conterão, no rótulo, sua composicão, recomendaçoes de socorro
imediato e o simbolo de perigo internacionat correspondente.

Secäo Ill
Dos Produtos Sujeitos ao Controle Sanitário

Art. 25 - São sujeitos ao controle sanitário Os produtos de interesse da
saOde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção a
Utilização.

Parágrafo Unico - Entende-se por produto de interesse da saOde o bern que,
direta ou indiretamente, se relacione corn a saUde.

Art. 26 - São produtos de interesse da saCde:
I - drogas, medicamentos, imunobiolOgicos e insumos farmacëuticos e

correlatos;
II - sangue e hemoderivados;
III - produtos de higiene e saneantes dornissanitários;
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IV - alimentos, águas e bebidas;
V - produtos tOxicos e radioativos;
VI - perfumes, cosméticos e correlatos;
VII - apareihos, equiparnentos medicos e correlatos;
VIII - outros produtos, substâncias, aparelhos e equipamentos cujo uso,

consumo ou aphcacão possarn provocar dano a saüde.
Secao IV

Do Saneamehto Básico e do Meio Ambiente
Art. 27 - 0 Sistema Unico de SaUde participara da formulacao da polltica de

saneamento para o Estado e executará o que Ihe couber de forma integrada
corn outros órgãos pUblicos ou privados.

Art. 28 - A água para consumo humano distribuida pelo sistema püblico terá
sua qualidade avaliada pelo servico sanitário, segundo normas especificas.

§ 1 0 - 0 órgão responsável pelo sisterna de abastecimento pCiblico de água
enviará as Secretarias Estadual e/ou Municipais de Saüde relatOrios mensais
relativos ao controle de qualidade da água.

§ 20 - Sempre que o servico sanitário detectar a existéncia de anorrnalidade
ou falha no sistema pUblico de abastecimento de água, corn risco para a
saáde da populacâo, comunicará o fato ao orgão responsãvel, para imediata
providéncia.

Art. 29 - Os reservatórios de água potável deverâo permanecer
devidarnente limpos, higienizados e tampados.

Art. 30 - A coleta, o transporte e a destinacao final dos residuos sOlidos
seräo feitos de forma a evitar riscos a saüde e poluicão ambiental.

§ 1 0 - Serâo coletados separadamente os residuos passiveis de
reaproveitamento e os resIduos nào degradáveis ou de natureza tóxica.

§ 20 - Nos servicos de saüde é obrigatOria a separacão, no local de origem,
de resIduo considerado perigoso, de acordo corn a norma sanitária vigente,
sob a responsabilidade do gerador do resIduo.

§ 30 - 0 fluxo interno e o armazenamento dos residuos sálidos, ern
estabelecimento de saüde, obedecerâo ac, previsto ern norma da Associaçao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - e em outras normas legais.

Art. 31 - 0 sistema pUblico de coleta de esgoto tratara o esgoto coletado
antes de Iancá-lo em curso dágua.

Art. 32 - Nas obras de construção civil é obrigatória a drenagem
permanente de colecoes IIquidas, originadas ou nào pelas chuvas.

Art. 33 - A qualidade do ar será preservada, ficando o agente poluidor
obrigado a irnplantar medidas que eliminem os fatores de degradacao.

Secáo V
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Do Controle de Zoonoses

Art. 34 - Para efeito desta lei, entende-se por controle de zoorioses o
conjunto de acoes que visarn eliminar, dirninuir e prevenir os riscos e agravos
a satde provocados por vetor, animal reservatOrio ou animal sinantrópico.

Art. 35 - Visando ao controle das zoonoses, o proprietário de animal
doméstico e obrigado a:

- munizá-lo contra as doencas definidas pelas autoridades sanitárias;
II - mantê-lo em condiçoes sanitárias e de saüde compativeis corn a

preservaco da sai.ide coletiva e a prevencão de doencas transmissiveiS;
III - mantê-lo distante de depósitos de alimentos ou produtos de interesse

da saUde;
IV - encaminhá-lo a autoridade sanitária competente no caso de

impossibilidade da manutencão do animal sob sua guarda;
V - permitir a inspecão das condicöes de saUde e sanitárias do animal sob

sua guarda pela autoridade sanitária competente;
VI - acatar as medidas sanitárias determinadas pela autoridade sanitária.
§ 1 0 - As medidas de que trata o inciso VI deste artigo compreendem, entre

outras, a execução de provas sorológicas, a apreensão ou o sacrificio do
animal.

§ 2° - Caberá ao proprietário, no caso de morte do animal, a disposição
adequada do cadaver ou seu encaminhamento ao serviço sanitário
competente.

Art. 36 - As campanhas de combate as endemias realizadas corn uso de
inseticidas serâo precedidas de estudos de irnpacto ambiental e de
eficácia/efetividade.

Secâo VI
Da SaUde do Trabalhador

Art. 37 - Para efeito desta lei, entende-se por saUde do trabalhador o
conjunto de atividades que se destinam a promocäo e protecao da saCide dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condiçoes de
trabalho urbano e rural.

Art. 38 - Além do estabelecido na Iegislacão vigente, compete ao
empregador:

I - oferecer condicoes de seguranca e de organizacäo do trabaiho de forma
a preservar a saUde do trabalhador,

II - rnanter programas regulares de controle da saüde do trabalhador;
III - manter o trabalhador e sua respectiva entidade sindical informados

sabre:
a) as rjscos de acidente do trabalho, de doenca profissional e do trabaiho;
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b) os resultados de fiscalizaçoes e avaliaçöes ambientais;
c) os resultados de exames de saüde admissionas, periOdicos e

demissonais, respeitados os preceitos da ética profissional;
IV - paralisar as atividades em situacão de risco grave e iminente no local

de trabalho;
V - facilitar o acesso de autoridade sanitária aos tocais de trabalho,

fornecendo as informacoes e os dados solicitados;
VI - garantir livre acesso dos técnicos da saüde do trabalhador aos

ambientes de trabalho, fornecendo as informaçaes e Os dados solicitados.
Art. 39 - A implantaçao de medidas visando a eliminacao ou reduçao dos

riscos no ambiente de trabalho, pelo empregador, obedecerá a seguinte
ordem de prioridade:

- medidas de protecao coletiva:
a) a eliminaçäo do risco na fonte;
b) o controle do risco na fonte;
c) o controle do risco no ambiente de trabalho;
II - medidas de protecao individual, através da utilizacao dos Equipamentos

de Proteçao Individual - EPI.
Capitulo III

Do Procedimento Administrativo
Secão I

Das Sançoes Administrativas
Art. 40 - As infraçoes da Iegislaçao sanitária, ressalvadas as previstas

expressamente na legislaçao federal, são as configuradas nesta lei.
Art. 41 - Sern prejuIzo das sancoes de natureza civil e penal cabiveis, as

infraçoes sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, corn as
seguintes penas:

- advertência;
II - pena educativa;
III - apreensão de produto;
IV - inutilização de produto; 	 -
V - suspensao de venda ou fabricação de produto;
VI - cancelarnento de registro de produto;
VII - interdiçao, total ou parcial, do estabelecimento, atividade e produto;
VIII - cancelamento do alvará de licenca de funcionamento;
IX - cassacão de autorizaçäo de funcionamento ou autorização especial;
X - intervenção administrativa;
XI - imposiçáo de contra propaganda;
XII - proibicao de propaganda;
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XIII - multa.
§ 1 0 - As sancaes previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade

sanitária competente.
§ 20 - A aplicação das penalidades de cancelamento de registro de produto,

cassacão de autorização de funcionamento e da autorização especial sera
solicitada ao Orgão competente do Ministérlo da Saüde ou sera feita pelo
Estado, quando for o caso.

Art. 42 - As irjfracoes sanitárias se classificam em:
- leves, quando for verificada a ocorrência de circunstância atenuante;

II - graves, quando for verificada a ocorrência de uma circunstáncia
agravante;

III - gravissima, quando for verificada a ocorréncia de duas ou mais
circunstâncias agravantes.

Art. 43 - A pena de multa, graduada de acordo corn a gravidade da infracâo
e a condicäo econôniica do infrator, será aplicada mediante procedimento
administrativo e sera recoihida a conta do Fundo de Saüde da esfera de
governo que aplicé-la.

Paragrafo Onico - A pena de multa consiste no pagamento das seguintes
quantias fixadas em UFIR ou outra unidade de referência que venha substitul-
Ia:

- nas infracöes leves, 51 a 254 UFIR;
II - nas infracoes graves, 255 a 500 UFIR;
III - nas infracoes gravissimas, 501 a 2.000 UFIR.
Art. 44 - A medida de interdição cautelar será aplicada em estabelecimento

ou em produto, quando for constatado indicio de infracao sanitária em que
haja risco para a sade da populacão.

§ 1 0 - A medida de interdicão cautelar, total ou parcial, do estabelecimento
ou produto poderá, mediante processo administrativo, tornar-se definitiva.

§ 20 - A interdicão cautelar do estabelecimento perdurará ate que sejam
sanadas as irregularidades objeto da acão fiscalizadora. 	 -

Art. 45 - A pena de intervenção administrativa sera aplicada sempre que for
constatado risco iminente para a saüde publica e as circunstâncias de fato
desaconselharem o cancelamento do alvará de Iicença ou a interdição do
estabelecimento.

Art. 46 - A pena de contrapropaganda será imposta quando da ocorrência
de publicidade enganosa ou abusiva cujo resultado possa constituir risco oU

ofensa da saüde.
Art. 47 - A pena educativa consiste na:
I - divulgacão, a expensas do infrator, das medidas adotadas para sanar Os
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prejuizos provocados pela infraçáo, corn vistas a esclarecer o consumidor de
produto ou o usuário de serviços;

II - reciclagem dos dirigentes técnicos e dos empregados, a expensas do
estabelecimento;

III - veicuiação, pelo estabeIecmento, das mensagens expedidas pelo SUS
acerca do tema objeto da sancâo, a expensas do infrator.

Art. 48 - Para imposição de pena e sua graduação, a autoridade sanitária
Ievará em conta:

I - as circunstâncias aterluantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüéncias para a saüde

pO blica;
III - os antecedentes do infrator quanto as normas sanitárias;
IV - a localidade e a regiáo onde Se verificar a infracão.
Art. 49 - São circunstâncias atenuantes:

- não ter sido a acao do infrator fundamental para a ocorrência do evento;
II - procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar ou minorar as

conseqüências do ato lesivo a saüde ptiblica que lhe foi imputado;
Ill - ser primário o infrator, e não haver o concurso de agravantes.
Art. 50 - São circunstâncias agravantes:

- ser reincidente o infrator;
II - ter o infrator cometido a infracao para obter vantagem pecuniária

decorrente do consumo, pelo ptbico, de produto elaborado em desacordo
corn o disposto na Iegislação sanitária;

III - coagir outrem para a execução material da infraçao;
IV - ter a infraçao conseqüéncias calamitosas para a saide pUblica;
V - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo a satide pUblica, de

tomar as providéncias de sua alçada tendentes a evitá-lo;
VI - ter o infrator agido corn dolo, fraude ou ma fé.
§ 10 - A reincidéncia torna o infrator passivel de enquadramento na

penalidade maxima, e a infraçao será caracterizada como gravissima.
§ 20 - A infraçáo de normas legais sobre o controle de infecção hospitalar

serã considerada de natureza gravissima.
Art. 51 - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a

aplicação da pena sera considerada em razâo das que sejam
preponderantes.

Art. 52 - Quando o infrator for integrante da administraçao pbIica, direta ou
indireta, a autoridade sanitária notificará o superior imediato do infrator e, se
não forem tomadas as providéncias para a cessaçäo da infração no prazo
estipulado, a autoridade sanitária comunicará o fato ao Ministério Pübhco,
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corn capia do processo administrativo instaurado para apuraçáo do ocorrido.

Parágrafo tinico - As infracöes sanitárias que também configurarem ilicitos
penais serão comunicadas a autoridade policial e ao Ministério Püblico.

Art. 53 - A autoridade sanitária competente, apOs constatar a infracâo e
aplicar a sanção cabivel através de processo administrativo, comunicará,
formalmente, ao conselho de classe correspondente a ocorrència do fato.

Art. 54 - As infracães das disposiçöes legais e regulamentares de ordem
sanitária prescrevem em 5 (cinco) anos.

§ 1 0 - A prescricão se interrompe pela notificação ou outro ato da autoridade
competente que objetive a apuração da infracão e conseqüente imposiçâo de
pena.

§ 2° - Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo
administrativo pendente de decisäo.

Seçao II
Das Infracães Sanitárias e das Penalidades

Art. 55 - Considera-se infracáo sanitária, para os fins desta lei, a
desobediência ou inobservância ao disposto nas normas legais,
regulamentares e outras, que, por qualquer forma, se destinem a preservar a
saüde.

Art. 56 - Os fornecedores de produtos e servicos de interesse da saUde
respondem solidariamente pelos vicios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados para o consumo.

Art. 57 - Constituem infracöes sanitárias as condutas tipificadas nos arts. 58
a 95.

Art. 58 - Construir, instalar ou fazer funcionar, sem o alvará de Iicenca de
funcionamento, a autorizaçào de funcionamento ou a autorização especial
emitidos pelos Orgãos sanitários competentes, os estabelecimentos sujeitos
ao controle sanitário previstos nesta lei.

Pena - advertência, interdicão total ou parcial do estabelecimento,
cancelamento do alvará de liceriça de funcionamento, cassacão da
autorizacão de funcionamento ou de autorização especial e/ou multa.

Art. 59 - Fazer funcionar sem assisténcia do responsável técnico legalmente
habilitado os estabelecimentos de prestacão de serviços de saiide e os
estabelecimentoS em que são produzidos, transformados, comercializados,
armazenados, manipulados, analisados, preparados, extraidos, purificados,
fracionados, embalados, reembalados, importados, exportados, expedidos,
distribuidos e transportados os produtos Sujeitos 20 controle sanitário.

Pena - advertência, inutilização de produto, suspensão de venda ou
fabricacao de produto, cancelamento de registro de produto, interdicáo total
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ou parcial do estabelecimento, cancelamento do alvará de licenca de
funcionamento, cassacão da autorizacäo de funcionarnento ou de autorizacâo
especial, intervencão administrativa elou multa.

Art. 60 - Fraudar, falsificar ou adulterar produto sujeito ao controle sanitário.
Pena - advertência, apreensäo de produto, inutilizacão de produto,

suspensão de venda ou de fabricacão de produto, cancelamento de registro
de produto, interdicâo total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cassacâo de autorizacäo de funcionamento ou de autorizacâo especial e/ou
niulta.

Art. 61 - Alterar o processo de fabricação de produto sujeito ao controle
sanitário, modificar o nome, seus componentes e demais elementos objeto do
registro, sem a autorizacäo do órgäo sanitário competente.

Pena - adverténcia, apreensão de produto, inutilizacäo de produto,
interdicao total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelarnento do alvará de licenca de funcionamento, cassacäo de
autorizacäo de funcionamento ou de autorizacâo especial e/ou multa.

Art. 62 - Rotular os produtos sujeitos ao controle sanitário em desacordo
corn as normas legais.

Pena - advertència, apreensão de produto, inutilizacão de produto,
cancelamento de registro de produto, interdicão total ou parcial do
estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licenca de
funcionamento, cassaco de autorizacão de funcioriamento ou de autorização
especial e/ou multa.

Art. 63 - Deixar de observar as normas de biosseguranca e controle de
infeccoes hospitalares estipuladas na legislacao sanitária vigente.

Pena - advertência, interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, atividade
e produto, cancelamento do alvará de Iicenca de funcionamento e/ou multa.

Art. 64 - Expor a venda ou entregar ao consumo produto sujeito ao corttrole
sanitário que esteja deteriorado, alterado, adulterado, fraudado, avariado,
falsificado, ou produto cujo prazo de validade tenha expirado ou, ainda, apor-
Ihe nova data de validade.

Pena - advertência, apreensão de produto, inutilizacão de produto,
interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de funcionamento e/ou multa.

Art. 65 - Expor a venda, utilizar ou armazenar, nos estabelecimentos de
saUde, produto de interesse da satde destinado exciusivamente a distribuicão
gratuita.

Pena - adver-téncia, apreensäo de produto, interdicao total ou parcial do
estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licerlca de
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funcionamento e/ou multa.

Art. 66 - Expor a venda, manter em depOsito ou transportar produto sujeito
ao controle sanitário, que exija cuidados especiais de conservaçäo, sem
observância das condicoes necessárias a sua preservacao.

Pena - adverténcia, apreensão de produto, inutilizacao de produto,
iriterdicâo total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de licenca de funcionamento, cassacâo de
autorizacâo de funcionamento ou de autorizacão especial e/ou multa.

Art. 67 - Fazer propaganda de servico ou de produto sujeito ao controle
sanitário, em desacordo corn o aprovado no registro ou no alvará de licenca
de funcionamento, ou contrariando a legislacao sanitária.

Pena - advertència, susperlsâo de venda ou fabricacao de produto,
interdicao total ou parcial de estabelecimento, atividade e produto, imposicão
de contra propaganda, proibicao de propaganda, e/ou multa.

Art. 68 - Aviar receita em desacordo corn a prescriçâo médica e
odontolOgica ou em desacordo corn a deterrninacao expressa em lei e normas
regulamentares.

Pena - adverténcia, pena educativa, interdicâo parcial ou total do
estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licenca de
funcionamento e/ou multa.

Art. 69 - Extrair, produzir, transformar, manipular, embalar, reembalar,
transportar, vender, comprar, ceder ou utilizar produto sujeito ao controle
sanitário, contrariando as condicoes higiênico-sanitárias e a legislacâo
sanitária.

Pena - advertência, apreensão de produto, inutilizacäo de produto,
cancelamento de registro de produto, interdicao total ou parcial do
estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licenca de
funcioriarnento, cassacäo da autorizacão de funcionamento ou de autorização
especial e/ou multa.

Art. 70 - Deixar de fornecer a autoridade sanitária os dados sobre os
serviços, as matérias-primas, as substâncias utilizadas, os processos
produtivos e os produtos e subprodutos elaborados.

Pena - advertência, apreensáo de produto, inutilizacao de produto,
suspensao de venda ou fabricacäo de produto, cancelamento de registro de
produto, interdicão total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamerito do alvará de licenca de funcionamento, proibiçao de
propaganda e/ou multa.

Art. 71 - Reaproveitar vasilhame de saneante ou congenere e de produtos
nocivos a saüde, para embalagem e venda de alimentos, bebidas,



rA
902

medicamentos, drogas, substncias, produtos de higiene, produtos dietéticos,
cosméticos e perfumes.

Pena - advertência, apreensão de produto, inutilizaçâo de produto,
cancelamento de registro de produto, interdiçâo total ou parcial do
estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento e/ou multa.

Art. 72 - Manter, em estabelecimento sujeito ao controle sanitário, animal
doméstico que coloque em risco a sanidade de alimentos e outros produtos
de interesse da saide ou que comprorneta a higiene do lugar.

Pena - advertência, apreensao de produto, inutilizaçäo de produto,
interdiçäo, total ou parcial, do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de licenca de funcionamento e/ou multa.

Art. 73 - Coletar, processar, utilizar e comercializar sangue e hemoderivado
em desacordo corn as normas legais.

Pena - advertência, apreensão de produto, inutilizacao de produto,
interdicäo total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de licenca de funcionamento, intervencão
administrativa e/ou multa.

Art. 74 - Comercializar ou utilizar placentas, Orgos, glândulas ou hormOnios
humanos, contrariando as normas legais.

Pena - advertência, apreensâo de produto, inutilizacao de produto,
interdicao total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de licenca de funcioriamento, intervencão
administrativa e/ou multa.

Art. 75 - Utilizar, na preparaçäo de hormOnio, órgäo de animal doente ou
que apresente sinais de decomposicäo.

Pena - adverténcia, apreensao de produto, inutilizaçâo de produto,
suspensâo de venda ou fabricaçáo de produto, cancelamento de registro de
produto, cancelamento do alvará de licenca de funcionamento, cassaçao de
autorização de funcionamento, intervenço administrativa elou rnulta.

Art. 76 - Deixar de notificar doenca de notificaçao compulsOria, quando tiver
0 dever legal de faze-b.

Pena - advertência e/ou multa.
Art. 77 - Reter atestado de vacinaçáo obrigatOria ou deixar de executar,

dificultar ou opor-se a execuçäo de medidas sanitárias destinadas a
prevenção de doencas transmisslveis.

Pena - adverténcia, pena educativa, interdicao total ou parcial do
estabelecimento, atividade e produto, cancelarnento do alvará de licença de
funcionamento, cassacäo de autorizacao de funcionamento ou de autorizacao
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especial, intervencáo administrativa e/ou mubta.

Art. 78 - Opor-se a exigência de provas imunolOgicas ou a sua execucâo
pela autoridade sanitária.

Pena - advertência, interdicao total ou parcial do estabelecimento, atividade
e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento, intervencào
administrativa efou multa.

Art. 79 - Aplicar raticida ou produto quimico para desinfestacäo, agrotóxicos
e dernais substàncias prejudicials a sa(ide, sem os procedimentos
necessários a proteco humana ou sern licenca da autoridade competente.

Pena - advertência, apreensao de produto, interdicao total ou parcial do
estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licenca de
funcionamento e/ou multa.

Art. 80 - Aplicar produtos de desinsetizacao, desratizaçao e higienizacão de
ambientes, cuja acäo se faca por gas ou vapor, em galerias, bueiros, poroes,
sOtãos ou locals em comunicação direta corn residéncias ou outros ambientes
frequentados por pessoas ou animais domésticos, sem licenca da autoridade
competente.

Pena - advertència, apreensão de produto, interdicao total ou parcial do
estabelecirnento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licenca de
funcionamento e/ou multa.

Art. 81 - Reciclar residuos sólidos infectantes gerados por estabelecimento
prestador de serviços de saUde.

Pena - advertência, interdicão total ou parcial do estabelecimento, atividade
e produto e/ou multa.

Art. 82 - Proceder a cremacao de cadaver ou utilizá-lo contrariando as
normas sanitárias pertinentes.

Pena - advertência, interdiçao total ou parcial do estabelecimento, atividade
e produto, cancelamento do aivará de liceriça de funcionamento e/ou multa.

Art. 83 - Impedir o sacrificio de animal considerado, pela autoridade
sanitária, perigoso para a saUde pUblica.

IC
	 Pena - adverténcia, pena e educativa e/ou multa.

Art. 84 - Manter condicáo de trabaiho que cause dano a saüde do
trabaihador.

Pena - advertência, interdicâo total ou parcial do estabelecimento, atividade
e produto, cancelamento do alvará de licenca de funcionamento, intervençäo
administrativa efou multa.

Art. 85 - Adotar, na area de saneamento básico, procedimento que cause
dano a saUde pOblica.

Pena - adverténcia, interdiçäo total ou parcial do estabelecimento, atividade
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e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento e/ou multa.

Art. 86 - Opor-se a acao fiscalizadora das autoridades sanitárias
competentes no exercicjo de suas funcoes, ou obstá-la. Pena - advertêncja,
apreensâo de produto, inutilizacáo de produto, suspensáo de venda ou
fabricaçao de produto, cancelamento de registro de produto, interdigao total
ou parcial do estabelecjmento atividade e produto, cancelamento do alvará
de Iicenca de funcionamento, cassaço de autorizaço de funcionamento ou
de autorizaçao especial, proibiçao de propaganda elou multa.

Art. 87 - Fornecer ou comercializar medicamento, droga e correlato sujeito a
prescriçáo médica, sem observâncja dessa exigéncia ou contrariando as
normas vigentes.

Pena - advertência, interdiçáo total ou parcial do estabelecimento, atividade
e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento, cassaçâo de
autorizaço de funcionamento ou de autorização especial, intervenção
administrativa e/ou multa.

Art. 88 - Executar toda e qualquer etapa do processo produtivo, bern como
transporte e utilizaçao de produto ou residuo perigoso, tOxico, explosivo,
inflamável, corrosivo, emissor de radiaçöes lonizantes, entre outros,
contrariando a legislaçao sanitária.

Pena - adverténcia, pena educativa, apreerisão de produto, inutilização de
produto, suspensào de venda ou fabricaçao de produto, cancelarnento de
registro de produto, interdiçao, total ou parcial, do estabelecimento atividade
e produto elou multa.

Art. 89 - Deixar de observar as condiçoes higiénico-sanitarjas na
manipulação de produto de interesse da sajde, quanto ao estabelecimento,
aos equipamentos, utensilios e funcionários.

Pena - adverténcia, pena educativa, apreensão de produto, inutilização de
produto, suspensâo de venda ou fabricaçao de produto, cancelamento de
registro de produto, interdição, total ou parcial, do estabelecimento atividade
e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento, cassaçáo da
autorizaço de funcionamento ou de autorizaçäo especial e/ou multa.

Art. 90 - Fabricar ou fazer operar máquina ou equipamento que ofereca
risco para a saUde do trabalhador.

Pena - advertêncja, pena educativa, apreensão de produto, inutilizaçâo de
produto, suspensão de venda ou fabricação de produto, cancelamento de
registro de produto, interdiço, total ou parcial, do estabelecimento, atividade
e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionarnento, proibiçâo de
propaganda e/ou multa.

Art. 91 - Descumprimento por ernpresa de transporte, seus agentes e
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consignatários, comandantes ou responsáveis diretos por embarcaçáo,
aeronave, ferrovia, veiculo terrestre, nacional e estrangeiro, de norma legal ou
regulamentar, medida, formalidade ou outra exigencia sanitAria.

Pena - advertência, pena educativa, interdicáo total ou parcial do
estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licenca de
funcionamento e/ou multa.

Art. 92 - Inobservar exigência sanitária relativa a imOvel, equiparnento ou
utensilio por quem detenha legalmente a sua posse.

Pena - adverténcia, pena educativa, interdico total ou parcial do
estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licenca de
funcionamento e/ou multa.

Art. 93 - Transgredir qualquer norma legal ou regulamentar destinada
promoçáo, protecao e recuperacão da saiide.

Pena - advertência, pena educativa, apreerisäo de produto, inutilizacao de
produto, suspensáo de venda ou fabricacao de produto, cancelamento de
registro de produto, interdicao, total ou parcial, do estabelecimento, atividade
e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento, cassacão da
autorizaçâo de funcionamento ou de autorizacäo especial, imposicao de
contra propaganda, proibicao de propaganda e/ou multa.

Art. 94 - Descumprir ato visando a aplicacäo da iegislacao pertinente,
emanado da autoridade sanitária competente.

Pena - advertência, pena educativa, apreensäo de produto, inutilizacao de
produto, suspensao de venda ou fabricacao de produto, cancelamento de
registro de produto, interdicâo, total ou parcial, do estabelecimento, atividade
e produto, cancelamento do alvará de licenca de funcionamento ou de
autorizacao especial, imposicáo de contrapropaganda, proibfçao de
propaganda e/ou multa.

Art. 95 - Exercer e/ou permitir o exercicio de encargos relacionados corn a
promocao e recuperação da saüde por pessoa sem a necessária habilitaçao
legal. 	 -

Pena - advertência, interdicao total ou parcial do estabelecimento, atividade
e produto e/ou multa.

Secäo Ill
Do Processo Administrativo

Art. 96 - As infracoes a legislacáo sanitária serão apuradas através de
processo administrativo, cuja competOncia para instauraçâo será da instãncia

administrativa que verificar a infracão.
Art. 97 - A autoridade sanitária, no exercIcio da acâo fiscalizadora, lavrará,

no local em que for verificada a infraq5o ou na sede da reparticao sanitária, o

IM
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auto da infraçâo sanitária, que conterã:

I - nome do infrator, seu domicillo, residéncia e demais elementos
necessários a sua qualificacao civil;

II - local, data e hora da Iavratura do auto de infracáo;
Ill - descricao da infracao e mencão do dispositivo legal ou regulamentar

transgredido;
IV - pena a que está sujeito o infrator;
V - ciéncia, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo

administrativo;
VI - assinatura do autuado ou, no caso de auséncia ou recusa, de duas

testemunhas e do autuante;
VII - prazo pare interposicâo de recurso, quando cabivel.
§ 1° - Havendo recusa do infrator em assinar o auto, sera feita, neste, a

mencao do fato.
§ 20 - 0 fiscal sanitário é responsavel pelas declaracöes que fizer no auto

de infracao, sendo passivel de punicào, por falta grave, em caso de falsidade
ou omissão dolosa.

Art. 98 - 0 infrator sera notificado para ciência do auto de infracão:
- pessoalmente;

II - pelo correio ou por via postal;
Ill - P01 edital, se estiver em local incerto ou desconhecido.
§ 1° - 0 edital de que trata este artigo será publicado uma ünica vez, na

Imprensa oficial ou em jornal de grande circulacäo local, considerada
efetivada a notificacao 5 (cinco) dias apos a publicacao.

§ 2° - Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência
disso, o fato será consignedo por escrito pela autoridade que efetuou a
notificaçao.

Art. 99 - ApOs a Iavratura do auto da infracao, se ainda subsistir para o
infrator obrigacao a cumprir, será expedido edital fixando o prazo de 30
(trinta) dias para o seu cumprimento, observado o disposto no § 1 0 do artigo
anterior.

§ 1 0 - 0 prazo para o cumprimento da obrigacao de que trata o "caput"
deste artigo poderá ser reduzido ou aumentado por motivo de interesse
pUblico.

§ 20 - A inobservância da determinacão contida no edital de que trata este
artigo acarretará, além de sua execucâo forçada, a imposigao de multa diana
ate o cumprimento da obrigacão, sem prejuizo de outras penas.

Art. 100 - Aplicada a pena de multa, o infrator sera notificedo e efetuará o
pagamento no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da notificacao.
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§ 1° - 0 não-recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste artigo

acarretará sua inscricão para cobranca judicial.
§ 21 - A multa imposta em auto de infracao poderá sofrer redução de 20%

(vinte por cento) caso o infrator efetue o pegamento no prazo de 20 (vinte
dias contados da data em que for notificado.

Art. 101 - A apuracäo de ilicito, em se tratando de produto sujeito ao
controle sanitário, far-se-6 mediante a apreensäo de amostra pare a
realizacao da análise fiscal e de interdicao, se for o caso.

§ 1 0 - A apreenso de amostra do produto para a análise fiscal ou de
controle poderá ser acompanhada de interdiçao nos casos em que sejam
flagrantes as indicios de alteraçao ou adulteracáo do produto ou substáncia,
hipótese em que a interdiçäo terá caráter preventivo ou de medida cautelar.

§ 20 - A análise fiscal sera realizada em laboratOrio oficial do Ministério da
Satde ou órgao congênere estadual ou municipal credenciados.

§ 31 - A amostra, coihida do estoque existente e dividida em trés partes,
será tornada inviolável pera que se assegurem as caracterIsticas de
conservaçäo e autenticidade, sendo uma delas entregue ao detentor ou
responsável pelo produto, para servir de contraprova, e as duas outras,
encaminhedes ao laboratório oficial de controle.

§ 41 - Se a quantidade ou a natureza do produto näo permitir a coleta de
amostra de que trata o paragrafo anterior, será ele levado ao laboratOrio
oficial, onde, na presenca do possuidor ou responsável, e de dues
testemunhas, sera realizada a análise fiscal.

§ 50 - No caso de produto perecivel, a análise fiscal não poderá ultrepassar
10 (dez) dies, e, nos demais casos, 30 (trinta) dies contados da data de
recebimento da amostra.

§ 60 - Nos casos em que sejarn flagrantes os indicios de risco pare a satde,
a suspensão de vende ou de fabricacao de produto acompanhará a
apreensão de amostra e terá caráter preventivo ou cautelar e durará o tempo
necessário a realizaçao dos testes, provas, análises ou outras providências
requeridas, näo podendo exceder 90 (noventa) dias, findos os quais sera o
produto automaticamente liberado.

§ 7° - Da análise fiscal será lavrado laudo minucioso e conclusivo, que sera
arquivado no laboratório oficial, extreindo-se cópias pare integrar o processo
da autoridade sanitária competente, pare serem entregues ao detentor ou
responsável e pare o produtor, se for o caso.

§ 80 - Se a análise fiscal concluir pela condenecao do produto, a autoridade
fiscalizadora notificará o interessado pare, no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar recurso.



rA
908

§ 9° - Imposta a suspensâo de venda e de fabricaço de produto decorrente
do resultado do laudo laboratorial, a autoridade sanitária competerite fará
constar do processo o despacho respectivo e Iavrará o auto de suspensão.

Art. 102 - Caso o infrator discorde do resultado do laudo de análise fiscal,
poderá requerer, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da notificaçáo
do resultaclo da análise, pericia de contraprova, apresentando a amostra em
seu poder e indicando o seu perito.

§ 10 - Decorrido o prazo fixado neste artrgo sem a apresentacâo de recurso
pelo i frator, o laudo de análise fiscal será considerado definitivo.

§ 20 - A pericia de contraprova não será realizada no caso de a amostra
apresentar indicios de alteracao ou violaço, prevalecendo, nessa hpótese, o
laudo condenatório.

§ 30 - Aplicar-se-á a perIcia de contraprova o mesmo método de anãlise
empregado na anáHse fiscal condenatória, salvo se houver concordância dos
peritos quanto ao emprego de outro.

§ 40 - No caso de divergência entre os resultados da análise fiscal
condenatória e os da pericia de contraprova, caberá recurso da parte
interessada, o que acarretará a realizaçâo de novo exame pericial da amostra
em poder do laborat6rio oficial.

§ 5° - 0 recurso de que trata o parãgrafo anterior será iriterposto no prazo
de 10 (dez) dias contados da data de conclusâo da pericia de contraprova.

Art. 103 - Os produtos sujeitos ao controle sanitário considerados
deteriorados ou alterados por inspecäo visual serão apreendidos e
inutilizados pela autoridade sanitária, sem prejuizo das demais penalidades
cabIveis.

§ 1 0 - A coleta de amostra para análise fiscal pode ser dispensada quando
for constatada, pela autoridade sanitária, falha ou irreguaridade no
armazenamento, transporte, venda ou exposiçâo de produto destinado a
consumo.

§ 2° - A autoridade sanitária lavrará os autos de infracao, de apreensão e de
inutilização do produto, que serão assinados pelo infrator ou por duas
testemunhas, em que serâo especificados a natureza, a marca, o lote, a
quantidade e a qualidade do produto, a embalagem, equipamento ou
utensiho.

§ 30 - Caso o interessado proteste contra a inutilização do produto ou
embalagem, deverá faz&-Io no respectivo auto, o que acarretará a coleta de
amostra do produto para análise fiscal, e será lancado o auto de suspensäo
de venda ou fabricaçao de produto ate a solucäo final da pendéncia.

Art. 104 - A inutilizacáo de produto e o cancelamento do alvará de licença
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de funcionamento do estabelecimento somente ocorreräo apOs a publicacao,
na imprensa oficial ou em jornal de grande circulacào local, de decisão
irrecorrivel, ressalvada a hipótese prevista no artigo anterior.

Art. 105 - No caso de condenacao definitiva de produto cuja alteracão,
adulteracäo ou fasificacao não impliquem risco a saüde, conforme legislacao
sanitária em vigor, poderá a autoridade sanitária, ao proferir a decisâo,
destinar a sua distribuicão a estabelecimentos assistencials, de preferência,
oficiais.

Art. 106 - Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os prazos
para recurso sem apresentacao de defesa, ou apreciados os recursos, a
autoridade sanitária proferirá a decisäo final, dando o processo por concluso,
após a publicacão desta ciltima no jornal oficial do Estado ou jornal de grande
circulacao, e da adocao das medidas impostas.

Secâo IV
Dos Recursos

Art. 107 - 0 infrator poderá oferecer defesa ou impugnacâo do auto de
nfracäo no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da notificacao.

§ 1° - Antes do julgamento da defesa ou da impugnacão a que se refere
este artigo, a autoridade julgadora ouvirá o fiscal, que terá o prazo de 10 (dez)
dias para pronunciar-se a respeito.

§ 21 - Apresentada ou nâo a defesa ou impugnaçâo, o auto de infracao será
julgado pelo dirigente do orgao de vigilància sanitária municipal ou estadual,
conforme o caso.

Art. 108 -0 infrator poderá recorrer da decisâo condenatória ao dirigente do
orgao de vigilancia sanitária municipal ou estadual, conforme o caso, dentro
de igual prazo fixado para a defesa, inclusive quando se tratar de multa.

§ 1° - A autoridade que receber o recurso decidirá sobre ele no prazo de 10
(dez) dias contados da data de seu recebimertto.

§ 20 - Mantida a decisáo condenatOria, caberá recurso para a autoridade
superior no prazo de 15 (quinze) dias de sua ciência ou publicacão.

Art. 109 - 0 recurso interposto contra decisão nao definitiva terá efeito
suspensivo relativo ao pagamento da pena pecuniária, não impedindo a
imediata exigibilidade do cumprimento da obrigaçao subsistente.

Art. 110- No caso de produto de interesse da saüde, decorridos os prazos
egais e considerado definitivo o laudo de análise condenatória, será o
processo encaminhado ao orgáo de vigilâncta sanitária federal para as
medidas cabiveis.

Art. 111 - Não caberá recurso na hipótese de condenacao definitiva de
produto em razão de laudo laboratorial confirmado em pericia de contraprova,
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ou nos casos de fraude, falsfficaço ou adulteracão.
CapItulo IV

Disposiçoes Finals
Art. 112 - A protecao pohcial será solicitada pela autoridade sanitária

sempre que se fizer necessária ao cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 113- A remoçâo de órgão, tecido e substânca humanos para fins de

pesquisa e tratamento obedecerá ao disposto em Iegislação especifica,
resguardada a proibicão de comercialização.

Art. 114- 0 Poder Executivo encaminhará projeto de lei dispondo sobre a
carreira de fiscal sanitário no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de
publicacao desta lei.

Art. 115 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento
e vinte) dias contados da data de sua publicacão.

Art. 116- Esta lei entra em vigor na data de sua publicaco.
Art. 117 - Revogam-se as disposicoes em contrário, em especial a Lei no

4.098, de 23 de marco de 1966.
Sala das Reuniöes, de dezembro de 1998.
Comissão Parlamentar de tnquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar a

Entrada de Medicamentos Falsos na Rede Hospitalar PUblica e Privada, bern
como a Comercializaçâo dos Mesmos no Estado

Justificacao: 0 projeto de lei contendo o Codigo Sanitário do Estado vern
preencher, sem düvida, urn grande vácuo em nosso arcabouço legal. Minas
Gerais não dispoe, ao contrário da maioria dos Estados da Federaço, de urn
Codigo que sistematize a legislacao sanitária existente, em geral dispersa e
fragmentada, e forneca mecanismos eficazes para a acäo da Vigilância
Sanitária.

Em 1994, o Executivo apresentou urn projeto de lei contendo o referido
Codigo, que trarnitou nesta Casa, tendo recebido parecer favorável nas
Comissöes de Constituicao e Justica e de SaUde. Encontrava-se em
apreciaçäo na Comissão de Defesa do Consumidor, quando foi retirado de
tramitação pelo Governo do Estado. Esta CPI, constatando sua necessidade,
resolveu reapresentá-lo, na forma do substitutivo que tinha sido aprovado na
Comissão de Saüde.

Esse COdigo serã, ao lado do Côdigo de Defesa do Consumidor, urna peca
da major importância na proteçao dos cidadãos, particularmente no que se
refere a sua saüde. Terá a funcáo de tracar as grandes linhas de atuaçäo da
Vigilncia Sanitária no Estado e, como já se disse, de sistematizar e organizar
a legislacao sanitária existente, adaptando-a as condicöes e caracteristicas
do Estado. Além disso, dará forca de lei a normas da Secretaria de Estado da
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SaOde, ate entäo instituidas através de resolucoes, propiciando a Vigilância
Sanitária base legal para a acäo.

Grosso modo, pode-se afirmar que a matéria tern por escopo a
regulamentacäo da fiscalizacào e do controle dos estabelecimentos e
produtos que, direta ou indiretamente, possam provocar riscos e agravos a
saüde da populacao, bern como do controle e fiscalizacäo da producäo e/ou
circulação de bens e servicos de interesse para a saUde. Além disso, institui
normas relativas ao saneamento básico, ao controle de zoonoses e a
preservação da sade do trabaihador. Para garantir o cumprimento dessas
normas, estabelece ainda as sancoes a que os infratores ficam sujeitos.

Ha que considerar que a Vigilância Sanitária estadual vem aplicando
sancöes respaldada pela Iegislacao federal e por resolucoes internas da
Secretaria, mas carece de Iegislacão estadual que the permita urn leque major
de alternativas para penalizacão dos infratores, como, por exemplo, a pena
pecuniária. Considerando que a Estado não pode aplicar multa corn base em
Iegislacäo federal, aquele Orgão encontra-se impedido de adotar esse
rnecanismo de penalizacão, ficando restrito, assim, a penas de pouco
impacto, coma a advertência, ou a penas muito drásticas, como a interdicâo
do estabelecimento e a cancelamento de seu alvará. Além disso, perde o
erãrio urna importante fonte de arrecadacao.

Finalmente, a Codigo Sanitário serviria também coma parâmetro para a
elaboracao dos codigos municipais, que tern por objetivo complementar as
normas estaduais e detalhar as mecanismos e procedimentos pertinentes a
esfera local. Dessa forma, contribuiria também para a tao necessária
descentralizacao das acoes de vigilancia sanitária.

Wilson Pires, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Carlos Pimenta -
Jorge Eduardo de Oliveira - Isabel do Nascimento.

PROJETO DE LEI ......
Dispöe sabre a controle e a fiscalizacao da producäo, do transporte, da

cornercializaçäo e distribuição de medicamentos no Estado e dá outras
providências

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 controle e a fiscalizacao da producäo, do transporte, da

comercialização e distribuicao de medicamentos no Estado obedecerâo ao
estabelecido nesta lei, sem prejuizo do disposto na legislacäo vigente.

Art. 20 - A atividade de distribuicão por atacado de rnedicamentos, insumos
farmacOuticas e correlatos tern a caráter de relevância pUblica, ficando as
distribuidores responsáveis pelo farnecimento desses produtos em uma area
geográfica deterrninada, e pelo recolhimento dos mesmos quando este for
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determinado pela autoridade sanitária e/ou pelo titular do registro dos
produtos.

Parágrafo Unico - Fica a cargo do poder executivo a deIimitaço da area
geografica de que trata o caput.

Art. 3 0 - A empresa autorizada como distribuidora tern o dever de:
- distribuir produtos farmacêuticos legalmente registrados no Pals;

II - abastecer-se em empresas titulares do registro dos produtos;
Ill - fornecer produtos farrnacêuticos apenas a empresas autorizadas/

licenciadas a dispensar esses produtos no Pals;
IV - manter o manual a que Se refere o art. 6 0 desta lei a disposicao das

autoridades sanitárias para efeitos de inspecão;
V - garantir a todo tempo aos agentes responsáveis pela inspecào o acesso

a documentos, depósitos, instalacoes e equipamentos;
VI - preservar a qualidade dos produtos em todas as fases da distribuicão,

responsabilizando-se por qualquer problema decorrente do desenvolvimento
de sua atividade;

VII - notificar a autoridade sanitária competerite, em caráter de urgencia,
qualquer suspeita de alteracao, adulteracao, fraude ou falsificaçao dos
produtos que distribui, fornecendo o nümero do lote para averiguacáo da
denOncia, sob pena de responsabilizaçäo nos termos da legislacao penal, civil
e sanitária;

VIII - identificar e devolver, ao titular do registro, os produtos corn o prazo de
validade vencido, mediante operacao corn nota fiscal, ou, na impossibilidade
desta devolucao, solicitar orientaçao a autoridade sanitária competente da
sua regiäo;

IX - utilizar serviço de transporte legalmente autorizado pela autoridade
sanitária;

X - efetuar as transaçoes comerciais através de nota fiscal, que conterá
obrigatoriamente o nimero dos lotes dos produtos farmacêuticos.

Art. 4° - A instalaçao e o funcionamento de empresa produtora, distribuidora
e transportadora de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos seráo
precedidos de Iicenciamerito pela autoridade sanitária.

§ 1 0 - 0 depósito dessas empresas será licenciado como unidade
autãnoma.

§ 20 - 0 licenciamento das empresas e dos depósitos terá validade durante
O ano em que foi concedido, e sua renovação será requerida ate o Ultimo dia
Util do més de marco do ano subseqüente ao da concessao ou renovacão.

§ 3° - A documentacão para a instalacâo e o licenciamento constarão do
decreto regulamentador e serào mantidas em cadastro do órgâo de vigilaricia

913
sanitária estadual.

Art. 5 0 - A empresa produtora de medicamentos deverá manter cadastro
atualizado dos seus compradores, atacadistas e varejistas, corn dados que
Ihe permita indicar, sempre que solicitado pelos Orgàos de vigilância sanitária,
fiscais ou fazendários, os locais onde estejam sendo comercializados os Iotes
de seus produtos.

Art. 60 - A empresa transportadora e o depósito de medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos adotarào manual que contenha as normas técnicas
de acondicionamento, embalagem e manuselo, ernpilhamento, seguranca e
transporte, especificadas pela autoridade sanitária.

Art. 7° - Nas compras e Iicitacoes püblicas de medicamentos, além dos
procedimentos disciplinados nas Leis n os 9.444, de 26 de novernbro de 1987
e 12.074, de 11 de janeiro de 1996, serão observadas, quando couber, as
seguintes exigências:

- apresentacäo da licenca sanitária estadual ou municipal;
II - comprovacao da autorizacão de funcionamento da empresa participante

da licitacao;
III - comprovacão de autorizaçäo especial, quando for o caso;
IV - certificado de Boas Práticas de Fabricacao e controle por linha de

prod uçâo/produtos, emitidos pela Secretaria de Vigilancia Sanitária do
Ministério da Sake;

IV - certificado de Registro de Produtos emitido pela Secretaria de Vigilância
Sanitária, ou cópia da publicaçao no D.0.U.;

§ 1 0 - No caso de produto importado, é também necessária a apresentacao
do certificado de Boas Práticas de Fabricacao e Controle, eniitido pela
autoridade sanitária do pals de origem ou laudo de inspecão emitido pela
autoridade sanitária brasileira, bern como laudo de análise do(s) lote(s) a
ser(em) fornecido(s), emitido(s) no Brasil.

§ 20 - No caso de produtos importados que dependam de alta tecnologia,
caso nao exista tecnologia nacional para os testes de controle de qualidade
necessários, seräo aceitos laudos analiticos do fabricante, desde que
acompanhados do certificado de origem dos produtos, do certificado de Boas
Práticas de LaboratOrio bem como de Boas Práticas de Fabricacão,
traduzidos para o idioma Português.

§ 30 - Além dos documentos previstos no "caput" deste artigo, será exigida
das empresas distribuidoras a apresentação de declaracao do seu
credenciamento junto a empresa detentora do registro dos produtos, bern
como Termo de Responsabilidade emitido pela distribuidora, garantindo a
entrega dos mesmos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitacäo.
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Art. 8° - No caso de vencerem a Iicitaço, as distribuidoras devem

apresentar certificado de procedência dos produtos, lote a lote, a serem
entregues de acordo corn o estabelecido na licitacäo.

Art. 9° - Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da(s)
licitacão(oes), devem apresentar, em suas embalagens secundárias elou
primárias, os seguintes dizeres: "PROIBIDA A VENDA NO COMERCO".

Art. 10 - Para participar do processo de Iicitação, a empresa poderá
oferecer lotes de medicamentos corn, no máximo, 10% de seu prazo de
validade transcorrido.

Art. 11 - Fica impedida de participar de Iicitacäo a empresa cujo proprietário
tenha sido condenado por trânsito em julgado de aco civil ou criminal por
infraçoes ligadas a questao dos medicamentos.

Art. 12 - Ficam as empresas produtoras de medicamentos proibidas de
distribuir produtos farmacêuticos de amostra gratis a estabelecimentos
atacadistas e varejistas.

§ 1 0 - A distribuicäo de amostra gratis de produtos farmacêuticos, exceto
aqueles que contenham substancias entorpecentes ou que produzem
dependéncia fisica ou psiquica, é permitida a medicos e dentistas, sempre
que possivel, em quantidade de unidades farmaco-tecriicas necessárias ao
tratamento de urn paciente.

§ 2° - Ficam as empresas produtoras obrigadas a cadastrar junto a
autoridade sanitária seus representantes autorizados a distribuir amostras
gratis, bern como efetuar o controle desta distribuiçao.

Art. 13 - 0 órgâo fazendário estadual fica obrigado a:
- comunicar ao Orgão de vigilância sanitária as aberturas e as baixas de

inscricão estadual de empresas do ramo de medicamentos;
II - solicitar averiguaçäo da carga de medicamentos P01 Orgao da vigilância

sanitária sempre que houver indicio de irregularidade;
Ill - exigir laudo de vistoria do órgão de vigilância sanitária estadual ou

municipal para a concessâo de inscriçao estadual da empresa que atuará no
ramo de medicamentos.

Art. 14 - 0 órgao de vigilãncia sanitária estadual manterá cadastro
atualizado das empresas do ramo de medicamentos.

Art. 15 - Fica criada comissáo, nos termos do decreto regulamentador, que
realizará reuniöes bimestrais, corn objetivo de mantc integraçâo entre os
órgäos fazendários, de vigiláncia sanitária e das Policias Civil e Militar.

Art. 16 - As transportadoras de carga instaladas em Minas Gerais ficam
obrigadas a comunicar imediatarnente aos órgãos de vigilância sanitária o
roubo de cargas de medicamentos.
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Art. 17 - As transportadoras de carga instaladas em outros Estados que

tenham suas cargas roubadas no território de Minas Gerais se obrigarn a
comunicar a ocorrência de tal fato, imediatamente, aos orgãos de vigiláncia
sanitária.

Art. 18 - As seguradoras de carga instaladas em Minas Gerais se obrigam a
comunicar imediatamente aos orgãos de vigilância sanitária o destino dado a
carga recuperada no prazo de 2 (dois) dias tteis contados da data da
recuperaçaO.

Art. 19 - As indüstrias de equipamentos destinados a producão de fármacos
e medicamentos e as indistrias produtoras de fármacos e rnedicamentos
instaladas em Minas Gerais se obrigam a cornunicar aos órgäos de vigilância
sariitária a aquisicâo, a venda, a distribuicao, cessão ou doacao de
equiparnentos utilizados na fabricacão de seus produtos.

Art. 20 - Os fabricantes de insumos e os fabricantes de cartuchos, rOtulos e
bulas para a indstria farmacêutica:

I - seräo cadastrados nos Orgãos de vigilância sanitária, conforme decreto
regulamentador;

II - fornecerão seus produtos apenas para empresas que tenham alvará de
licença de funcionamento expedido por Orgâo de vigilância sanitária estadual
ou municipal e autorizacão de funcionamento expedida pelo Ministério da
SaUde,

Ill - manterão cadastro atualizado de seus compradores, corn o respectivo
nümero do alvará e corn inforrnacoes que permitarn identificar 0 produto
adquirido e a quantidade comprada;

Art. 21 - Ate que se crie o cargo de fiscal sanitário em regime de tempo
integral e dedicacao exclusiva, os técnicos que atuam na Vigilância Sanitária
Estadual näo poderao ser proprietários ou sócios de estabelecimento objeto
de fiscalizacâo por parte daquele orgao.

Art. 22 - Os estabelecirnentos farmacêuticos atacadistas ou varejistas
comunicaräo aos orgãos de vigilancia sanitária estadual ou municipal a
existência de medicamentos vencidos.

Parágrafo Unico: A comunicação a que se refere o "caput" deste artigo
conterá, corn relacäo a cada tipo de medicamento:

I - nome;
II - nUrnero do lote;
Ill - data de vencimento;
IV - tipo do descarte.
Art. 23 - As normas de descarte deverão seguir as estabelecidas pelos

ôrgaos de limpeza urbana municipais, resguardadas as normas estaduais e
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federais de gerenciamento e controle de residuos corn vistas a preservar a
saUde pUblica e a qualidade do meio ambiente.

Art. 24 - A inobservâncja do disposto nesta lei e demais normas sanitárias
configura infracao, ficando os infratores sujeitos as penalidades da Lei n°
6.437/77, sem prejuizo daquelas previstas na Iegislaçäo civil e penal.

Art. 25-0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de 120 (cento e
vinte) dias contados da data de sua publicacao.

Art. 26- Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 27- Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das Reuniöes, de dezembro de 1998.
Comissao Parlamentar de lnquerito para, no prazo de 120 dias, apurar a

entrada de medicamentos falsos na rede hospitalar püblica e privada, bern
como a comercializacáo dos mesmos no Estado.

Justificacao: Uma análise mais aprofundada da questào da falsificaçäo de
medicamentos demonstra que ela tern raizes que se estendem por todo urn
sistema, o qual tern enormes falhas, tanto no que se refere a normatizacao,
quanto a execucao das acöes. Tais faihas se rnaterializam nas fraudes
relacionadas a embalagem, acondicionamento, armazenamento e descarte
de medicamentos, na insuficiência dos órgäos fiscalizadores e na fatta de
integração entre eles, que deveriam zelar pela qualidade dos produtos, dos
equipamentos utilizados para fabricá-los, da pureza de sua matéria-prima,
das embalagens utilizadas, de sua comercializaçao. Merece especial atencao
o alto indice de roubo de cargas de medicamentos, cujo produto, devido a
condicoes inadequadas de acondicionamento, muitas vezes perde a validade.
Também merece atencão a ocorréncia de vendas de amostras gratis,
frequentemente adulteradas.

Esta Comissão Parlamentar de lnquerito propöe, através deste projeto, a
instituiçáo de normas mais firmes e contundentes, corn a finalidade de coibir
as irregularidades cometidas.

Não pretende a proposicão acabar corn todos os males que afligem o setor,
mas, a partir das discussöes realizadas na CPI e de reuniöes corn técnicos
das areas envolvidas, busca criar mecanismos para que o sistema se tome
mais eficiente.

Nâo se trata de produto acabado, mas do embriäo de uma lei, sujeita a
inOmeras discussöes. Essa norma juridica trará, corn certeza, bons frutos, ao
proteger a sociedade deste imenso mal que nos tern sido causado pela
presença de medicamentos falsos no mercado.

Wilson Fires, Presidente - Adeirno Carneiro Leäo, relator - Carlos Pimenta -
Jorge Eduardo de Oliveira - Isabel do Nacimento.
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- Publique-se para os fins do parágrafo ünico do art. 114 do Regimento
Interno.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE RESOLUcAO No
1.997/98

Comissäo de Fiscalizacâo Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Mesa, o projeto em epigrafe dispöe sobre a prestacão de
contas da Assernbléia Legislativa.

Na auséncia de disposicöes regimentals especificaS, por analogia, "ubi
eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositiO", aplica-se a tramitacäo da
matéria, no que couber, o disposto na Subsecäo II da Seção V do Capitulo I
do Titulo VII do Regimento Interno, referente a prestacâo e a tomada de
contas do Governador do Estado.

Nos terrnos do "caput" do art. 218 desse Diploma Regimental, em 10/12198
a Mesa e as Liderancas examinaram, conjuntamente, e opinaram pela
aprovacäo das contas da Assembléia Legislativa referentes a 13 1 LegislatUra,
ai incluidos os limites previstos para a execução financeira e orçamentária do
corrente mês, ficando consubstanCiada essa manifestacãO no epigrafado
projeto de resotuçâo.

Publicado o projeto, abriu-se nesta Comissâo, nos termos do § 1 0 do art.
218, o prazo de 10 dias para apresentacäo de emendas. Findo esse prazo
sern que tenham sido apresentadaS, passamos, de acordo corn o § 2 0 do

rnesmo artigo, a exarar nossa opinião sobre o projeto de resolução em tela.
Fundamentacao

A Constituicão mineira, na subsecâo "Da FiscalizacâO e dos Controles",
estatul que a sociedade tern direito a governo honesto, obediente a lei e
eficaz e que os atos das unidades administrativaS dos Poderes do Estado e
das entidades da administracao indireta sujeitar-se-ãO a controle interno, a
controle externo e a controle direto pelo cidadão.

Estabelece, também, a ConstituicãO Estadual, no seu art. 74, que o controle
externo contemplará a fiscalizacäo contábil, financeira, orçamentária
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administracâo indireta
e será exercido pela Assembléia Legislativa.

Assim, a apreciacáo das contas em tela enquadra-se no exerciclo da
competéncia constitucional da Assembléia Legislativa.

Do exarne das contas da Assembléla, realizado, também, pela Mesa
juntamente corn as Liderancas desta Casa, constata-Se sua conformidade
corn os preceitoS da contabilidade püblica e corn a Lei Federal n° 4.320, de
17/3/64, nâo encontrando a matéria, assim, óbice a sua aprovacâo.
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Cumpre-nos, todavia, observar que, ao analisarmos o balancete,
constatamos a existéncia, no passivo financeiro, de obrigacoes a pagar
concernentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte, a contribuição patronal e
dos servidores ao IPSEMG e a Contribuiçao Previdenciária para Custeio
Parcial de Aposentadoria (3,5%).

Essas obrigaçoes nâo foram pagas porque a Secretaria de Estado da
Fazenda näo transferiu a Assembléia Legislativa o numerário correspondente.

Assim, entendemos oportuno registrar esse fato, deixando-o transparente
para a sociedade e eximindo a Assembléia Legislativa de qualquer
responsabilidade.

Corn esse objetivo, propomos a Emenda no 1, redigida na conclusào desta
peca opinativa.

Por outro lado, o texto do projeto dispöe que "ficam aprovadas as despesas
realizadas pelo Poder Legislativo". Entendernos ser conveniente uma
correção técnica dessa redaçao, pois o objeto da aprovação não se limita
apenas as despesas, contemplando, também, as receitas. Além disso,
devemos ser mais precisos, pois estamos aprovando as contas da
Assembléla Legislativa, e não as contas do Poder Legislativo, visto que a
primeira é Orgão do segundo. Contemplarnos essa alteração também na
referida Emenda no 1.

Conclusao
Em face do exposto, opinarnos pela aprovaçâo do Projeto de Resoluçao no

1.997/98, em turno ünico, corn a Emenda n o 1, a seguir redigida.
EMENDA N O 1

Dé-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1°- Ficam aprovadas as contas da Assembléia Legislativa referentes a

13 a Legislatura, exaniinadas pela Mesa em conjunto corn as Lideranças,
inclusive os limites previstos para execuçáo financeira e orcamentária do més
de dezembro de 1998.

§ 1 0 - Ficarn compensadas as obrigaçoes a pagar relativas ao lrnposto de
Renda Retido na Fonte e a Contribuiçao Previdenciária para Custeio Parcial
de Aposentadoria corn os créditos da Assembléia Legislativa relativos ao
recursos destinados a esse tim que foram retidos pela Secretaria de Estado
da Fazenda, quando do repasse de seu duodécirno.

§ 2° - As obrigacoes a pagar relativas as contribuição patronal e dos
servidores ao IPSEMG seräo de responsabiljdade do Poder Executivo, uma
vez que Os recursos destinados a esse tim foram retidos na forma
mencionada no parágrafo anterior.

§ 30 - Fica a Mesa da Assembléja autorizada a proceder ao cancelamento
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das obrigacoes a pagar a que se referem os parágrafos anteriores.".

Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Sebastiao Navarro Vieira, Presidente - Hely Tarquinio, relator - TarcIsio

Henriques - Marcos Helênio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.963/98

Reuniäo Conjunta das Cornissães de Administracao Püblica e de Fiscalizacao
Finariceira e Orcamentária

Cornissäo de Administracäo Püblica
Relatório

o projeto de lei em tela, do Deputado Romeu Queiroz, tern por objetivo criar
serventias do foro extrajudicial no Distrito de Nova Contagem e Retiro.

Preliminarmente, a proposicäo foi distribuida a Comissão de Constituicäo e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, atendendo ao que dispãe o art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno, vern o projeto a esta Comissâo para, em reuniäo conjunta, receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentacão
o projeto de lei em eplgrafe objetiva dotar o Distrito de Nova Contagem e

Retiro dos serviços do foro extrajudicial mediante a criacâo de serventias.
Para utilizar os servicos cartorários, os habitantes do Distrito de Nova

Contagem e Retiro precisarn percorrer longas distàncias, o que, além de
oneroso, prejudica a celeridade dos processos judiciais, que sempre
dependern dos servicos do foro extrajudicial.

Por se tratar de urna delegacáo do poder pUblico, tais servicos devem ser
prestados da forma mais eficiente possivel, sem onerar excessivamente 0
cidadão. Assim sendo, se for aprovado esse projeto, estaremos contribuindo
para a solucäo do problema, que somente estarã definitivamente resolvido
corn a instalacao desses servicos, já que, conforme previsto, sera criada uma
Serventia dos Servicos de Registro Civil das Pessoas Naturals, lnterdição e
Tutela e outra Serventia dos Servicos de Notas.

No mesmo sentido, entendemos que urge a criacäo de urna serventia do
foro extrajudicial no Distrito de Doutor Sá Fortes, no Municipio de Antonio
Carlos, do Servico de Notas na serventia já existente no Distrito de Pedra do
Sino, no Municlpio de Carandal e, ainda, de duas serventias dos Serviços de
Registro Civil das Pessoas Naturais, lnterdicao e Tutela e dos Servicos de
Notas do foro extrajudical no Distrito de Riachinho, no Municlpio de Monte
Azu I.

Diante desse quadro, näo ha como deixar de acolher a pretensäo
manifestada no projeto em pauta, corn as Emendas n°s 1 a 3, que, a seguir,
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apresentamos.
Conclusão

Pelas razôes aduzidas, somos pela aprovação, em 10 turno, do Projeto de
Lei no 1.963/98 corn as Emendas n os 1 a 3.

EMENDA N O 1
Acrescente-se o seguinte art. 2 1, renumerando-se os demais:
"Art. 2° - Fica criada, no Distrito de Doutor Sá Fortes, no Municipio de

AntOnio Carlos, uma Serventia dos Servicos de Registro Civil das Pessoas
Naturais, Interdição e Tutela e dos Servicos de Notas do foro extrajudicial.".

EMENDA No 2
Acrescente-se o seguinte art. 3 0, renurnerando-se os demais:
"Art. 30 - Fica criado, no Distrito de Pedra do Sino, no Municiplo de

Carandai, na Serventia dos Servicos de Registro Civil das Pessoas Naturals,
lnterdiçâo e Tutela, o Servico de Notas do foro extrajudicial.".

EMENDA N O 3
Acrescente-se o seguinte art. 4 0, renumerando-se os demais:
Art. 40 - Ficam criadas, no Distrito de Riachinho, no Municipio de Monte

Azul, as seguirites serventias do foro extrajudicial:
- uma Serventia dos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais,

lnterdiçáo e Tutela;
II - uma Serventia dos Serviços de Notas.".
Sala das ComissOes, 21 de dezembro de 1998.
LeonIdio Boucas, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna -

Sebastio Navarro Vieira - Antonio Andrade.
Comissáo de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Romeu Queiroz, tern por objetivo

criar serventias do foro extrajudicial no Distrito de Nova Contagem e Retiro,
no Municipio de Contagem.

A proposiçâo foi distribulda as ComissOes de Constituiçao e Justiça, que
conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade; de
Administraçao P(iblica, que apresentou ao projeto as Emendas n os 1 a 3; e a
esta Comissão, para receber parecer, nos terrnos regimentals.

Fundamentacao
O objetivo do projeto em tela é dotar o Distrito de Nova Contagem e Retiro,

no Municipio de Contagem, das seguintes serventias do foro extrajudicial:
uma Serventia dos Servicos de Registro Civil das Pessoas Naturais,
lnterdiçao e Tutela e uma Serventia dos Serviços de Notas.

Os habitantes desse distrito, criado pela Lei Municipal n o 2.951, de 1997,
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precisam percorrer longa distância para ter acesso aos servicos do foro
extrajudicial.

Tais servicos dependem de delegação do poder püblico e sao exercidos em
caràter privado, conforme dispOe o art. 236 da Constituicáo Federal. Ao
Estado, o poder delegante, compete estabelecer, por meio de lei, os critérios
para a criacão dessas serventias. As emendas da Cornissâo de
Administração PUblica criam serventias.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, náo haverá aumento da despesa
pOblica em razáo da aprovaçäo do projeto, por tratar-se de delegacão de
poder.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovaçäo, no 1 0 turno, do Projeto de Lei no

1.963/98 corn as Emendas n
os 1 a 3, da Comissâo de Administracâo POblica.

Sala das ComissOes, 21 de dezembro de 1998.
Leonidio Boucas, Presidente - Sebastiáo Navarro Vieira, relator - Marcos

Helênio (voto contrário) - Anderson Adauto - Hely Tarquinio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.976/98

Comissão de Administracäo POblica
Relatório

De autoria da Mesa da Assernbléia Legislativa, o Projeto de Lei n o 1.976/98
prorroga a vigOncia das ResolucOes n

o
s 5.154, de 30/12/94, e 5.180, de

29/12/97, que dispOem, respectivamente, sobre a remuneracâo dos membros
da Assembléia Legislativa, do Governador, do Vice-Governador, do
Secretário e do Secretário Adjunto de Estado.

Publicada em 20/11/98, a proposicáo fol distribuida as ComissOes de
Constituicão e Justica, de AdministracOo POblica e de Fiscalizacão Financeira
e Orçamentaria.

A prirneira Comissão manifestou-se pela aprovaçâo do projeto na forma do
Substitutivo no 1, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissáo para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/co art. 102, I, "e", do Regimento Interno.

Fundamentacão
Ate a promulgacâo da Emenda a Constituiçäo no 19, de 4/6/98, a fixacäo da

remuneraçao dos Deputados, do Governador, do Vice-Governador, dos
Secretários e dos Secretários Adjuntos de Estado era matéria de competência
privativa desta Casa, que, por melo de resolucOes especificas, determinava,
em cada legislatura, para ter vigéncia na subseqüente, a remuneracáo dos
primeiros, da mesma forma como fixava, para cada exercIcio financeiro, a
remuneracao dos demais.



rA
922

Corn o adverito da referida emenda, medidas de grande repercussäo na
reorganização da admnistraçao püblica vém sendo implantadas.
Relativamente a remuneraçäo dos agentes politicos, ficou estabelecido que
serão eles remunerados exclusivamente por subsidlo, que será fixado por lei
de iniciativa da Assembléia Legislativa.

Entretanto, conforme demonstrado no parecer da Comissäo de Constituiço
e Justica, nâo é, ainda, possIvel que sejam estabelecidos os subsidios,
devido a ausência de def:nicão do limite máximo a que estäo sujeitos, qual
seja, o subsidio de Ministro do STF.

Consciente de que a Resolução no 5.154 sO teria vigência ate o final desta
legislatura, iniciada em 1995, e que, por sua vez, a Resoluçao no 5.180 sO
teria efeito ate 31/12/1998, a Mesa desta Casa apresentou a proposição em
análise, evitando, dessa forma, uma lacuna no ordenamento juridico quanto a
remuneração daqueles agentes politicos.

Em obediência a reserva constitucional de lei em senhido formal, embora
näo se trate de fixacao de subsidio, mas de remuneraçao, a matéria náo foi
tratada em projeto de resoluçâo, o que nos parece mais adequado.

Assim sendo, julgamos oportuno e necessário o Projeto de Lei no 1.976/98.
Conclusäo

Pelo exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei no 1.976/98 na
forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituiçao e
Justica.

Sala das Comissoes, 21 de dezembro de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva, relator - AntOnio Andrade -

Arnaldo Penna - Hely TarqUinio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.976/98

Comissáo de Fiscalizaçäo Financeira e Orçamentaria
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléla, o projeto de lei em epigrafe dispOe
sobre a remuneraçâo de agentes politicos, prorrogando a vigéncia da
Reso!uçäo no 5.154, de 30/12194, e da Resoluçao no 5.180, de 29/12197.

Preliminarmente, a Comissâo de Constituiçáo e Justica concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do
Substitutivo no 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissao de
Administraçao POblica opinou pela aprovação da proposição na forma desse
substitutjvo.

Agora, vein a matéria a esta Comissào para ser analisada nos lindes de sua
competência.

Fundamentaçao
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Estabelece a Constituiçäo mineira, em seu art. 62, incisos VII e VIII, que
compete privativamente a Assembléia Legislativa fixar em cada legislatura,
para ter vigencia na subseqüente, a remuneracão do Deputado e, também,
fixar, para cada exercicio financeiro, a remuneracäo do Governador, do Vice-
Governador e do Secretário de Estado.

Para o exercIcio dessa competência, foram editadas a Resoluco no 5.154,
de 30/12/94, que dispOe sobre a remuneracão dos membros do Poder
Legislativo para a Iegislatura que agora finda, e a Resolucao no 5.180, de
29/12/97, que fixa a remuneraçáo do Governador, do Vice-Governador, do
Secretário de Estado e do Secretário Adjunto de Estado para o exercicio
fiscal de 1998, fazendo-se necessária a edicáo de novos diplomas legais.

For outro ado, conforme pronunciamento anterior da Comissäo de
Constituicao e Justica, e necessário que se estabeleca a remurieracâo
desses agentes politicos ate que seja definido o subsidio que servirá de teto
para os demais, nos termos da Emenda a Constituicão Federal no 19, de
4/6/98.

o projeto de lei em pauta vem, assim, atender a essa necessidade,
estatuir que a remuneraçäo dos mencionados agentes politicos obedecerá ao
disposto nas citadas resoluçOes, ate a fixacOo do teto.

o projeto mantém o "status quo". A remuneraçao desses agentes
continuará a mesma. Assim, a medida nâo acarretará aurnento dos gastos
pUblicos, e as dotacOes da proposta orçamentária serão suficientes para
cobrir essas despesas.

Por outro lado, o näo-reajuste da remuneracäo dos agentes politicos è
compatIvel corn o atual quadro econOmico de inflacäo prOxima de zero, corn a
dificil situacäo financeira do Estado e corn o fato de Os servidores püblicos
estarem sem reajustes de vencimentos.

Destarte, esta Comissão nào encontra óbice a aprovaço da matéria.
Conclusäo

Em face do exposto, opinamos pela aprovacäo do Projeto de Lei n°
1.976/98, no 1° turno, na forma do Substitutivo n o 1, da Comissâo de
Constituição e Justica.

Sala das ComissOes, 21 de dezembro de 1998.
LeonIdio Boucas, Presidente - Sebastiäo Navarro Vieira, relator - Marcos

Helênio - Hely Tarquinio - Anderson Adauto - Mauri Torres.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO

2/95
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizacão

RelatOrio
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De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em epigrafe institui a
Regiäo Metropolitana do Vale do Ago, dispöe sobre sua organizaçao e
funcoes e dá outras providências.

Aprovada no 1 0 turrio, corn as Emendas n o
s 1 a 5, vem a proposicao, agora,

a esta Comissâo, nos termos regimentais, a fim de receber parecer para o 20
turno, fundamentado nos termos seguintes.

Ern anexo, segue a redaçáo do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A instituicäo da Regiáo Metropolitana do Vale do Ago, aprovada no 10 turno,
constitui experiéncia pioneira no Pals, já que sua localizacâo extrapola a
região de infiuêncja econOmica, politica e social da Capital do Estado.

Corn sua criacão, altera-se o centro de decisâo em nivel regional, sem,
contudo, ferir-se a autonomia dos municIpios. Essa experiencia de
metropolização, inédita no interior do Estado, já vem ocorrendo em
determinados setores, corno no caso dos consórcios de saCjde, corn
resultados altamente positivos. A criacão dessa região metropolitana
permitirá, pois, que essas experiências positivas sejam estendidas para
outros setores, melhorando a qualidade de vida da populacao dos municipios
que a integraráo e dos que comporao o respectivo Colar Metropolitano.

E importante registrar que as emendas apresentadas pela Comissão de
FiscaIizaço Financeira e Orçarnentaria, aprovadas em Plenário, no 10 turno,
aperfeiçoaram significativamente o projeto. A primeira delas reduziu 0 nümero
de municipios integrantes da região metropolitana, 0 que, certamente,
facilitará sua implantacáo e acelerará sua consolidaçao. Três outras
alteraçoes, igualmente importantes, foram promovidas por meio de emendas
que, definiram a composicão do Colar Metropolitano e da Aassembléia
Metropolitana e instituiram o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do
Vale do Ago - FUNDEVALE.

Conclusäo
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar no 2195 no 20 turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente - Ailton Vilela, relator - Isabel do Nascimento.

Redacao do Vencido no 10 Turno
PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR N o 2195

Institui a Regiao Metropolitana do Vale do Ago, dispOesobre sua
organização e funcoes e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo I
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Da Instituicão e da Composicáo da Regiao Metropolitana do Vale do Ago

Art. 1 0 - Fica institulda a Regiäo Metropolitana do Vale do Ago.
Art. 20 - A Regâo Metropolitana do Vale do Ago e integrada pelos

Municipios de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraiso e Timóteo.
Paragrafo ünico - Os distritos que vierem a emancipar-se por

desmembramento de municipios pertencentes a Regiâo Metropolitana do
Vale do Ago tam bern passarâo a integrá-la.

CapItulo II
Da Regiao Metropolitana do Vale do Ago

Seçao
Das Funcoes Páblicas de Interesse Comurn na Regiao Metropolitana do Vale

do Ago
Art. 30 - No planejarnento, na organizacão e na execucão das funcoes

püblicas de interesse comum, a açáo dos órgãos de gestão da Regiao
Metropolitana do Vale do Ago abrangera servicos e instrumentos que
repercutam além do âmbito municipal e provoquem impacto no ambiente
metropolitano, notadamente:

I - no transporte intermunicipal, os servicos que, diretamente ou por meio de
integração fisica e tarifária, compreendam os deslocamentos dos usuários
entre os municipios da regiâo metropolitana;

II - no sistema viário de ámbito metropolitano, o controle de trânsito, trafego
e infra-estrutura da rede de vias arteriais e coletoras, composta por eixos que
exercam a funcáo de Iigacao entre os municipios da região metropolitana;

III - no saneamento básico:
a) a integracao dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do

aglomerado metropolitano;
b) a racionalizacáo dos custos dos servicos de limpeza püblica e

atendimento integrado a areas municipais;
c) a rnacrodrenagem das águas pluviais;
IV - no uso do solo rnetropolitano, as acoes que assegurem a utilizacäo do

espaco metropolitano sem conflitos e sern prejuizos ao meio ambiente;
V - na preservacão e na protecao do meio ambiente e no combate a

poluicao, as acoes voltadas para:
a) o fornecimento de diretrizes arnbientais para o planejamento;
b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservacão arnbiental;
c) a conservacâo, a manutencão e a preservaçáo de parques e santuários

ecologicos;
VI - no aproveitamento dos recursos hidricos, as acOes voltadas para:
a) a garantia de sua preservacáo e de seu uso, em funcao das

0
(V

0

0

0

0
0

0



necessjdades metropolitanas 	 926

b) a compensaçao aos municipios cujo desenvolvjmento seja Condicionado
por medidas de proteçâo dos aqüfteros;

VII - em cartografia e informac6es básicas, o mapeamento da regiao
metropolitana e o subsidlo ao planejarnento das funçoes pUblicas de Interessecorn urn;

VIII - na habitaço, a definiçao de diretrizes para Iocalizacao habitacional e
programas de habitacao;

IX - a criaço de central de abastecirnento para a regio precedida de
avaliaço do potencial produtivo de cada municiplo;

X - no planejamento integrado do desenvoivimento econômzco:
a) incentivo (a nstalaçao de empresas na regiâo;
b) incentivo as pequenas e médias empresas;
c) polIticas setorias de geração de renda e empregos;
d) integraçao corn as demais esferas governamentais;
e) integraçao da região nos pianos estaduais e nacionais de

desenvolvimento-
f) incentivo ao desenvoivimento agropecuarjo;
g) promoçao de gestoes junto as esferas estadual e federal para a defintiva

integracao da Regiáo Metropolitana do Vale do Ago corn a Regiao
Metropolitana de Belo Horizonte notadamente para assegurar a meihoria das
telecomunicacoes e a reestruturacao e a ampliaçao da malha rodoferroviárja;

XI - o fortalecimento da rede de ensino básico e superior da regiao, corn a
adoçao de meddas que visem a:

a) incorporaçao definitwa do Instituto Catálico de Minas Gerais - 10MG - a
Universjcjade do Estado de Minas Gerais - UEMG -;

b) ampliaçao dos cursos regulares ou técnjcos existentes, voitados para as
necessidades da região;

XII - a definiçao de diretrizes metropojitanas de poiitica de saüde, baseadas
na prevençao, no apareihamento da rede básica e na integraçao das redes
pUblica e privada.

Parágrafo ünico - Os pianos especificos de uso do solo que envoivam area
de mais de urn rnunicipio seräo coordenados em nivel metropolitano, corn a
participaçao dos municipios e dos órgãos setoriais interessados.

Seçao Ii
Da Gestâo da Regiao Metropolitana do Vale do Ago

Art. 40 - 
A gestäo da Região Metropolitana do Vale do Ago compete:

I - a Assembleia Metropolitana, em niveis regulamentar, financeji-o e de
controle;
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II - as instituiçães estaduais, municipais e intermunicipais, vinculadas as

funçães pbIicas de interesse comum da regiao metropolitana, no nivel do
planejamento estratégico, operacional e de execuçáo;

Ill - ao Conselho de Desenvolvimento EconOmico e Social Metropolitano.
Secão III

Da Assembiéia Metropolitana da Regiao do Vale do Ago
Art. 5 0 - A Assembléia Metropolitana da Regiäo do Vale do Ago, órgão

colegiado corn poderes normativos e de gestão financeira dos recursos do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do Vale do Ago, compete:

- exercer o poder normativo e regulamentar de integracão do
planejamento, da organizacáo e da execucäo das funcoes pOblicas de
interesse comum;

II - zelar pela observéncia das normas, mediante mecanismos especIficos
de fiscalizaçao e controle dos orgãos e das entidades metropolitanas;

III - elaborar e aprovar o Piano Diretor Metropolitano, acompanhar e avaliar
a sua execucäo, em curto, rnédio e longo prazos, do qual farão parte as
politicas giobais e setorials para o desenvolvimento sOcio-econOrnico
metropolitano, bern como o conjunto de programas e projetos a serern
executados, corn as modificacöes que se fizerem necessárias a sua correta
implementacâo;

IV - aprovar as politicas de aplicação dos investimentos pOblicos na Regiäo
Metropolitana do Vale do Ago, corn as respectivas prioridades setoriais e
espaclais, explicitadas no Piano Diretor Metropolitano e em seus programas e
projetos;

V - promover a compatibilizaçäo de recursos de distintas fontes de
financiamento, destinados a implementacão de projetos indicados no Piano
Diretor Metropolitano;

VI - administrar o Fundo de Desenvoivimento Metropolitano;
VII - aprovar seu proprio orçamento anual, no que se refere aos recursos do

Fundo de Desenvolvimento Metropohtano;
VIII - aprovar os pianos piurianuais de investimento e as diretrizes

orçamentárias da Regiao Metropolitana do Vale do Ago;
IX - estabelecer as diretrizes da polltica tarifária dos servicos de interesse

comum metropolitanos;
X - coiaborar para o desenvolvimento institucional dos municipios que não

disponham de capacidade de planejamento praprio;
XI - aprovar os baiancetes mensais de desembolso e os relatôrios

semestrais de desempenho do Fundo de Desenvoivimento Metropolitano;
XII - aprovar os relatórios semestrais de avaliacao de execucão do Plano
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Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e projetos

XIII - estimular a participaçáo da sociedade civil na definicâo dos rumos do
desenvolvimento da Regiao Metropolitana do Vale do Ago.

Art. 6° - A Assembléia Metropolitana do Vale do Ago é composta pelos
seguintes representantes:

I - Prefeitos dos municipios que compoem a Região Metropolitana do Vale
do Ago;

II - Vereadores de càmaras dos municipios que compoem a Regiáo
Metropolitana do Vale do Ago, na proporco de urn Vereador para cada
cinqüenta mil habitantes ou fracáo;

III - dois representantes da Assembléla Legislativa de Minas Gerais, por ela
indicados;

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, indicados pelo
Governador do Estado;

V - urn representante do Poder Judiciário, devendo a escolha recair sobre
Juiz de Direito titular de cornarca pertencente a região metropolitana, indicado
pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais;

VI - quatro representantes do Colar Metropolitano do Vale do Ago, eleitos
por seus pares, sendo:

a) dois Prefeitos;
b) dois Vereadores.
§ 1 0 - Os Prefeitos a que se refere o inciso I deste artigo deverão indicar urn

suplente, entre os respectivos Secretários Municipais.
§ 2° - Os membros da Assembléia Metropolitana a que se referem Os

incisos II a VI deste artigo terão urn suplente, escolhido da mesma forma que
os titulares, para atuar em caso de impedimento destes.

§ 3° - A duração do mandato dos Prefeitos corresponderá a dos respectivos
mandatos eletivos.

§ 4° - A duracão do mandato dos dernais rnembros da Assembléia sera de
dois anos, permitida uma recondução para igual periodo. 	 -

§ 5° - A participacâo na Assernbléia Metropolitana do Vale do Ago não sera
remunerada e será considerada de notória relevãncia.

Secao IV
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 70 - Ao Conseiho de Desenvolvimento Econômico e Social, compete:
I - planejar, elaborar e propor projetos integrados de desenvolvimento

econômico e social para apreciacão da Assembléla Metropolitana do Vale do
Ago;

II - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de
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interesse da Região Metropolitana do Vale do Ago;

III - elaborar diagnôsticos dos problemas regionais para serem discutidos no
ambito da Assembléia Metropolitana;

IV - promover discussöes, visitas, audiéncias publicas, corn o objetivo de
ampliar a participacäo da sociedade civil no debate e na busca de solucoes
para os problemas da Região Metropolitana do Vale do Ago.

Art. 81 - 0 Conselho de Desenvolvimento EconOmico e Social, de caráter
corisultivo, terá a seguinte composiçãO:

I - representantes dos Conselhos Municipais;
II - representantes das empresas da região;
III - representantes das demais entidades associativas.
Paragrafo ünico - A participacão no Conselho de Desenvolvirnento

Econômico e Social não será remunerada e será considerada de notória
relevância.

Art. 90 - A Assembléia Metropolitana do Vale do Ago regulamentará Os

critérios de escolha dos representantes do Conselho de Desenvolvimento
Social da Região Metropolitana do Vale do Ago, de acordo corn 0 seu
Regimento Interno.

Secao V
Do Colar Metropolitano

Art. 10 - Os Municipios de Açucena, Antonio Dias, Belo Oriente, BraUnas,
Bugre, Corrego Novo, Dom Cavati, Dionisio, Entre Folhas, lapu, Ipaba,
Jaguaracu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito, Pingo d'Agua,
São José do Goiabal, São João do Oriente, Sobrália e Vargern Alegre
constituem o colar metropolitano e integram o planejamento, a organizacOo e
a execucao das funçoes püblicas de interesse comum.

Art. 11 - A integracão, para efeito de planejamento, organizacão e execucão
de funcoes pOblicas de interesse comum, dos municipios que cornpOem 0

colar metropolitano se fará por meio de resolução da Assembléia
Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Ago, assegurada a
participação do municipio diretarnente envolvido no processo de decisão.

CapItulo Ill
Do Fundo de Desenvolvirnento Metropolitano do Vale do Ago - FUNDEVALE
Art. 12 - Fica instituido o Fundo de Desenvolviniento Metropolitano do Vale

do Ago-FUNDEVALE -, destinado a apoiar os municipios da região
metropolitana na elaboracäo e implantacäo de projetos de desenvolvirnento
Institucional e de planejamento integrado do desenvolvimento socioeconOmico
e industrial, além de execucão de projetos e programas de interesse conium
dos municipios, visando ao desenvolvimento auto-sustentável da região.



PA'

9 3 0
Art. 13- São recursos do FUNDEVALE:
- as dotacoes orçamentárias;

II - as doaçoes, Os auxilios, as contribuiçôes e os legados que lhe forem
destinados;

III - os provenientes de empréstimos e operacöes de crédito internas e
externas destinadas a implementaçao de progranias e projetos de interesse
comum da Regiao Metropolitana do Vale do Ago;

IV - a incorporaçao dos retornos das operacoes de crédito ao fundo,
relativos a principal e encargos;

V - receitas de tarifas dos serviços pOblicos metropolitanos;
VI - outros recursos.
Art. 14 - Poderâo ser beneficjárjos dos recursos do FUNDEVALE,

exciusivamente, as Prefeituras e os orgãos ptiblicos da administraçao direta e
indireta pertencentes aos municipios integrantes da Regiao Metropolitana do
Vale do Ago e aos municipios do colar metropolitano.

Art. 15 - 0 FUNDEVALE tern duraçáo indeterminada, sua unidade gestora é
a Assembléia Metropolitana, e o agente financeiro, instituicão de crédito oficial
ou privada, a ser definida pela Assembléla Metropolitana

Parágrafo Onico - 0 agente financeiro näo fará jus a remuneração pelos
servicos prestados.

Art. 16 - São condiçoes para a obtençào de financiamento ou de repasse de
recursos do FUNDEVALE:

I - a apresentaçao de piano de trabaiho de cada projeto ou programa,
aprovado pela Assemblela Metropolitana, de acordo corn as normas do Piano
Diretor Metropolitano;

II - o oferecimento de contrapartida de, no minimo, dez por cento do valor
do projeto ou programa pelo municIpio, Orgao ou entidade estadual ou
municipal ou entidade nâo governamental beneficiários do projeto ou
programa;

Art. 17 - A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo
FUNDEVALE deverá ser comprovada na forma definida em regulamento pela
Assembléia Metropolitana.

Art. 18 - Os demonstratjvos financeiros e contábeis do FUNDEVALE
obedecerão ao disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de marco de 1964, ou
outra que vier a substitul-la, bern como as normas gerais e especificas do
Tribunal de Contas do Estado.

Art.19 - Aplicam-se ao FUNDEVALE, no que couber, as normas da Lei
Compiementarn°27 de 18dejaneirode 1993.

Art. 20 - As despesas do FUNDEVALE correrão a conta de dotacao
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orçamentária própria.
Capitulo IV

Das Disposicoes Gerais
Art. 21 - Aplicam-se integralmente a Região Metropolitana do Vale do Ago

as regras contidas no Capitulo I - Disposicöes Gerais, arts. 10 ao 60, da Lei
Complementar no 26, de 14 de janeiro de 1993, que dispöe sobre normas
gerais relativas ao planejamento e a execucão de funcöes püblicas de
interesse comum, a cargo da regiao metropolitana, sobre as atribuicoes, a
organizacão e o funcionamento da Assembléia Metropolitana de Belo
Horizonte e dé outras providéncias.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 23 - Revogam-se as disposicOes em contrário.

PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO
34198

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei
Complementar no 34/98 institul o COdigo de Defesa do Contribuinte do Estado
de Minas Gerais.

Em 10 turno, o projeto foi aprovado corn as Emendas n os 1,2,7,8 e 9 e corn
as subemendas que receberam o no 1 as Emendas n

o
s 4 e 5.

Vern, agora, a proposicäo a esta Cornissão para receber parecer. Segue
anexa a redacão do vencido, que e parte deste parecer.

Fundamentação
Como nos manifestamos anteriormente, a proposição sob comento vem

atender ao disposto no art. 18, I, do Ato das Disposicães Constitucionais
Transjtôrias da Constituicão Estadual, que visa a assegurar a efetividade dos
direitos do contribuinte mineiro mediante a simplificacão de procedimentos
administrativos concernentes a area tributária.

A proposicào ora examinada define os mecanismos de atuacão do poder
püblico, estabelecendo os limites em que ela se realizará, dispondo de modo
claro os direitos dos contribuintes. Prevè, ainda, a nulidade das normas
abusivas, bern como a proibicao de prática abusiva por parte de autoridade
administrativa e as sançöes aplicadas quando houver desrespeito as normas
de defesa do contribuinte.

O art. 17 do cOdigo em pauta dispãe que o Estado criará servico gratuito e
permanente de orientação e informacão ao contribuinte. Tat procedimento
implicará aumento de despesa, mas o art. 18 do citado codigo indica a fonte
de recursos para fazer face a elas: 10% do produto da arrecadação das taxas
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de expediente de que trata o Anexo I, a que se referem os arts. 50 e 61 da Lei
no 12.425, de 27/12/96.

o art. 40 da proposiçäo em exame preve a forma de cobrança do IPVA e
estabelece que esse imposto sera cobrado de acordo corn o algarismo final
da placa do veiculo, més a mês. Sua arrecadaçao deve iniciar-se no més de
marco de cada ano, na forma do regulamento, evitando-se, dessa forma,
transtorno para o contribuinte.

Já o art. 42 da citada proposição prevé que qualquer reducao ou revogação
de beneficio ou incentivo fiscal relativo ao ICMS que resulte em aumento da
carga tributária para o contribuinte somente entrará em vigor 90 dias após a
publicaçao da lei ou do decreto normatizador da nova situação. Trata-se de
rnedida justa, pois, assim, o contribuinte terá tempo para adaptar-se a nova
real idade.

o art. 43 do projeto em epigrafe prolbe a vinculaçao de qualquer tributo na
conta mensal de consumo de qualquer servico pUblico prestado diretamente
ou mediante concessão.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n o 34/98, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Sebastiáo Navarro Vieira, Presidente - Antânio JUlio, relator - José Braga -

José Maria Barros.
Redação do Vencido no 10 turno

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N o 34/98
Instituj o COdigo de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo I
Disposiçoes Gerais

Art. 10 - Este cOdigo estabelece normas de proteção e defesa do
contribuinte em relaçäo a adrninistraçao pUblica.

Art. 21 - Contribuinte e toda pessoa fisica ou juridica inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS e do IPVA da Secretaria de Estado da Fazenda de
Minas Gerais.

§ 10 - Equipara-se a contribuinte qualquer pessoa fIsica ou juridica que,
independentemente de inscrição em cadastro:

- realize operação de circulação de mercadoria ou prestação de servicos,
descrita como fato gerador do ICMS;

II - detenha a propriedade de veiculo automotor;
III - seja destinatãrio de bens imOveis havidos por herança ou doação;
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IV - seja usuário dos servicos especificos e divisiveis, prestados pela
administraçâo publica.

§ 20 - Também são equiparadas a contribuinte, para efeitos deste cOdigo, as
entidades de classe, as associacôes e as cooperativas de contribuintes,
agindo em nome coletivo.

CapItulo II
Dos Direitos do Contribuinte

Secao I
Dos Direitos Básicos

Art. 30 - São direitos básicos, garantidos ao contribuinte:
I - a igualdade de tratamento, corn respeito e urbanidade, em qualquer

reparticao administrativa ou fazendária do Estado de Minas Gerais;
II - o acesso a todos os dados e informacoes registrados nos sistemas de

tributaçao, arrecadacao e fiscalizacão, corn o fornecimento de certidães, se
solicitadas;

III - a adequada e eficaz prestacão de servicos pUblicos em geral e, em
especial, aqueles prestados pelos órgäos e pelas unidades da Secretaria de
Estado da Fazenda de Minas Gerais;

IV - a adequada e eficaz orientacão tributária e de procedimentos
adrninistrativos;

V - ter a identificação do funcioriário nas reparticães administrativas e
fazendárias e nas acoes fiscais, corn exibição da respectiva ordem de
serviço;

VI - ter recibo detalhado de mercadorias ou documentos, quando
apreendidos;

VII - nâo prestar informacoes por requisicão verbal, se preferir iritimacão por
escrito;

VIII - ser informado dos prazos de pagarnento e reducoes de rnulta, quando
autuado;

IX - exigir rnandado judicial para permitir busca em local em que sabe não
haver mercadoria nem documento de interesse da fiscalizacao;

X - não ser pressionado ao pagamento imediato de nenhuma autuação,
exercendo seu direito de defesa, se assirn o desejar;

XI - pagar irnpostos ou taxas na adrninistracão fazendária, quando a
agéricia bancária, por qualquer motivo, se recusar a receber;

XII - obter certidão em reparticao pUblica estadual, independenternente do
pagarnento de taxa, para defesa de direitos e esciarecimento de situacöes de
seu interesse, observado o prazo rnáximo de 15 (quinze) dias pela autoridade
competerite para fornecirnento das informacoes e das certidOes solicitadas;
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XIII - a observância pela administração püblica dos principios de legalidade,
igualdade, ariterioridade, irretroatividade, publicidade, capacidade
contributiva, impessoalidade, uniformidade, no-diferenciacäo e vedacáo de
confisco;

XIV - a faculdade de comunicar-se corn seu advogado ou representante
classista, quando sofrer acão fiscal;

XV - a protecao contra o exercicio arbitrário ou abusivo do poder pibIico
nos atos de constituicâo e cobranca de tributo;

XVI - a faciNtaçào da defesa e a reparaçäo de danos aos direitos do
contribuinte no âmbito do processo administrativo e judicial;

XVII - a fiscalizacäo dos valores dos custos que servirem de base de
cálculo a instituicào de taxas.

Art. 4° - E vedado ao Estado, sem prejuIzo das garantias asseguradas ao
contribuinte e do disposto no art. 150 da Constituicao Federal, no art. 18,
inciso I, do Ato das Disposicoes Constitucionais Transitórias da Constituicão
do Estado e na Iegislacao complementar especifica:

I - instituir tributo que näo seja uniforme em todo o territOrio estadual ou que
implique distinçào ou preferéncia em relaçâo a urn municipio em detrimento
de outro, admitida a concessão de incentivo fiscal destinado a promover 0
equilibrio do desenvolvimento sOcio-econOmico entre as diferentes regioes do
Estado;

II - estabelecer diferenca tributária entre bens e serviços, de qualquer
natureza, em razão de sua procedéncia ou destino.

Art. 50 - A concessâo de beneficios e incentivos fiscais deverá atender aos
principios da legalidade e da igualdade entre as contribuintes, sem prejuizo
do disposto no art. 155, § 2°, XII, "g" da Constituicao Federal.

Paragrafo Unico - Os beneficios e incentivos fiscais assegurados as
empresas em implantaçäo no Estado serão estendidos àquelas já existentes,
desde que comprovem a execuçäo de projetos para geracão de novos
empregos.

Art. 60 - A alteracao nas condicoes ou a antecipaçáo da data de
recolhimento de tributos de competência do Estado deverão viger apenas no
exercicio seguinte ao da publicacao da lei modificativa.

Art. 70 - Nao haverá inclusáo de contribuinte em dIvida ativa sem sua prévia
intimacäo ou do representante legal devidamente habilitado.

Parágrafo (mica - Fica suspensa a inscricao na divida ativa, ate final
julgamento, de débito tributário garantido por deposito judicial no valor total do
tributo exigido, decorrente de ação que vise a anular ou desconstituir o crédito
ou seu lançamento.

935
Art. 80 - A inclusao indevida do contribuinte em dIvida ativa sujeitará o

Estado a reparação dos danos morais e patrimoniais dela decorrentes, na
forma da lei, além da multa prevista no art. 33, inciso II, deste cOdigo.

Secao II
Dos Direitos Complementares

Art. 90 - 0 contribuinte tern direito a liberdade de gerir seu próprio negóclo,
preservando o sigilo das decisöes gerenciais e das informacöes que nâo
envolvam as fatos geradores de impostos.

Art. 10 - Ressalvadas as normas contidas nos arts. 111 e 112 do COdigo
Tributário Nacional, a interpretaçãO e a aplicacão da legislacao tributária
atenderäo aos principios de continuidade das empresas e de manutencão dos
empregos.

Art. 11 - Os direitos previstos neste cOdigo näo excluem outros decorrentes
de tratados ou convencöes, da legislaçâo ordinária, de regulamentos
expedidos pelas autoridades competentes, bern coma todos que derivem da
analogia, dos costumes e dos princIpios gerais do direito.

Art. 12 - Fica vedado impor restrição a fruicão de qualquer beneficio ou
incentivo fiscal ao contribuinte que seja parte em processo administrativo ou
judicial antes da coisa julgada administrativa ou de sentenca transitada em
julgado.

Art. 13 - Nâo será exigida certidäo negativa pelo Estado quando o
contribuinte se dirigir a repartição fazendária competente para formular
consultas e requerer regime especial de tributacâo, celebracão de termo de
acordo e restituicäo de impostos.

Art. 14 - Fica assegurado ao contribuinte recompor sua conta gráfica
quanda for detectado erra que näo resulte em recolhimento atrasado de
imposto, bern coma fica permitido escriturar créditos näo aprapriados no
momenta oportuno.

Art. 15 - Fica instituido rita sumário, regida pelos princIpios da celeridade e
da economia processuais, nos processos tributários administrativos a serem
instruidos e julgados pelo Conselho de Contribuintes do Estado corn valor
individual de ate R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Parágrafo (mnico - 0 Estado estabelecerá, em regulamento, outras critérios e
a forma de se estabelecer o rita sumário em razäo da menar complexidade da
matéria discutida.

Capitulo Ill
Da Protecao, da Orientacáo e da lnformacão ao Contribuinte

Secao I
Da Protecäo ao Contribuinte
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Art. 16 - 0 Estado estabelecerá, nas repartiçOes administrativas e
fazendárias, normas e rotinas de atendimento que permitam ao contribuinte:

- o acesso imediato aos superiores hierarquicos, quando violados seus
direitos nas repartiçoes administrativas e fazendárias e nas acoes fiscais;

If - a facitidade de defesa de seus direitos, nos processos administrativos e
tributarios;

III - a protecäo contra o exercicio abusivo do direito de cobranca de tributo
instituido em lei;

IV - o sigilo sobre sua condição de contribuinte, pontual ou inadimplente,
junto a Administracao Fazendária, vedada a divulgaçäo nos meios de
comunicaçäo de dados sobre seus débitos;

V - a defesa da cobranca vexatória e a exposicão püblica de suas
dificuldades econômico-financeiras;

VI - a efetiva prevençao e a reparaçào de danos patrimoniais e morais,
individuais ou coletivos, na forma da lei, decorrentes da violacao dos seus
direitos.

Seçao II
Da Informaçao e da Orientaçao

Art. 17- No prazo de 180 (cento e oitenta dias) a contar da publicacao desta
lei, o Estado criará o servico gratuito e permanente de orientaçao e
inforrnaçao ao contribuinte, subordinado a Secretaria de Estado da Casa Civil
e Comunicaçao Social, na forma que dispuser o regulamento.

Parágrafo ünico - 0 Estado real izará anualmente campanha educativa corn
o objetivo de orientar o contribuinte sobre seus direitos e deveres.

Art. 18 - Do produto da arrecadaçäo das taxas de expediente, de que trata 0
Anexo I, a que se referem os arts. 5° e 6 0 da Lei n o 12.425, de 27 de
dezembro de 1996, serâo aplicados no minimo, dez por cento na
implantacào e na meihoria do servico de que trata o artigo anterior.

CapItulo IV
Da Administraçao Tributária

Secao I
Da Responsabilidade pela Cobranca de Tributos

Art. 19 - 0 valor das taxas cobradas sobre os servicos pCbIicos náo poderá
ultrapassar o seu efetivo custo nem ser seu recebimento vinculado ao
pagamento de quaisquer outros tributos.

Parágrafo ünico - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, para
efeitos deste artigo, planilha de custos a ser aplicada no exercIcio
subsequente.

Art. 20 - A Secretaria de Estado da Fazenda adotará medidas para ampliar
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a rede de estabelecimentos destinados a arrecadacáo dos tributos estaduais
e combater as medidas restritivas dos Bancos.

Art. 21 - Não sera exigido visto prévio no Documento de Arrecadacao
Estadual para pagamento de impostos fora do prazo, responsabilizando-se o
contribuinte pela exatidáo dos cálculos e pelo pagamento de eventuais
diferencas, corn os acréscimos legais.

Art. 22 - E assegurada ao contribuinte a possibilidade de Iiquidacao
antecipada, total ou parcial, do crédito tributário parcelado, mediante reducao
proporcional dos juros e dos demais acréscimos.

Art. 23 - As normas que estabeleçam condicoes mais favoráveis ao
contribuinte seräo aplicáveis, de piano, alcancando beneficios sobre
parcelamento de crédito tributário já deferido ou que se encontre em
tramitacão.

Capitulo V
Das Normas e das Práticas Fiscais Abusivas

Secâo I
Das Norrnas Abusivas

Art. 24 - Sao nulas de pleno direito as norrnas que:
I - estabeleçam obrigacöes consideradas inIquas, constrangedoras ou

excessivas, que coloquem o contribuinte em desvantagem exagerada, ou
sejam incompativeis corn a boa-fe, a equidade e os bons costumes;

II - estabeleçarn inversâo do onus da prova em prejuizo do contribuirite;
III - obriguem o contribuinte a assumir as custas da cobranca de sua

obrigacäo, sem que igual direito lhe seja conferido contra o Estado;
IV - infrinjam ou possibilitem a vioiacão de normas de born relacionamento

entre o Fisco e o contribuinte;
V - estejam em desacordo corn o sisterna de protecäo do contribuinte;
VI - obriguem a renOncia do direito de indenizacão.
Art. 25 - Presume-se abusiva, entre outros casos, a exigência que:
I - ofenda os principios fundamentais do sistema juridico; 	 -
II - restrinja direitos ou obrigacOes fundarnentais aos negócios do

contribuinte;
III - seja excessivamente onerosa para o contribuinte, ultrapassando sua

capacidade econOmica e financeira e reduzindo sua competitividade no seu
ramo de atividade;

IV - interfira nas decisOes gerencials dos negocios do contribuinte, fora do
âmbito tributário.

Secao II
Das Práticas Abusivas
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Art. 26 - E vedado a autoridade administrativa tributárja e fiscal, sob pena

de responsabiljdade
I - condicionar a prestaçäo de serviço ao cumprimento de exigências

burocráticas, sern previsão legal;
II - negar autorização de procedimento ao contribuinte, exigindo-Ihe o

cumprimento de obrigaçoes na esfera de outros órgâos;
Ill - recusar atendimento as demandas do contribuinte, na exata medida de

sua solicitaçao, restringirido suas operaçOes;
IV - negar ao contribuinte a autorizaçáo para impressao de documentos

fiscais sob o argumento de haver débito de obrigaçao principal ou acessOria;
V - prevalecer-se da fraqueza ou da ignorância do contribuinte de pequeno

porte para impor-Ihe exigéncias burocráticas;
VI - impor ao contribuinte a cobrança e induzir autodenüncia de débito cujo

fato gerador näo tenha sido devidamente apurado e demonstrado;
VII - arbitrar o valor da operaçao ou da prestaçâo presumindo

circunstàncjas náo comprovadas em relacao ao estabelecimento autuado;
VIII - fazer-se acompanhar de forca policial nas açOes fiscais, apenas para

efeito coativo, em estabelecimentos comercials e industriais, sem que tenha
sofrido nenhum embaraço ou desacato;

IX - condicionar o recebimento de tributos ao pagamento em dinheiro e em
agenda bancéria determinada;

X - repassar informaçao depreciativa, referente a ato praticado pelo
contribuinte no exerdicio de sua atividade econOmica;

XI - bloquear, suspender ou cancelar inscriçäo do contribuinte sem motivo
fundamentado ou comprovado por agente do Fisco;

XII - recusar a se identificar quando solicitado;
XIII - inscrever o contribuinte em divida ativa ou ajuizar acäo executiva fiscal

sem fundamentos.
Capitulo VI

Dos Bancos de Dados e dos Cadastros
Art. 27 - 0 contribuinte terá acesso pleno as informaçoes existentes em

cadastros, fichas, registros e dados pessoais e empresarlais a seu respeito
na repartição fazendária e no DETRAN-MG, bern como as suas respectivas
fontes.

Art. 28 - Os cadastros de Clue trata o arfigo anterior devem ser objetivos,
claros e em linguagem de fácil compreensão, náo podendo conter fatos já
prescritos, solucionados ou näo comprovados.

Art. 29 - 0 contribuinte, sempre que encontrar inexatidão a que não tiver
dado causa nos seus dados cadastrais, poderá exigir sua imediata correção,
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sem Onus, devendo o funcionário responsável comunicar a alteraçâo ao
requerente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Paragrafo Unico - A correção de qualquer equivoco nos dados cadastrais do
contribuinte sera feita em quarenta e oito horas a partir da data da solicitacäo,
sob pena do disposto no art. 33, V, deste código.

Art. 30 - Consumada a prescricäo ou a decadéncia relativa aos créditos
tributérios de responsabilidade do contribuinte, as reparticöes fazendérias
deverâo, de ofIcio, excluir de seus sistemas qualquer referenda a eles.

Art. 31 - Os dados cadastrais náo poderäo ser utilizados pelas autoridades
fazendárias para opor impedimentos ou dificultar o exercicio dos direitos
conferidos ao contribuinte.

Capitulo VII
Das Sançoes

Seçäo I
Das InfraçOes e das Penalidades

Art. 32 - As infracOes as normas de defesa do contribuinte, sem prejuizo
das sançöes de natureza administrativa, civil e penal, ficam sujeitas as
seguintes sancöes pecuniárias e administrativas:

I - multa;
II - nulidade do ato administrativo.
Art. 33 - Será aplicada ao Estado a multa prevista no art. 32, I, sern prejuizo

daquelas aplicadas pelo Poder Judiciário, compensável corn o imposto a
recolher, as seguintes irifringéncias:

- divulgar valores devidos, autuados ou näo, por inadimplência do
contribuinte, expondo seus negócios nos rneios de comunicação - R$2.000,00
(dois mil reals);

II - inscrever, indevidamente, crédito tributário na Divida Ativa - R$1.000,00
(mil reals);

III - utilizar ameaca, coacäo ou constrangimento na cobranca de crédito
tributário - R$1.000,00 (mil reals);

IV - adotar procedimento de cobranca Clue exponha o contribuinte ao
ridiculo ou interfira na administração do seu estabelecimento - R$1.000,00
(mil reals);

V - impedir ou dificultar o acesso do contribuinte as informaçOes sobre sua
empresa constantes em banco de dados, fichas e registros - R$100,00 (cern
reals);

VI - deixar de corrigir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informacâo
inexata - R$100,00 (cern reals);

§ 1 0 - 0 regulamento a que se refere o art. 47 desta lei criará no documento
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utilizado para pagamento de tributos estaduals campo especifico destinado
ao lancamento do valor da multa a ser compensável corn o valor do imposto
devido.

§ 20 - As multas previstas neste artigo teräo seu valor corrigido, anualmente,
em 1 0 de janeiro, corn base em indice utilizado para atualizacao dos impostos
a recoiher.

§ 30 - No caso de recusa do Estado em deduzir do imposto devido o valor
da multa nas hipóteses enumeradas nos incisos I a VI deste artigo,
independenternente de procedirnento judicial, será facultado ao contribuinte
instaurar contencioso administrativo, assegurando-se o rito sumário previsto
na Lei no 7.164, de 19 de dezembro de 1977, corn a redacao dada pela Lei no
12704, de 23 de dezembro de 1997.

Art. 34 - Será aplicada ao Estado a penalidade prevista no art- 32, II,
liberando-se o contribuinte da obrigacao acessória vinculada a ocorréncia,
nas seguintes infringencias:

I - negar autorizacao para impressão de documentos fiscais, sob qualquer
pretexto, a contribuinte regularmente inscrito;

II - cancelar, de oficio, corn base em simples suposicao, inscricão de
contribuinte que se encontrar no exerciclo de suas atividades;

III - determinar acão fiscal em qualquer estabelecimento sem expedir ordem
de servico para o Fiscal de Tributos Estaduais ou o Agente Fiscal de Tributos
Estaduais;

IV - mencionar informacoes falsas, incorretas ou enganosas no ternio de
ocorrência ou no auto de infracao;

V - expedir termo de ocorréncia ou auto de infração sem indicacao dos
procedimentos realizados para levantamento, deixando de descrever os fatos
que conduziram a autuacão;

VI - adotar técnicas e procedimentos de fiscalizacao não mencionados no
regulamento do ICMS e nos demais atos normativos estaduais;

Secao II
Das Agravantes 	 -

Art. 35 - São circunstãncias agravantes das infracoes as normas deste
codigo:

- serem cometidas por agente do Fisco Estadual;
II - ocasionarem grave dano individual ou coletivo;
III - serem cometidas em situacäo de emergência ou de calamidade páblica;
IV - dissimular-se a natureza ilicita do procedimento;
V - serem cometidas em detrimento de contribuinte microempresa, empresa

de pequeno porte, cooperativa, microprodutor e pequeno produtor rural, assim
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definidos em lei estadual.

Capitulo VIII
Do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte

Secao I
Dos Orgâos e das Competèncias

Art. 36 - 0 Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte - SISDECON - e
Orgäo de composiçäo paritária, integrado por representantes dos poderes
pUblicos e de entidades empresariais e de classe, corn atuacao em defesa
dos interesses do contribuinte, na forma desta lei e conforme dispuser o
regulamento.

§ 10 - Os representantes, indicados pelas eritidades mencionadas no artigo
seguinte, serão nomeados pelo Governador do Estado.

§ 2° - Os membros do SISDECON não serão remunerados, e suas funcoes
são consideradas servico piblico relevante

Art. 37 - Integram o SISDECON, mediante atuacao de departamentos
especIficos instalados no âmbito de cada Orgao ou entidade:

I - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - Ministério Püblico;
III - Federaçào das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais;
IV - Servico de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais;
V - Organizaçao das Cooperativas do Estado de Minas Gerais;
VI - Federaçao da Agricultura do Estado de Minas Gerais;
VII - Federaçao das IndUstrias do Estado de Minas Gerais;
VIII - Federação das Associaçaes Comerejais do Estado de Minas Gerais;
IX - União dos Varejistas de Minas Gerais;
X - Associaçao dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais;
XI - Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais;
XII - Ordem dos Advogados do Brasil, secáo do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo ünico - No prazo máximo de noventa dias da aprovaçào desta lei,

as representantes das entidades nomeadas nos incisos I a XI se reunirão
para escolher entre si a Presidente, o Vice-Presidente e a Secretário da
Diretoria do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte, bern coma para
elaborar e aprovar o seu regulamento.

Art. 38 - Os Departamentos de Protecao e de Defesa do Contribuinte são
organismos de coordenação da politica do Sistema Estadual de Defesa do
Contribuinte, cabendo-Ihes:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a polItica estadual de
proteção ao contribuinte;

11 - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denüncias ou
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sugestôes apresentadas por contribuintes ou entidades representativas dos
contribuintes;

III - prestar orientacâo permanente ao contribuinte sobre seus direitos e
suas garantias;

IV - informar, conscientizar e motivar o contribuinte por melo dos veiculos
de comunicacão;

V - orieritar sobre procedimentos para apuracão de faltas contra o
contribuinte e litigar corno assistente em processo judicial, na forma prevista
na lei processual civil.

Secao II
Da Apuracão de Ocorréncias

Art. 39 - Constatada infracào as disposicoes do Codigo de Defesa do
Contribuinte, as pessoas referidas no art. 2 0 poderâo apresentar reclamacao
fundamentada e instruida, quando possivel, a órgào ou entidade do
SISDECON.

§ 1 0 - Caberá ao Orgão que receber a reclamacao orientar o interessado
quanto aos procedimentos a serem adotados para apuracâo da falta e
propositura de medida disciplinar no âmbito administrativo e ação judicial
cabIvel.

§ 20 - A iniciativa de propositura da acáo reparatória ou outro procedimento
judicial pertinente sera sempre das pessoas referidas no art. 2 0 desta lei,
cabendo-Ihes informar ao ôrgão que recebeu a reclamaçäo, facultando-se a
este intervir no processo como assistente, na forma da lei processual civil.

Capitulo X
Disposicoes Finais

Art. 40 - 0 imposto de que trata o art. 155, I, "c', da Constituiçao Federal,
sera cobrado de acordo corn o algarismo final da placa do veiculo, més a
mês, iniciando-se sua arrecadacao no mès de marco de cada ano, na forma
do regulamento.

Art. 41 - 0 recolhimento do seguro DPVAT, de que trata a Lei Federal n°
6.194, de 1974, sera exigido juntamente corn a ültima parcela do IPVA.

Art. 42 - Qualquer reducao ou revogaçao de beneficio ou iricentivo fiscal
relativo ao imposto de que trata o art. 155, I, "b', da Constituiçao Federal, de
que resulte aumento da carga tributária ou situação desfavorável ao
contribuinte, somente entrará em vigor noventa dias apos a data da
publicaçáo da lei ou do decreto normatizando a situaçáo nova.

Art. 43 - Fica vedada a vinculaçao de qualquer tributo na conta mensal de
consumo medido, de qualquer servico püblico prestado diretamente ou
mediante concessão.
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Art. 44 - 0 Estado atenderá prioritariamente o contribuinte quanto aos
pedidos de consulta, assinaturas de termos de acordo e pedido de restituicão
de impostos, nos prazos a serem fixados em regulamento.

Art. 45 - Em qualquer fase do processo tributário-administrativO, fica
assegurado ao contribuinte vista dos autos pelo prazo minirno de vinte dias,
para manifestar-se e requerer o que for de direito, ficando-Ihe, também,
assegurada, por igual prazo, a manifestação no processo sempre que for
juntado a ele documento novo.

Art. 46 - Em cada sede de administracão regional, funcionará a Auditoria do
Conselho de Contribuintes, cabendo-Ihe instruir e emitir parecer sobre Os

processos tributários administrativos da jurisdição de cada administração
regional, encaminhando-os, em seguida, para julgamento do Conselho de
Contribuintes.

Parágrafo ünico - 0 coritribuinte, pessoalmente ou por seu representante
legal, terá direito a requisitar copia de inteiro teor dos autos dos processos
tributários administrativos once figure como parte.

Art. 47 - 0 beneficio ou incentivo fiscal para implantacão ou manutençâo de
empresa no Estado so poderá ser concedido mediante garantia de
permanéncia e funcionamento da beneficiária nas mesmas instalacöes, pelo
periodo de tempo equivalente ao da percepçäo dos beneficios.

Art. 48- 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sesserita
dias contados da data de sua publicação.

Art. 49- Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 50 - Revogam-se as disposicöes em contrário.

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.121/97
Comissão de Fiscalizacäo Financeira e Orçamentária

RelatOrio
0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Jorge Hannas, tern por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Flarnengo Futebol Clube, corn sede no
Municipio de Cataguases, o imóvel que especifica.

No 1 0 turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n° 1. Vern agora
a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Atendendo ao disposto no art. 189, § 1 1, do Regimento lnterno, cabe-nos
elaborar a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
0 irnOvel mencionado na proposicäo constitui-se de urn terreno urbano corn

area de, aproxirnadamente, 10.80Gm 2 , que, he mais de 40 anos, vem sendo
utilizado pelo Flamengo Futebol Clube, que tern por finalidade difundir a
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prática de diversas rnodalidades esportivas, especialmente o futebol.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a trarisferéncia de
dominio de bens piibIicos, o projeto de lei em análise nâo representa despesa
para os cofres püblicos nem acarreta repercussáo na lei orcamentaria.

Dessa forma, não encontramos Obice, do ponto de vista financeiro-
orcamentário, a aprovacão da matéria.

Entretanto, apresentamos emenda ao vencido, visando a reparar a falha
quando da edicao da Lei no 12.995, de 31/7/98.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovacao do Projeto de Lei no 1.121/97

corn a Emenda no 1 ao vencido no 10 turno, apresentada a seguir.
EMENDA N o 1

Acrescente-se ao anexo a que se refere o art. 10 da Lei no 12.995, de 30 de
juiho de 1998, a seguinte ordem:

"Ordem: 134
MunicIplo: Uberlãndia
Endereco: Avenida Cipriano del Fávero, 741 - Centro
Atual utilizacao: Uberlândia Tênis Clube".
Sala das Cornissöes, 22 de dezembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Tarcisio Henriques, relator - Hely

Tarquinio - Marcos Helénio.
Redacao do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N o 1.121/98

Autoriza o Poder Executivo a doar o irnOvel que especifica ao Flamengo
Futebol Clube, corn sede no Municipio de Cataguases.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Flamengo Futebol

Clube, corn sede no MunicIpio de Cataguases, o imôvel constituido de parte
de terreno situado nesse rnunicipio, havido por compra, conforrne a escritura
pUblica Iavrada em 25/10/45, transcrita no Livro 3-AD, a fis. 128- y , corn o n o 6-
503, no Cartôrio de Registro de lrnOveis da Comarca de Cataguases, corn
area aproximada de 10.800m 2 (dez mil e oltocentos metros quadrados) e as
seguintes confrontacoes: pela frente, corn a Rua Coronel Joaquim Gomes de
Aratijo Porto; pelo fundo, corn imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal;
pela esquerda, corn a Rua Dr. Lobo Filho; e pela direita, corn terreno de
propriedade do Estado.

Parágrafo ünico - A doacao do imOvel condiciona a sua utilizacao, pelo
outorgante donatário, para fins educativos de difusáo e incentivo a prática do
esporte.
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Art. 20 - 0 irnOvel de que trata esta lei reverterá ao patrimönio do Estado Se,

findo o prazo de cinco anos a contar da data da lavratura da escritura püblica
de doação, não Ihe tiver sido dada a destinacão prevista no artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 40 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário

PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.711/98
Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orçamentária

RelatOrio
De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela tern por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar a Assisténcia Social São Judas
Tadeu, entidade corn sede no Municipio de Uberaba, o irnóvel que especifica.

A proposicão foi aprovada no 10 turno, na forma apresentada e, a seguir,
distribuida a este órgao colegiado, ao qual compete examiná-la no 2 0 turno,
atendo-se aos lindes estabelecidos pelo art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundarnentacão
0 imOvel que se pretende alienar constitui-se de terreno urbano pertencente

ao Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -, orgao vinculado a
Secretarja de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Devido ao estado de ociosidade em que se encontra 0 terreno, pretende-se
doá-lo a referida entidade assistencial, que ministra cursos profissionalizantes
e pretende nele edificar suas instalacoes.

Dada a natureza da alienacáo prevista no projeto, este náo atribui ao
outorgante doador nenhurn encargo. Infere-se, portanto, que a aprovacäo da
proposta não acarretará repercussão na execucão da lei orçamentária do
Estado.

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

1.711/98 no 21 turno, na forma original.
Sala das Cornissöes, 22 de dezernbro de 1998. 	 -
Sebastiäo Navarro Vieira, Presidente - Marcos Helênio, relator - Tarcisio

Henriques - Hely Tarqüinio.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJ ETO DE LE! N O 1.780/98

Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei ern epIgrafe visa a
autorizar as Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA - a
doar a Policia Militar de Minas Gerais o imOvel que especifica.

Aprovado o projeto no 10 turno, corn a Emenda no 1, cabe a esta Comissão
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emitir parecer sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos regimentais.

Anexa, apresentamos a redacao do vencido, que é parte deste parecer,
conforme estabelece a art. 189, § 1 0, do Regirnento Interno.

Fundamentação
A autorizacão legislativa em causa, necessária a formalizaçäo do negócio

juridico que se pretende efetivar, vern atender ao disposto no art. 18 da
Constituiçao Estadual e na Lei Federal no 8.666, de 1996, que regulamenta a
art. 37, )OKl, da Constituicao Federal e estabelece normas gerais sobre
licitacao e contratos da adrninistracao pUblica.

Conforme esta Comissão já se manifestou ao discutir a matéria no 1 0 turno,
a aprovacao do projeto de lei em tela não encontra ôbice do ponto de vista
financeiro-orcamentario.

Conclusao
Diante do exposto, opinarnos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no 1.780/98

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Sebastiao Navarro Vieira, Presidente - José Militäo, relator - Antonio JUlio -

José Braga - José Maria Barros.
Redacao do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N O 1.780/98

Autoriza as Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA - a
doar ao Estado de Minas Gerais a irnóvel que especifica.

A Assembléta Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. -

CEASA - autorizadas a doar ao Estado de Minas Gerais o irnóvel constituldo
par urn terreno corn area de 12.267,51m 2 (doze mil duzentos e sessenta e
sete virgula cinqUenta e urn metros quadrados), situado no Municipio de
PatrocInio, registrado corn o no 8.993, a fis 98 do livro 2AH do Cartório de
Registro de lmóveis da Comarca de Patrocinio.

Paragrafo Unico - 0 imóvel descrito neste artigo destina-se a abrigar a 87
Companhia Especial da Policia Militar de Minas Gerais.

Art. 20 - 0 novel de que trata esta lei reverterá ao patrimOnio da CEASA Se,
findo a prazo de 3 (trés) anos contados da lavratura da escritura pUblica de
doacão, não lhe tiver sido dada a destinacao prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogarn-se as disposiçaes em contrário.

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.801/98
Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orcamentária

Relatório
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O Projeto de Lei no 1801/98, do Deputado Bené Guedes, altera a Lei no

10.561, de 21/12/91, que dispöe sobre a politica forestal no Estado de Minas
Gerais.

No 1 0 turno, a proposicão foi aprovada corn a Emenda no 1 e a Subemenda
no i a Emenda n o 2, da Comissäo de Meio Ambiente e Recursos Naturals.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposicâo no 2 0 turno e elaborar
a redacão do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestou-se esta Comissâo, o projeto de let em exame objetiva

alterar unicamente o § 3 0 do art. 25 da Lei no 10.561, de 1991, ampliando a
prazo de parcelamento das rnultas nele previstas, que poderao ser quitadas
em ate 12 vezes, em vez de 5 vezes, como a citada let prevé.

O autor, na sua justificacão, argumenta que as multas podem atingir hoje
valores acima de R$24.000,00, o que, considerando-se a grave situação
econômica do Pals, inviabiliza, de certa forma, a seu pagamento, aumentando
a inadimpléncia e, consequentemente, comprometendo a eflcácia da tel.

Dessa forma, o aumento do nOmero de parcelas assume urn significado
social, visto que a grande maioria dos infratores são pequenos produtores
rurais, que teriam grande dificuldade para a desembolso de elevadas somas.

Ha de se ressaltar que, para as cofres pUblicos, a proposicão näo causa
nenhum impacto negativo, pois ha previsâo de correcão no valor das
parcelas. Portanto, não ha impedimento a sua aprovação.

Conclusão
Diante do exposto, somos peta aprovacäo do Projeto de Lei no 1.801/98, no

2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissães, 22 de dezembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - José Braga, relator - AntOnio JUlio -

José Maria Barros - José Militáo.
Redacâo do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.801/98

Altera a Lei no 10.561, de 21 de dezembro de 1991, que dispoe sabre a
politica forestal no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 § 31 do art. 25 da Lei no 10.561, de 21 de dezembro de 1991,

passa a vigorar corn a seguinte redacäo:
"Art. 25- ........................
§ 30 - As multas previstas nesta lei poderäo ser parceladas em ate doze

vezes, corrigindo-se o débito.".
Art. 2° - 0 art. 19 da Lei no 10.561, de 21 de dezembro de 1991, passa a
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vigorar corn a seguinte redaçäo:

Art. 19 - As pessoas fIsicas ou juridicas que industrializem, comercializem,
beneficiem, utilizem ou sejam consumidoras de produtos ou subprodutos da
flora, cujo volume anual seja igual ou superior a 8.000 m 3 (olto mil metros
cübicos) de madeira, 12.000st (doze mil estéreos) de lenha ou 4.000mdc
(quatro mil metros de carvão), incluindo seus residuos ou subprodutos, ficam
obrigadas, a partir de 1 1 de janeiro de 1999, a utilizar ou consumir produtos e
subprodutos florestais oriundos de florestas de producao definidas nesta lei.

§ 1 0 - Para atender suas necessidades de suprimento, as pessoas fisicas
ou jurIdicas referidas neste artigo devem promover ou incentivar, diretamente
ou por meio de terceiros, a formaçâo ou a rnanutencäo de florestas de
producao capazes de abastecê-las na composicao de seu consumo integral.

§ 2° - As pessoas fIsicas ou juridicas que comprovarem capacidade de
suprimento integral por meio de florestas de producão, poderão utilizar
produtos ou subprodutos florestais oriundos de exploracâo de formacoes
nativas para uso alternativo de solo, previamente autorizados pelo orgão
competente, em limite nâo superior a 10% (dez por cento) de seu consumo
anual.

§ 30 - A utilizacão de produtos e subprodutos de formacoes nativas oriundas
do Estado de Minas Gerais prevista no paragrafo anterior sujeitará os
consumidores a mecanismos de reposicão forestal, cujas normas seráo
regulamentadas pelo poder püblico

§ 4° - Os mecanismos de reposicao forestal na proporcão do consumo dos
produtos oriundos de florestas nativas cornpreendem:

- recolhimento a Conta Recursos Especiais a Aplicar, ou;
II - formacao de florestas próprias ou fomentadas, dentro do ano de

consumo, ou;
Ill - pela participacâo em associacOes de reposicão forestal ou outros

sistema cooperativos, cujas normas seráo fixadas pelo poder ptbIico.
§ 50 - Para as empresas que venharn a iniciar suas atividades apos a

publicacäo desta lei, a autoridade competente, no ato de seu registro, deverá
considerar, além do disposto neste artigo, a comprovação da disponibilidade
de matéria-prima forestal capaz de gararitir seu suprimento, de acordo corn o
potencial dos recursos florestais do Estado.".

Art. 30 - 0 art. 16 da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 6°:

"Art. 16- .......................
§ 6° - As multas de que trata este artigo poderäo ser pagas em ate 12

(doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, a requenmento do
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interessado, do qual constará a confissão do débito.".

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.820/98
Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentaria

Relatório
O Governador do Estado, por meio da Mensagern n° 278/98, remeteu a

esta Casa, para apreciacão e deliberaçào, o projeto de lei em epigrafe, que
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especufica ao
Municipio de Maripá de Minas.

Em cumprimento aos ditames regirnentais, a proposicäo foi aprovada no 10

turno, na forma original.
Agora, vem a matéria a esta Cornissão a fim de receber parecer para 0 20

turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.
Fundamentacâo

O irnOvel referido no projeto de lei em análise fol repassado ao Estado por
particulares corn a condicâo de que all fosse estabelecida uma unidade de
ensino rural.

A exigência foi cumprida pelo Estado ate recenternente, quando, ficando
ocioso o imôvel, o rnunicIpio rnanifestou a intencäo de incorporá-lo a seu
patrimOnio para nele promover assentamentos.

Não havendo repercussâo financeira nern onus para o Estado, não
encontramos óbice a aprovacão do projeto.

Conclusáo
Em vista do exposto, opinamos pela aprovacâo do Projeto de Lei n.°

1.820/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 22 de dezembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Hely Tarquinio, relator - Tarcisio

Henriques - Marcos Helênio.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.874/98

Comissáo de Fiscalizacâo Financeira e Orcamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe visa a
autorizar o Poder Executivo a alienar imóvel ao patrimönio do Municipio de
Carmapolis de Minas.

Aprovado o projeto no 1° turno, na forma apresentada, cabe agora a esta
Comissâo emitir parecer sobre a matéria para o 20 turno, atendo-se a sua
repercussão financeira, de acordo corn o estabelecido pelo art. 102, VII, 'd",
do Regimento Interno.

Fundamentacao
A efetivacao da proposta contida no projeto possibilitará a irnplantacáo, pela



LW
950

municipalidade, de servicos sociais de interesse local.
Adernais, o imôvel a ser alienado encontra-se ocioso, e a transferOncia do

seu dominro do Estado para o municipio nao acarretará despesas para os
cofres pUblicos estaduais nem causará impacto na lei orcamentária.

ConcIuso
Diante do exposto, opinamos pela aprovacäo do Projeto de Lei 

no 
1.874/98

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Sebastiáo Navarro Vieira, Presidente - Marcos Helênio, relator - Hely

Tarqumnio - Tarcsio Henriques.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.936/98

Comissäo de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria da Comissâo Parlarnentar de lnquerito para, no Prazo de 120
Dias, Proceder a Apuracao de Deni:incias de Irregularidades no
Funcionamento dos Bingos em Minas Gerais, tais como Violacao de Direitos
Humanos, Sonegacao Fiscal, Fraudes na Premiacao e Envolvimento de
Policiais corn as DenUncias, entre Outros Delitos, o Projeto de Lei n o 1.936/98
torna obrigatória a afixacao do regulamento dos sorteios nas dependências
das casas de bingo.

Preliminarmente, foi o projeto distribuido a Comissão de Constituicao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 0
projeto recebeu parecer pela aprovacâo no 10 turno nesta Comissão,
retornando a ela agora para análise no 2° turno.

Fundamentacao
Os jogos de azar estão proliferando no Brasil corn tal rapidez, que não se

consegue obter controle mais austero sobre eles. Aproveitando essa
deficiência fiscalizatória, as casas de jogos de bingo vêm sonegando
informacoes, como a divulgacao do regulamento do sorteio, em prejuizo do
apostador, que a elas comparece na esperanca de solucionar seus problemas
financeiros. No entanto, estes podem se agravar, tendo em vista que Os
proprietários dessas casas näo estabelecem regras claras para esses jogos.

Dessa forma, é de suma importáncia a proposta apresentada pela CPI dos
Bingos, reafirmando o principio cia transparéncia nas relacoes de consumo,
conforme o previsto no art. 6° da Lei no 8.078, de 1990, que institui o Codigo
de Defesa do Consumidor.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.936 na forma

proposta.
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Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
José Militäo, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Joäo Leite.

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.945/98
Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçarnentária

RelatOrio
O Governador do Estado, por meio da Mensagem n o 298/98, remeteu a

esta Casa, para apreciacäo e deliberação, o projeto de lei em epigrafe, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao MunicIpio de Oliveira.

A proposicâo foi aprovada no 10 turno, sem ernenda, e retorna agora a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, de acordo corn o art. 102,
VII, "d", do Regirnento Interno.

Fundamentacão
O Municipio de Oliveira pleiteia a doacao de urn imável tombado pelo

Decreto Estadual no 19.112, de 28/3/78, corn a finalidade de nele manter a
Fundacao Casa de Cultura Carlos Chagas, por ele instituida após a
transferência dofôrurn, ali instalado desde 1912.

A doacão pretendida náo acarreta onus financeiro para o erário. Embora
ocasione reducäo do ativo imobilizado do Tesouro, não encontrarnos Obice do
ponto de vista financeiro e orçamentário a sua efetivacáo.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovacao do Projeto de Lei no 1.945/98

na forma proposta.
Sala das ComissOes, 22 de dezembro de 1998.
Sebastiào Navarro Vieira, Presidente - Tarcisio Henriques, relator - Marcos

Helênio - Hely Tarquinio.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.956/98

Comissão de Fiscalizacäo Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Governador do Estado e objeto da Mensagem no 435/98, 0

Projeto de Lei no 1.956/98 autoriza o Poder Executivo a doar imóveis a Uniäo.
O projeto foi aprovado no 10 turno, corn a Emenda no 1. Cabe agora a esta

Cornissão emitir parecer no 2 0 turno.
Segue anexa a redacâo do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto dispOe sobre doacâo a Uniâo de imOveis de propriedade do

Estado, situados no Municipio de Bocaitiva, area de atuacâo da SUDENE.
Trata-se de 19.140ha de areas, que seräo doados sob a condicao de serem
utilizados no projeto de assentarnento de mil familias. Para tanto, foram feitos
acordos entre o Estado e a Uniäo e assinado convênio que assegura a
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concretização do Projeto de Asseritamento de Produtores Rurais Hebert de
Souza-Betinho-, reconhecido pelo INCRA.

Para o sucesso do assentamento, o Governo Federal deverá investir
R$10.015.000,00 em habitaçäo, fomento, alimentaçao, irrigagAo, barragens,
água potável, saneamento básico, estradas, energia elétrica, benfeitorias e no
plantlo de 3.500ha de cana, 150ha de lavoura de café, 2.000ha de lavouras
de arroz, milho e feijào, 5.000ha de pastagens e 50ha de capineiras.

Conclusão
Pelo exposto, sornos pela aprovaçáo do Projeto de Lei n o 1.956/98, no 20

turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Sebastiáo Navarro Vieira, Presidente - José Braga, relator - Antonio Julio -

José Militâo - José Maria Barros.
Redacao do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N o 1.956/98

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

propriedade do Estado, situados no MunicIpio de Bocaiüva, que assim se
descrevem:

I - terreno corn area de 968,00ha (novecentos e sessenta e oito hectares),
no local denominado Fazenda Pogo do Rosário, registrado corn o n o 1.620,
matricula 029, a fis. 116v. dos livros 2-1 e 3-R do Cartório de Registro de
lmáveis da Comarca de BocalUva;

II - terreno corn area de 2.348,00ha (dois mil trezentos e quarenta e oito
hectares), no local denominado Riachinho e Triunfo, na margem da BR-135,
conforme o registro no 14.744, matricula 0056, a fis. 30 do Iivro 2 do Cartório
de Registro de lmOveis da Comarca de BocaiUva;

Ill - terreno corn area de 2.768,00ha (dois mil setecentos e sessenta e oito
hectares), no local denominado Engenheiro Dolabela, na margern da BR-135,
conforme o registro n o 14.744, matricula 0056, a fis. 30 do livro 2.2 do Cartário
de Registro de ImOveis da Cornarca de Bocaiüva;

IV - quatro glebas de terrenos integrantes da Fazenda Reunidas do Node,
no Distrito de Engenheiro Dolabela, no Municipio de BocaiUva, registradas
corn o no 14.744, a fis. 218v do livro 3-0, matrIcula 0056, as fis. 30, do livro 2-
2 do Cartório de Registro de lmáveis da Comarca de BocaiUva, assim
discriminadas:

a) area de 1 .096,00ha (mil e noventa e seis hectares), no local denominado
Embarasia, na margem da estrada que liga a BR-1 35 a Jequitai;
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b) area de 2.720,00ha (dois mil setecentos e vinte hectares), no local

deriominado Triunfo, na margem da BR-1 35;
C) area de 3.608,00ha (trés mil seiscentos e oito hectares), nos locais

denomifladOS Catinga, Lagoa Grande, Pau Preto e Dolabela;
d) area de 5.632,00ha (cinco mil seiscentos e trinta e dois hectares), no

local denominado Tracada.
Paragrafo ünico - Os imOveis descritos neste artigo destinam-se ao

assentamento de familias previsto no Programa Nacional de Reforma Agrária.
Art. 20 - Os imOveis de que trata esta lei reverterâo ao patrimOnio do Estado

Se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pCiblica de
doacâo, rião Ihes tiver sido dada a destinaçäo prevista no paragrafo .inico do
artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.970/98
Comissão de Transportes, Comunicaçâo e Obras Püblicas

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em pauta dispOe

sobre o servico de taxi especial para transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros na Regiao Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras
providéncias.

No 10 turno, foi a matéria aprovada em sua forma original, não tendo
recebido emenda nas cornissOes a que foi distribuIda. Cabe agora a esta
Comissao analisar a proposicOo no 2 0 turno.

Fundamentacão
Conforme se manifestou esta Comissäo, o projeto em tela está em

consonância corn o art. 10, IX, da Constituição Estadual, que preceitua ser de
competência do Estado a exploracOo, direta ou mediante concessào dos
servicos, de transporte rodoviário estadual de passageiros. Desse modo, o
servico de taxi especial se inclul entre as competéncias do Estado.

Cumpre observar que a proposicOo também se alinha corn a Lei Federal no
9.074, de 7/7/95, que veda a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
rnunicipios a execucão de servicos pUblicos sem lei que os autorize e fixe os
termos para sua execuçàO.

A proposiçäo fixa, em seus dispositivos, Os diversos termos e as demais
condiçOes que deverâo ser observadas pelos delegatários, a firn de que atinja
sua plena eficácia.

Em se tratando de serviços da natureza que a proposicâo menciona, no
âmbito do trOnsito de veiculos, o projeto não encontra Obice a sua
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consecucäo, pois versa sobre matéria que não foi reservada a Uniâo,
estando, portanto, no campo legiferante do Estado.

Entendemos tambérn, que a matéria em foco é convenjente para o usuárro,
uma vez que este terá a sua disposico urna opção a mais para atender as
suas necessidades de locomoçao.

Conclusão
Em face do exposto, sornos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.970/98,no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Alvaro Antonio, Presjdente - Ailton Vilela, relator - Olinto Godinho.

PARECER BE REDAçA0 FINAL DO PROJETO BE LE! N O 1.381/97
Comissâo de Redaçao

0 Projeto de Lei no 1.381/97, do Deputado Sebastiáo Navarro Vieira, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Pogo Fundo o imóvel que
especifica, foi aprovado no 2° turno, corn a Emenda no 1 ao vencido no 10turno.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por Se dar a proposiçáo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.381/97
Autoriza o Poder Executjvo a doar ao MunicIpio de Pogo Fundo 0 imOvelque especifica.
A Assembléra Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municiplo de Pogo

Fundo o imóvel situado nesse municIpio, na Praca Melo Viana, constituIdo de
terreno corn area de 3.520m 2 (trés mil quinhentos e vinte metros quadrados),
medindo 88m (oitenta e oito metros) de frente e 40m (quarenta metros) de
ado, conforme escritura püblica constante nas fis. 131v a 132v do livro n o 51do CartOrjo do 1 0 Oficio da Comarca de Pogo Fundo.

Parágrafo Unico - 0 imóvel descrito neste artigo destina-se a construçâo de
uma escola.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissoes, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presjdente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER BE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.799/98
Comissão de Redaçao
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O Projeto de Lei no 1.799/98, do Governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Municipio de Formiga o imôvel que especifica, foi
aprovado no 20 turno, na forma proposta.

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

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicâo a seguinte redacâo final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.799/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Formiga o imóvel que

especifica.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Formiga

o imóvel constituido de terreno corn area de 38.147m 2 (trinta e olto mil cento e
quarenta e sete metros quadrados), parte do loteamento localizado na
Fazenda Coqueiros, nesse municipio, descrito na certidão reproduzida no
Anexo I desta lei, adquirido pelo Estado conforme o registro 01, na matricula
29.860 do livro no 2 do Cartório de Registro de lmóveis da Cornarca de
Formiga.

Paragrafo ünico - 0 terreno de que trata o "caput" deste artigo destina-se a
regularizaçao, pelo Municiplo de Formiga, do assentamento da populacâo de
baixa renda inscrita no extinto Programa Comunitário de Habitaçao Popular -
Pró-Habitaçao -, cujos beneficiários são os relacionados no Anexo II desta lei.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton Vilela.
* - Os Anexos I e II foram publicados na edicâo de 23.12.98 do "Biário do

Legislativo".
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 2.724198

Mesa da Assernbléia
Relatório

Be autoria da Comissão de Transporte, Comunicacão e Obras PUblicas, a
requerimento em apreco tern por finalidade solicitar informacöes acerca do
reajuste tarifário das linhas gerenciadas pelo DER-MG, concedido no mês de
novembro de 1998.

Publicada em 26/11/98, vem a proposicão a Mesa para receber parecer,
nos termos do art. 79, inciso VIII, "c', do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposicáo em exame insere-se no âmbito da competéncia privativa da
Assembléia Legislativa, par forca do disposto no art. 62, XXXI, da
Constituico do Estado, cabendo a Mesa, conforme dispöe o art. 79, VII, c",
do Regimento Interno, sobre ela emitir parecer.

Trata-se de matéria sujeita a apreciaçâo do Pienário, conforme estatui a art.
233, XII, do mesmo Regimento.

Este parlamento, par forca de dispositivo constitucional, tern, além da nobre
missâo de legislar, a de exercer a controle externo sobre as atividades da
administração pUblica. Essa missâo é levada a termo pelos parlamentares
mediante várias acöes, entre elas, o pedido de informacao par escrito as
autoridades estaduais integrantes da administração direta ou indireta.

A Constituiçáo Estadual determina claramente que e direito da sociedade
manter-se correta e oportunamente informada dos atos e fatos dos órgãos
püblicos. Assim, este Poder, par meio da solicitaçao de informacoes, procura
se alinhar corn as reclames do povo mineiro, tornando transparentes as atos
do administrador püblico.

Entretanto, deve-se salientar que os pedidos de informaçoes, pelas
previsöes constitucional e regimental, devem ser dirigidos aos titulares dos
órgaos ou entidades, no caso, o Diretor-Geral do DER-MG.

Por essa razão, apresentamos o Substitutivo n° 1, na parte conclusiva deste
parecer.

Conclusao
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.724/98 na

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

Exmo. Sr. Presidente da Assembbéia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Comissáo de Transporte, Comunicaçao e Obras PUblicas da ALEMG

requer a V. Exa., na forma regimental, seja enviado oficlo ao Diretor-Geral do
DER-MG, solicitando-lhe informaçoes acerca do reajuste tarifário das Iinhas
gerenciadas par esse Orgao, concedido no ültimo mês de novembro, bern
coma a envio das planilhas de custos que a justificaram. 	 -

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 15 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Cleuber Carneiro, relator - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gancalves - Dilzon Melo - Maria Olivia.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 2.734/98

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria da Comissáo de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária, 0
requerimento em tela solicita a encaminhamento de oficio ao Secretário de
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Estado de Recursos Humanos e Administracäo, pedindo inforrnacoes a
respeito do levantamento dos imóveis de propriedade do Estado efetuados
por uma firma de consultoria particular.

Publicada em 27/11/98, vem a proposiçâo a Mesa para receber parecer, em
obedléncia ao art. 79, VIII, 'c', do Regimento Interno.

Fundamentacão
A proposicâo em exame insere-se no âmbito de competência privativa da

Assembléia Legislativa, em decorrência do disposto no art. 62, X)KXI, da
Constituicâo do Estado.

Conforme dispöe a art. 233, XII, do Regimento Interno, trata-se de matéria
sujeita a apreciacao do Plenário.

0 ordenamento constitucional vigente, além de atribuir a este parlamento a
funcao de legislar, reconhece, também, a sua competência para exercer a
controle externo sabre as atividades da administracão pibIica, destacando-se
O pedido de informacao, par escrito, as autoridades estaduais integrantes da
administracão direta ou indireta. Assim, a postulacao constante na proposicão
é procedente e legitima, permitindo a este Poder a exercicia efetivo de seu
papel fiscalizador.

Par mejo de cantata telefãnico corn a Secretaria de Recursos Humanos e
Administraçao, fomos informados de que a empresa que está fazendo a
levantamento dos imáveis de propriedade do Estado e a Delphus Engenharia
S.A. e que as trabaihas ainda não foram concluidos.

A guisa de informacáo, esciarecemos que, conforme o Balanco Geral do
Estado referente ao exercIcio de 1997, a Imobilizado do Ativo Permanente da
Administraçao Direta perfaz a total de R$159.220.000,00, eriquanto o
Imabilizado do Ativo Perrnanerite da Administracao Indireta perfaz o total de
R$282.160.000,00.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacão do Requerimenta n° 2.734/98.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 15 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Cleuber Carneiro

- Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Melo - Maria Olivia.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 2.740/98

Mesa da Assembléia
Relatório

De autorja do Deputada Gilmar Machado, o requerimenta em análise tern
par finalidade solicitar aa Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado
de Minas Gerais - IPSEMG - informacaa escrita referente a passivel
contratação de servidores sem a realizacao de concurso ptbIico, pela
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FHEMIG. Sohcita, ainda, seja informado o nümero de funcionários nessa
situacao, a remuneraçao percebida por cada categoria, carga horária de
trabaiho e custo mensal, bern como a fundarnentaçâo legal em que se
calculou tal contrataçâo.

Publicada em 27/11/98, vern a proposiçáo a Mesa para receber parecer,
nos termos do art. 79; VU; "c', c/c o art. 234, do Regimento Interno.

Fundamentacáo
A Constituiçao do Estado, no art. 62, )(XXI, confere a este Legislativo

cornpetência privativa para exercer o controle e a fiscalrzaçao sobre os atos
do Poder Executivo, incluidos os da administraçao indireta.

0 § 20 do art. 54 da Carta mineira estabelece que a Mesa da Assembléia
poderá encaminhar pedido de informaçao a dirigente de entidade da
administraçao direta, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de 30 dias,
ou a prestação de informaçao falsa irnportam crime de responsabilidade.

Analisada quanto ac, mérito, a proposiçäo reveste-se de interesse püblico,
pals o ingresso e a permanência de pessoal no servico pblico devem
atender as formalidades legais.

Finalmente, diremos que esta Casa, e particularmente a Mesa, tern o dever
de tomar conhecimento de fato dessa natureza, exercendo, assim, na
plenitude, urna de suas mais importantes atribuiçoes constitucionais.

Conclusäo
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerirnento no

2.740/98 na forma proposta.
Sala de Reunioes da Mesa da Assernbléia, 15 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - va José, relator - Cleuber Carneiro - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 2.743/98

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Alencar da Silveira Junior, a requerirnento em
análise solicita seja enviado oficio ac , Presidente da Loteria Mineira pedindo
esciarecimentos sabre a remessa de documentos e laudos periciais,
conforme e discriminado a seguir:

- laudo pericial das méquinas utilizadas pelo sistema Legacy, bern coma
cópia do contrato assinado corn a permissionárjo;

II - cópia do contrato entre a Loteria Mineira e o Grupo Racimec, referente a
modalidade de sorteio conhecida corno Pimba;

III - laudo pericial de equipamentos, matriz computadorizada, retorno de
valores na aplicaçao de jogo realizado, percentagens de ganho dos
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apostadores e copia dos contratos referentes a modandade de sorteio
conhecida como Sorteca;

IV - cOpia dos contratos referentes a empresas que confeccionam a sistema
de sorteio conhecido corno Raspadinhas;

V - explicaçöes sabre a funcionamento de máquinas de jogos em
estabelecirnentos fechados e congeneres (corridas de carros, cartas
cruzadas, "grand prix", cascata e autros).

Publicada em 3/12/98, vem a matéria a Mesa da Assembléia, para receber
parecer, nos termas do art. 79, VIII, "c', do Regimento Interna.

Fundamentacão
A Constituição do Estado, no art. 62, XXXI, estabelece como competência

privativa da Assembléia Legislativa a fiscalizacão e a controle dos atos do
Poder Executivo, inclusive os da administraçáa indireta.

Para a execuçâo dessa funcao fiscalizadora, o art. 54, § 2°, faculta a Mesa
da Assembléia encaminhar a Secretário de Estado pedido, por escrito, de
informacáa, e a recusa, au o não-atendirnento no prazo de trinta dias, ou a
prestacáo de informacâa falsa importam crime de responsabilidade.

Em relacäo a rnatéria objeto da proposicão, qual seja o serviço de loterias, a
Decreto-Lei n o 6.259, de 10/2144, no seu art. 4°, dispöe: "Somente a Uniáo e
as Estados poderao explorar ou conceder servico de loteria, vedada àquela e
a estes mais de uma exploracão ou concessão lotérica". Já 0 seu art. 51
dispoe: "As concessöes seráo precedidas de concorréncia publica".

O nosso Estado disciplina a questäo par melo do Decreto no 36.900, de
24/5/95, observacias as diretrizes da Lei Federal no 8.672, de 6/7/93, e do
Decreto Federal n°981, de 11/11/93.

o art. 30 desse decreto cria comissäo permanente para avaliacão dos
processos de credenciamento e autorizacàa dos sorteios, e, no seu § 2 0 ,
incisos I a IV, dá a essa Comissao, além de outras carnpetências que se
fizerem necessárias, a de fiscalizar e propor ao Secretário de Estado da
Fazenda a edicãa de normas sabre as caracteristicas dos equiparnentas de
controle dos sorteios, as métodas e sistemas de informática a eles
pertinentes.

Citando, ainda, a referida decreto, a seu art. 33 dispôe: "A Secretaria de
Estado da Fazenda fica autorizada a disciplinar qualquer matéria tratada
neste decreto".

No tocante ao mérito, entendemas que a requerimento versa sabre matéria
conveniente e oportuna, tenda em vista que as inforrnacöes a serem abtidas
por seu intermédio visam a dotar a Poder Legislativo do conhecimento
necessário ac, exercicio de sua funcao fiscalizadora, e, par meio de seus
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legisladores, informar a populaçao sobre a lisura dos referidos sistemas
lotéricos.

Entretanto, visando a dar meihor direcionamento a proposiçáo, optamos por
apresentar substitutivo ao final do parecer, fazendo outras correçoes que nos
parecem necessárias.

Conclusao
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no

2.743/98 na forma do Substitutivo no 1 a seguir apresentado.
SUBSTITIJIIVO N O 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
0 Deputado que este subscreve solicita a V. Exa., nos termos regimentals,

seja encaminhado oficio ao Secretário de Estado da Fazenda, para que ele
envie a esta Casa documentos e laudos periciais, conforme a seguinte
discriminaçao:

- laudo pericial das máquinas utilizadas pelo sistema Legacy, bern como
cópia do contrato assinado corn o permissionárjo;

If - cópia do contrato entre a Loteria Mineira e o Grupo Racimec, referente a
modaidade de sortejo conhecida como Pimba;

Ill - laudo pericial de equipamentos, matriz computadot-jzada retorno de
valores na aplicaçao de jogos reahzados, percentagens de ganho dos
apostadores e cópia dos contratos referentes a modalidade de sorteio
conhecida como Sorteca;

IV - cópia dos contratos referentes a empresas que confeccionam o sistema
conhecido como Raspadinha;

V - funcionamento de rnáquinas de jogos em estabelecimentos fechados e
congeneres (corridas de carros, cartas cruzadas, 'grand prix", cascata e
outros).

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléla, 15 de dezembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Cleuber Carneiro -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 43p REUNIAO ORDINARIA, EM 22112198
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 1' Ease (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Mensagens n

os 305 e 306/98 (encaminham,
respectivamente, o Veto Total a Proposi(;ào de Lei no 13.880 e o Projeto de
Lei Complementar no 39/98), do Governador do Estado - Oficios - 2a Ease
(Grande Expediente): Apresentacão de Proposicöes: Requerirnentos nos
2.764 a 2.767/98 - Requerimentos dos Deputados José Militão, Ibrahim
Jacob, Gilmar Machado (2) e Paulo Piau (3) - Comunicacöes: Cornunicacöes
das Comissöes de Turismo, de Educaçäo e de Transporte, da Comissão
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar a Entrada de
Medicamentos Falsos na Rede Hospitalar PCiblica e Privada, bern como a
Comercializacäo dos Mesmos no Estado e dos Deputados Gil Pereira,
Wanderley Avila (2), Marcelo Gonçalves e João Leite - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Rorialdo Vasconcellos, Ibrahim Jacob e Gilmar
Machado - 2 a Parte (Ordem do Dia): i a Ease: Abertura de lnscricOes -
PaIavras do Sr. Presidente - Questão de ordem - Leitura de Comunicacöes -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado José Militäo;
inclusâo do Projeto de Lei no 1.259/97 em ordern do dia para as fins do art.
288 da Resolucâo no 5.065, de 1990 - Requerimentos dos Deputados Paulo
Piau e Gilmar Machado (2); deferimento - Discussâo e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redacao Final dos Projetos de Lei n

os 1.479/97, 1.630, 1.727,
1.762 e 1.890/98; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Ibrahim Jacob; aprovação - 2' Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussao e Votacâo de Proposicöes: Requerimento do Deputado Ermano
Batista; aprovacao - Prosseguimento da votacão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei no 770/96; aprovacáo na forma do vencido em 10 turno - Inexisténcia de
"quorum" qualificado para votacáo das propostas de emenda a Constituiçáo -
Votacâo, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.530/97; aprovacão - Votação, em
1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.998/98; discurso do Deputado Gilmar
Machado; votacão do Substitutivo no 1; aprovação - Votacao, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei no 971/96; aprovacao na forma do vencido em 10 turno, corn as
Emendas n os 1 a 4 - Votacão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1.179/97;
aprovaçao na forma do vencido em 1 0 turno, corn as Emendas n

o
s 1 a 4 -

Votaçao, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei n
os 1.241 e 1.384/97; aprovaçäo na
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forma do vencido em 10 turno - Votacao, em 20 turno, do Projeto de Lei no
1.424/97; aprovacao na forma do vencido em 1° turno; verificaçáo de votacâo;
inexisténcia de "quorum" para votacão; anulacâo da votação; renovacâo da
votacâo; aprovacão na forma do vencido em 1° turno; verificacão de votação;
inexisténcia de "quorum" para votacâo; anulacão da votacao; chamada para
recomposicão de "quorum"; existência de "quorum" para votacao; renovacao
da votaçâo do projeto; aprovacáo na forma do vencido em 1 0 turno - Votacao,
em 2° turno, do Projeto de Lei 

no 
1.467/97; aprovação - Votaco, em 2 0 turno,

dos Projetos de Lei n os 1.535/97 e 1.596/98; aprovacâo na forma do vencido
em 1 0 turno - Votacao, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.634 e 1.652/98;

aprovacâo - Votacão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei 
no 

1.654/98; aprovação
com as Emendas n os 1 e 2 - Votacäo, em 2° turno, do Projeto de Lei no
1.673/98; requerimento do Deputado Durval Angelo; aprovacâo do
requerimento - Votacao, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.828 e

1.914/98; aprovaco - Votacão, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 1.940/98;
requerimento do Deputado Raul Lima Neto; discurso do Deputado Raul Lima
Neto; rejeicão do requerimento; verificacao de votaco; ratificaçäo da rejeicäo
do requerimento; requerimento do Deputado Marcos Helênio; discurso do
Deputado Marcos Helênio; questão de ordem; discursos dos Deputados Raul
Lima Neto e Durval Angelo; questoes de ordem; chamada para recomposicão
de "quorum"; inexistência de "quorum" para votacáo; prejudicial idade do
requerimento - 3a Parte: Leitura de Comunicacoes - Encerramento - Ordem
do Dia.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho PatrUs - AIlton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Junior - Alvaro Antonio - ArnbrOsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antonio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio JOlio - Arnaldo Penna -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa
- Isabel do Nascimento - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militáo - Leonidio Boucas - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiäo Costa -

963
Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson
Fires - Wilson TrOpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

P Parte
la Fase (Expedierite)

Ata
- 0 Deputado Ermano Batista, 20-Secret6rio "ad hoc", procede a Ieitura da

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

- 0 Deputado Dilzon Melo, 4°-Secret6rio, nas funçOes de 1°-Secret6rio, lé a
seguinte correspondéncia:

"MENSAGEM NO 305/98*
Belo Horizonte, 16 de dezembro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso

de atribuicOo que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado corn o artigo
70, inciso II, da Constituicao do Estado, opus veto total a Proposicào de Lei no
13.880, que dispOe sobre lançamento de esgoto e de águas residuárias em
cursos de água e dá outras providéncias.

Para apreciacäo dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-Ihe, em
anexo, as razOes de veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa ExcelOncia as expressoes de meu elevado
apreço e distinta consideraçâo.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
Razöes do Veto

Ao examinar a Proposicão de Lei n o 13.880, que dispOe sobre lançarnento
de esgoto e de águas residuãrias em cursos de água e dá outras
providOncias, sou levado a opor-Ihe veto total, por consideré-la contrária ao
interesse da administraçâo, uma vez que a proposta reitera normas já
previstas na legislacão estadual sobre a matéria.

Assim ocorre corn relaçao ao artigo 1 0 da proposicão, que condiciona 0
lançamento de esgotos e águas residuais a observância de padrOes de
efluentes especificados para cada local, estabelecendo norma já regulada
pelo artigo 5 0 da Lei no 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispOe sobre a
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protecão, conservacão e meihoria do meio arnbiente, cabendo lembrar que,
em cumprimento dessa norma, os padröes de efluentes e a qualidade das
águas já foram objeto de tratamento especifico por meio da Dehberação
Normativa n o iO do Conseiho Estadual de Politica Ambiental. Observo ainda
que, ao contrário do que estabelece a proposição, nao ha corpo de água não
classificado, pois a classificação adotada no Pals (Resolucao CONAMA
10/86) e no Estado (Deliberacão Normativa COPAM 20/86) aplica-se a todas
as colecoes de água.

No que toca ao artigo 20 da proposiçáo, verifica-se, de igual modo, que, ao
condicionar o licenciamento ambiental a comprovaçao de sistema de
tratamento de efluentes, a proposta faz exigência ja considerada nos artigos
3° e 80 da Lei no 7.772, de 1980, compiementados pela Deliberacao
Normativa no 7 do COPAM.

Ao prescrever adoçao de ato normativo pelo COPAM, regulando a
granulornetria da fracäo detritica a ser retirada na execucão de projetos de
drenagem de águas pluviais, cabe dizer que exigêncla dessa ordem é
inerente ao piano de controle ambiental para projetos de tal natureza, sendo
definida em cada caso. Da mesma forma, a fração detritica a ser retida deve
ser fixada por projeto, em razão da Iocalizaçao, tipo e potencial de residuos
sOlidos a serem gerados, aplicando-se a tais situacoes as normas e principios
da Lei no 7.772, de 1980.

Quanto ao artigo 4 0, ye-se que a proposição, ao dispor sobre a rede pübhca
de coletores de esgotos em loca's destinados a construção de habitacao,
subtrai competéncia prOpria do municipio.

Em face do exposto, conclui-se que as normas propostas reiteram
procedimentos já regulados pela iegislaçao estadual, especificamente os
contidos na Lei n o 7.772, de 8 de setembro de 1980, incidindo em repeticâo
que deve ser evitada.

São esses os rnotivos que me levam a vetar a Proposiçäo de Lei no 13880,
que devolvo a egrégia Assembléja Legislativa, para reexame. -

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de dezembro de 1998.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Pubhcado de acordo corn o texto original.

"MENSAGEM No 306198*
Belo Horizonte, 17 de dezembro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exceléncia, para exame dessa

egrégia Assembiéia Legislativa, o projeto de lei complementar incluso, que
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organiza a Defensoria Püblica do Estado de Minas Gerais, define sua
cornpetência e dispöe sobre o regime juridico dos integrantes da carreira de
Defensor PCjblico e dá outras providências.

o projeto ora encaminhado desvincula a Defensoria Püblica da estrutura da
Secretaria de Estado da Justica e de Direitos Humanos e lhe confere a
condição de ôrgão autOnomo, forma de organizacão capaz de assegurar
major celeridade as decisöes do orgão e eficiente atendimento das situacães
que demandam assistência juridica nos municIpios do Estado.

Trata-se, corn efeito, de providencia que atende a condição, reconhecida a
Defensoria Püblica, de instituicão essencial a funcão jurisdicional do Estado, a
que incumbe a orientacao juridica, a representacão judicial e de defesa
gratuita, em todos os graus, dos necessitados.

o projeto estabelece que a Defensoria PUblica sera organizada em cargos
de carreira, providos na classe inicial mediante concurso pcjbiico de provas e
titulos, em cumprimento ao que estabelece, a esse respeito, a Constituição do
Estado.

São esses, em sintese, os motivos de adocao do projeto, que ora
encaminho ao exame dessa Casa.

Vaiho-me desta oportunidade para apresentar a Vossa Excelência meus
protestos de elevado apreco e distirita consideracão.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 39/98

Organiza a Defensoria Piblica do Estado de Minas Gerais, define sua
competência e dispãe sobre o regime juridico dos integrantes da carreira de
Defensor Ptblico e dá outras providéncias.

Titulo I
Disposicoes Preliminares

Art. 1 0 - A organizacao da Defensoria Piblica do Estado de Minas Gerais,
sua estrutura e competência e o regime juridico dos Defensores Piblicos
passam a reger-se pelas disposicöes desta lei complementar. -

Art. 20 - A Defensoria Püblica do Estado de Minas Gerais, unidade
administrativa da estrutura orgânica da Secretaria do Estado da Justica e de
Direitos Humanos, fica transformada em orgao autônomo Defensoria Püblica
do Estado de Minas Gerais, corn subordinação direta ao Governador do
Estado.

Parágrafo Onico - As competências e as atividades da uriidade transformada
neste artigo ficam transferidas para o orgão autônorno Defensoria PCiblica do
Estado de Minas Gerais.

Art. 3° - São principios institucionais da Defensoria POblica a unidade,
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indivisibifldade, a impessoalidade e a independéncia funcional.
Art. 40 - No texto desta lei, as expressoes "Defensoria Püblica do Estado de

Minas Gerais", "Defensoria Püblica" e a sigla DPMG se equivalem.
Titulo II

Da Finalidade e Competência
Art. 5 0 - A Defensoria Püblica é instituicào essencial a funco jurisdicional

do Estado, ;ncumbindo-Ihe prestar assistência juridica, judicial e extrajudicial,
integral e gratuita aos necessitados, compreendendo a orientação, postulação
e defesa de seus direitos e interesses em todos os graus e instâncias.

Paragrafo Unico - Consideram-se "necessitados" os que comprovarem
insuficiOncia de recursos, na forma da lei.

Art. 60 - Para cumprimento de sua finalidade institucional, compete
privativamente a Defensoria PCiblica:

- promover, extrajudicialmente, a orientação e conciliacao entre as partes
em conflito de interesse;

II - patrocinar acâo penal privada e a subsidiária da piiblica;
III - patrocinar acâo civil e acâo civil ex delicto;
IV - patrociriar defesa em acão penal;
V - patrocinar defesa em acao civil e reconvir;
VI - atuar como Curador Especial nos casos previstos em el;
VII - exercer a defesa da criança e do adolescente;
VIII - atuar junto aos estabelecimentos policials e penitenciários, visando

assegurar a pessoa, sobre quaisquer circunstâncias, o exercicio dos direitos
e garantias individuais;

IX - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, corn recursos e meios
a ela inerentes;

X - patrocinar os direitos e interesses do consumidor esado;
XI - atuar junto aos Juizados Especiais;
XII - desempenhar outras atribuiçoes expressamente cometidas por lei.
Paragrafo Unico - As funcoes institucionais da Defensoria Páblica serão

exercidas inclusive contra as pessoas juridicas de direito pUblico.
Art. 70 - A Defensoria PUblica, na condiçäo de órgao autônomo, caberá,

especialmente:
- elaborar a sua programaçao financeira anual e acompanhar e avaliar sua

implementação segundo as dotacoes consignadas no orçamento do Estado;
II .- elaborar folhas e demonstrativos de pagamento e decidir sobre matéria

funcional e administrativa dos membros da Defensoria Ptiblica e dos servicos
auxiliares, ativo e inativo, organizados em quadros próprios;
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III - adquirir material, equipamento e contratar servicos, efetuarido a

respectiva contabilizaçâo;
IV - exercer 0 controle interno de suas atividades;
V - propor ao Governador do Estado a criacão e extincão de seus cargos e

servicos auxiliares e a fixacâo da remuneracão de seus membros e
servidores;

VI - exercer outras atividades correlatas.
§ 1 0 - As atividades de planejamento e orçamento, de administracão

financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente a Defensoria
Püblica e tecnicamente as Secretarias de Estado do Planejamento e
Coordenacäo Geral e da Fazenda, respectivamente.

§ 2° - Sem prejuizo das competéncias constitucionais e Iegais de outros
órgãos e entidades da administraçâo pibIica estadual, as atividades de
administracäo, inclusive de pessoal, subordinam-se tecnica e
administrativamente a Defensoria POblica.

§ 3° - As decisöes da Defensoria Püblica, obedecidas as formalidades
legais, tern eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a
competéncia constitucional dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo.

Titulo Ill
Da Organizacào da Defensoria POblica

Capitulo I
Da Estrutura

Art. 80 - A Defensoria PUblica do Estado de Minas Gerais compreende:
I - Orgaos da administracáo superior:
a) Defensoria PUblica-Geral;
b) Subdefensoria Ptiiblica-Geral;
c) Conselho Superior da Defensoria PUblica; e
d) Corregedoria-Geral da Defensoria PUblica.
II - Orgãos de atuacão:
a) NUcleos da Defensoria PibIica do Estado.
III - Orgaos de execucão:
a) os Defensores PUblicos.
IV - Orgäos auxiliares:
a) Centros de Apoio Operacional;
b) Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional;
c) Apoio Administrativo;
d) Assessoramento.

Capitulo II
Dos Orgâos da Administraçäo Superior
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Secäo I

Da Defensoria Pblica-Geral
Art. 9° - A Defensoria PtbIica-Geral é Orgão de direcão superior da

Defensona PUblica do Estado de Minas Gerais funcionando em sede prôpria
e dirigida pelo Defensor POblico-Geral, nonieado pelo Governador do Estado,
escolhido entre trés Defensores Püblicos de Classe Especial, corn o minimo
de cinco anos na carreira, maiores de trinta e cinco anos, indicados em lista
trIplice pelos membros da Instituição, para mandato de dois anos, permitida
uma reconduçào.

§ 10 - A eleicào para formaçäo da lista trIplice far-se-6 mediante voto
plurinominal, direto e secreto, de todos os membros da Defensoria Püblica em
exercicio.

§ 20 - A eleicão referida no paragrafo anterior sera regulamentada pelo
Conseiho Superior da Defensoria PUblica e deverá ocorrer noventa dias antes
do término do mandato vigente, vedado o voto por procuração.

§ 30 - A comissão eleitoral sera indicada pelo Conseiho Superior, cabendo-
Ihe encaminhar a lista triplice ao Defensor Püblico-Geral, logo que encerrada
a apuracão.

§ 40 - 0 Defensor Püblico-Geral, os Subdefensores POblicos-Gerais e o
Corregedor-Geral e os ocuparites de cargos de confiança da Adrninistraçao
Superior da Defensoria PtbIica, para concorrerem a formaçao da Iista triplice,
deverâo renunciar aos respectivos cargos ate 30 (tririta) dias antes da data
fixada para a eleicao.

§ 50 - 0 Defensor Püblico-Geral encaminhará ao Governador do Estado a
ista triplice corn indicacão do nümero de votos obtidos, em ordem
decrescente, ate o dia Util seguinte àquele em que a receber.

§ 60 - Os trés candidatos mais votados figurarão em lista, e, em caso de
empate, tncluir-se-á o mais antigo da classe, observando-se, caso
necessário, Os demais critérios de desempate previstos no artigo 103.

§ 70 - Caso o Governador do Estado nào efetive a nomeação do Defensor
Püblico-Geral nos vinte dias que se seguirem ao recebimento da lista triplice,
sera investido automaticamente no cargo o Defensor Püblico mais votado,
para o exercicio do mandato, em sessão extraordinária do Conseiho Superior.

§ 80 - São inelegiveis para o cargo de Defensor PbIico-Geral os mernbros
da Defensoria PUblica que:

- tenham se afastado do exercicio das funcoes, na forma prevista no artigo
146, nos 6 (seis) meses anteriores a data da eleição;

II - forem condenados por crimes dolosos, corn decisão transitada em
julgado, ressalvada a hipOtese de reabilitaçao;
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III - a data da eleicao não apresentarem declaração de regularidade dos

serviços afetos a seu cargo;
IV - estejam cumprindo sanção em razão de processo disciplinar;
V - mantenham conduta pjbIica ou particular incompativel corn a dignidade

do cargo;
VI - estiverern afastados do exercIcio do cargo para desempenho de funcão

junto a associacão de classe;
VII - estiverem inscritos ou integrarem as Iistas a que se referem os artigos

94, "caput", e 104, parágrafo Onico, II, da Constituicäo Federal e art. 78, § 3 0 ,
da Constituicão Estadual.

§ 90 - Qualquer membro da Defensoria Püblica poderá representar a
Comissäo Eleitoral acerca das causas de inelegibilidade previstas neste
artigo, cabendo da decisão recurso ao Conselbo Superior no prazo de 5
(cinco) dias.

Art. 10 - Compete ao Defensor PUblico-Geral, além de outras atribuicOes
que Ihe sejam coriferidas por lei ou que forem inerentes a seu cargo:

- dirigir a Defensoria Publica do Estado, superintender e coordenar suas
atividades e orientar-Ihe a atuacäo;

II - representar a Defensoria Publica do Estado, judicial e extrajudicialmente;
III - presidir o Conseiho Superior da Defensoria Püblica;
IV - elaborar o Regimento Interno da Defensoria PUblica do Estado de

Minas Gerais e submetê-Io a aprovação do Conseiho Superior;
V - autorizar afastarnentos justificados dos membros da Defensoria Püblica,

ouvindo-se, quando for o caso, o Conselho Superior;
VI - estabelecer a lotagão e distribuicão dos membros e dos servidores da

Defensoria Publica do Estado;
VII - dirimir conflitos de atribuiçOes entre membros da Defensoria PUblica,

cabendo da decisão recurso para o Conseiho Superior;
VIII - proferir decisöes nas sindicãncias e processos administrativos

disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral; 	 -
IX - deterrninar a instauraçâo de processo disciplinar administrativo contra

membros e servidores da Defensoria Püblica;
X - promover a abertura dos concursos para provimento dos cargos efetivos

da Defensoria Püblica nos termos do artigo 91 e seguintes, bern corno presidir
a Comissão de Concurso;

XI - determinar correiçães extraordinárias;
XII - convocar reunião do Conseiho Superior da Defensoria Püblica;
XIII - designar membro da Defensoria PibIica para exercicio de suas

atribuiçoes em orgãos de atuacão diverso do de sua lotacão ou em caráter
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excepcional, perante juizos, Tribunals ou Oficios;
XIV - requisitar, de qualquer autoridade püblica e de seus agentes, ou de

entidade particular, certidöes, exames, pericias, vistorias, diligências,
processos, laudos e pareceres técnicos, documentos, informaçães,
esclarecimentos e demais providências rndispensáveis a atuacão da
Defensoria PUblica;

XV - aplicar a pena de remoção compulsoria, aprovada pelo voto de 213 do
Conselho Superior da Defensoria Püblica;

XVI - delegar atribuicoes administrativas a quem the seja subordinado, na
forma da lei;

XVII - encaminhar ao Conseiho Superior expediente para elaboracào das
listas de promoção e remocáo no quadro da Defensoria Püblica;

XVIII - dar posse aos membros e servidores nomeados para cargos efetivos
e em comissäo da Defensoria Püblica, nos termos da lei;

XIX - conceder férias e licencas aos membros e servidores da Defensoria
Püblica;

XX - deferir beneficios ou vantagens concedidas em lei aos membros da
Defensoria PtbIica;

XXI - determinar o apostilamento de titulos dos servidores da Defensoria
Pii bl ica;

XXII - propor a celebraçäo de convenios corn Orgãos municipais, estaduais
e federais, de interesse da Instituicao, excluldas as atribuicoes institucionais;

XXIII - requisitar policiamento para guarda dos prédios e das salas da
Defensoria POblica ou para a seguranca de seus membros ou servidores,

XXIV - designar estagiários na forma do Regimento Interno;
XXV - elaborar a proposta orçamentária, estabelecendo as prioridades

institucionais e diretrizes administrativas, aplicando as respectivas dotacoes:
XXVI - submeter ao Conselho Superior as propostas de orcamento anual e

de criaçâo, transformaçao e extincao de cargos e servicos auxiliares;
XXVII - solicitar ao Conseiho Superior manifestaçáo sobre matéria relativa a

autonomia da Defensoria PUblica, bern como sobre outras de interesse
institucional;

XXVIII - decidir sobre as sugestoes encaminhadas pelo Conseiho Superior
acerca da criacao, transformacao e extinçäo de cargos e servicos auxiliares,
modificaçoes na Lei Orgânica e providéncias relacionadas ao desempenho
das funcoes institucionais;

XXIX - propor ao Governador do Estado projetos de lei de interesse da
Defensoria Püblica a serem encaminhados ao Poder Legislativo;

)OO( - praticar atos de gestäo administrativa e financeira;
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XXXI - prover os cargos nos casos de promocão, remocâo, permuta e

outras formas de provimento derivado;
XXXII - editar atos que importem em movimentacäo, progressao e demais

formas de provimento derivado;
XXXIII - decidir sobre matéria funcional e administrativa do pessoal ativo e

inativo dos membros da Defensoria PUblica e dos servicos auxiliares;
XXXIV - editar atos de concessão, alteracäo e cassacão de pensäo P01

morte e outros beneficios previstos nesta Lei;
XXXV - solicitar a Ordem dos Advogados do Brasil a elaboracao de lista

séxtupla para a escoiha de representantes para integrar a Comissão de
Concurso;

XXXVI - convocar membro da Defensoria Ptjblica em atividade para
colaboracao corn a Comissão de Concurso;

XXXVII - convocar membro da Defensoria Püblica, ate o máximo de trés,
lotado na Comarca da Capital, para prestar, temporariamente, servicos a
Defensoria POblica-Geral ou exercer cargo de confianca;

XXXVIII - designar, mediante indicacâo do Conseiho Superior, os membros
da Comissáo de Concurso e seus substitutos;

XXXIX - propor ao Conselho Superior da Defensoria Püblica a fixacao das
atribuicoes dos Nücleos;

XL - propor ao Conselho Superior a exclusâo, inclusão ou outra modificacâo
das atribuicoes dos NUcleos;

XLI - propor ao Conselho Superior a criacão de novos Nücleos sempre que
necessário ou conveniente ao desenvolvimento das atribuicoes institucionais;

XLII - interromper, por conveniência do servico, férias ou Iicenca, salvo por
motivo de saijde, de membro da Defensoria Püblica e de seus servidores;

XLIII - autorizar o membro da Defensoria PUblica a ausentar-se da
Defensoria Püblica, justificadarnente, pelo prazo máximo de 5 (cinco) dias
Uteis;

XLIV - designar membros da Instituicao para plantöes em finais de semana,
feriados ou em razão de outras medidas urgentes;

XLV - decidir sobre a escala de férias e atuacäo em plantoes forenses
propostas pelos Nücleos da Defensoria PtbIica;

XLVI - solicitar as dotacaes orçamentárias destinadas ao custeio das
atividades da Defensoria Püblica;

XLVII - propor alteracáo na dotacao orcarnentária da Defensoria PUblica dos
recursos dos elementos semelhantes, de urn para o outro, dentro das
consignaçöes respectivas, de acordo corn as necessidades do servico e as
normas legais vigentes;
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excepcional, perante ju izos, Tribunais ou Oficios;
XIV - requisitar, de qualquer autoridade püblica e de seus agerites, ou de
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processos, laudos e pareceres técnicos, documentos, informacoes,
esciarecimentos e demais providências indispensáveis a atuacäo da
Defensoria POblica;

XV - aplicar a pena de remoçäo compulsoria, aprovada pelo voto de 213 do
Conseiho Superior da Defensoria PUblica;

XVI - delegar atribuicoes administrativas a quem Ihe seja subordinado, na
forma da lei;

XVII - encaminhar ao Conseiho Superior expediente para elaboracao das
listas de promocão e remocao no quadro da Defensoria Püblica;

XVIII - dar posse aos membros e servidores nomeados para cargos efetivos
e em comissâo da Defensoria PUblica, nos termos da lei;

XIX - conceder férias e Iicencas aos membros e servidores da Defensoria
Pu bi ca;

XX - deferir beneficios ou vantagens concedidas em lei aos membros da
Defensoria Püblica;

XXI - determinar o apostilamento de titulos dos servidores da Defensoria
PUbI ica;

XXII - propor a celebraçâo de convénios corn orgãos municipais, estaduais
e federais, de interesse da lnstituição, excluidas as atribuicoes institucionais;

XXIII - requisitar policiamento para guarda dos prédios e das salas da
Defensoria PibIica ou para a segurança de seus membros ou servidores;

XXIV - designar estagiános na forma do Regimento Interno;
XXV - elaborar a proposta orcamentária, estabelecendo as prioridades

institucionais e diretrizes administrativas, aplicando as respectivas dotacaes;
XXVI - submeter ao Conselho Superior as propostas de orcamerito anual e

de criacao, transformação e extincão de cargos e servicos auxiliares;
XXVII - solicitar ao Conselho Superior manifestacao sobre matéria relativa a

autonornia da Defensoria PUblica, bern como sobre outras de interesse
institucional;

XXVIII - decidir sobre as sugestoes encaminhadas pelo Conselho Superior
acerca da criacâo, transformacao e extincäo de cargos e servicos auxiliares,
modificaçoes na Lei Orgânica e providéncias relacionadas ao desempenho
das funcoes institucioriais;

XXIX - propor ao Governador do Estado projetos de lei de interesse da
Defensoria PUblica a serem encaminhados ao Poder Legislativo;

XXX - praticar atos de gestao administrativa e financeira;
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XXXI - prover os cargos nos casos de promocäo, remocäo, permuta e

outras formas de provimento derivado;
XXXII - editar abs que importem em movimentacäo, progressão e demais

formas de provimento derivado;
XXXIII - decidir sobre matéria funcional e administrativa do pessoal ativo e

inativo dos membros da Defensoria Püblica e dos servicos auxiliares;
XXXIV - editar atos de concessão, alteraçao e cassacão de pensâo por

morte e outros beneficios previstos nesta Lei;
XXXV - solicitar a Ordem dos Advogados do Brasil a elaboracao de lista

sèxtupla para a escoiha de representantes para integrar a Comissão de
Concurso;

XXXVI - convocar mernbro da Defensoria PibIica em atividade para
colaboracao corn a Cornissão de Concurso;

XXXVII - convocar membro da Defensoria PUblica, ate o máximo de trés,
lotado na Comarca da Capital, para prestar, temporariamente, servicos a
Defensoria Püblica-Geral ou exercer cargo de confianca;

XXXVIII - designar, mediante indicacao do Conselho Superior, os membros
da Comissão de Concurso e seus substitutos;

XXXIX - propor ao Conselho Superior da Defensoria Püblica a fixacão das
atribuiçöes dos NicIeos;

XL - propor ao Conselho Superior a exclusao, inclusäo ou outra modificaçao
das atribuicoes dos Nijcleos;

XLI - propor ao Conselho Superior a criacao de novos Nücleos sempre que
necessário ou conveniente ao desenvolvimento das atribuicoes institucionais;

XLII - interromper, por convenjéncia do servico, férias ou Iicenca, salvo por
motivo de saüde, de membro da Defensoria PUblica e de seus servidores;

XLIII - autorizar o membro da Defensoria PUbhca a ausentar-se da
Defensoria PUblica, justificadamente, pelo prazo máximo de 5 (cinco) dias
üteis;

XLIV - designar membros da lnstituicão para plantöes em finais de semana,
feriados ou em razão de outras medidas urgentes;

XLV - decidir sobre a escala de férias e atuacäo em plantöes forenses
propostas pelos Nücleos da Defensoria PUblica;

XLVI - solicitar as dotacoes orcamentárias destinadas ao custeio das
atividades da Defensoria Publica;

XLVII - propor alteracao na dotacao orcamentária da Defensoria Páblfca dos
recursos dos elementos semelhantes, de urn para o outro, dentro das
consignacöes respectivas, de acordo corn as necessidades do servico e as
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XLVIII - propor ao Governador do Estado a abertura de crédito, na forma da

Iegislaçáo pertinente;
XLIX - fazer publicar no Orgâo Oficial do Estado, nos meses de fevereiro e

agosto a lista de antigüidade dos membros da Instituiçâo, tomando-se por
base o ültimo dia do més anterior, respectivamente, bern como a relaçao de
vagas no quadro e os corresponderites critérios de provimento;

L - propor a verificação de incapacidade fIsica ou mental de membro da
Defensoria PUblica;

LI - aprovar formulários de peticoes, oficios, designaçoes e outros
instrumentos juridicos;

§ 1 0 - As funçöes indicadas nos incisos )KXXIII, )O(XVI, XLI, XLII, XLIII, XLIV
e XLV poderão ser delegadas.

§ 2° - A designaço prevista no inciso XLIV não acarreta direito a qualquer
compensação.

Art. 11 - 0 Defensor PbIico-GeraJ será substituido, em suas faltas,
ausências e impedimentos, pelo Subdefensor PtThlico-Geral mais antigo na
carreira.

Parãgrafo inico - Em caso de suspeiçào do Defensor Püblico-Gera!, o
Conselho Superior escolherá urn substituto, em sessão secreta e por maioria
qualificada, dentre seus membros, excluidos os membros natos.

Art. 12 - Ocorrendo a vacância do cargo de Defensor PUblico-Geral,
assumirá interinamente o Subdefensor Püblico-Geral mais antigo na carreira
e sera real izada nova eleicao, em 30 (trinta) dias, para o preenchimento do
cargo, na forma do respectivo edital.

Parágrafo Unico - 0 cargo de Defensor Püblico-Geral será exercido pelo
Subdefensor Püblico-Geral mais antigo na carreira, se a vacáncia se der nos
ültimos 6 (seis) meses do mandato.

Art. 13 - 0 Defensor Püblico-Geral poderá ser destituido do cargo por
deliberaçao do Conselho Superior nos casos de abuso de poder, conduta
incompativel ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla
defesa, ou condenaçao por infraço apenada corn reclusão, em decisão
judicial transitada em julgado.

Art. 14 - 0 Conselho Superior decidirá, por maioria absoluta, acerca da
admissibilidade da representaçâo para a destituiçao do Defensor PUblico-
Geral, nos casos previstos no artigo anterior, desde que formulada por 1/3
(urn terco) de seus integrantes ou, no mInimo, 1/5 (urn quinto) dos membros
da Defensoria Püblica em atividade.

§ 1 0 - A sessáo de admissibilidade da representaçáo será presidida pelo
membro do Conseiho Superior mais antigo na Classe Especial.
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§ 20 - Admitida a representacäo, a deliberacao, quanto a destituicão do
Defensor PUblico-Geral, far-se-6 na forma do disposto nos artigos
subseqüentes.

Art. 15 - Autorizado o pedido de destituicao do Defensor Püblico-Geral o
Conseiho Superior, em sessäo presidida pelo membro do Conseiho Superior
mais antigo na Classe Especial, constituirá em votacâo secreta, comissão
processante integrada por 3(tr6s) Defensores Püblicos e presidida pelo
Corregedor-Geral da Defensoria Püblica.

§ 1 0 - 0 Defensor Piblico-Geral será cientificado, no prazo de 5 (cinco)
dias, da aprovacäo da proposta de destituicao, podendo, em 15 (quinze) dias,
oferecer defesa escrita, pessoalmente ou por procurador, e requerer
prod ucão de provas.

§ 20 - Não sendo oferecida defesa, o Corregedor-Geral da Defensoria
PCiblica nomeará procurador para faze-la em igual prazo.

§ 31 - Findo o prazo, o Corregedor-Geral da Defensoria Püblica designará a
data para instrucão e julgamento nos 10 (dez) dias subseqüentes.

§ 4° - Na sessão de instrucão e julgamento, presidida pelo membro do
Conselho Superior mais antigo na Classe Especial, apos a leitura do relatório
da comissáo processante, o Defensor Püblico-Geral, pessoalmente ou par
procurador, terá 30 (trinta) minutos para produzir defesa oral, deliberando, em
seguida, o Conselho Superior, pelo voto fundamentado de 2/3 (dois tercos) de
seus membros.

§ 5° - A presenca a sessâo de julgamento será limitada aos membros do
Conselho Superior, ao Defensor Páblico-Geral e ao seu procurador.

§ 61 - A sessão poderá ser suspensa, par uma vez, pelo prazo maxima de
10 (dez) dias, para a realizacao de diligencia requerida pelo Defensor Püblico-
Geral ou por qualquer membro do Conselho Superior, desde que reputada,
por maioria de votos, imprescindivel ao esclarecimento dos fatos.

Art. 16 - Rejeitada a proposta de destituicäo ou nâo atingida a votacäo
prevista no §41 do artigo anterior, o Presidente da sessão determinará o
arquivamento dos autos do procedimento.

Art. 17 - Aprovada a destituicão, o Presidente da sessão cientificará, em 48
(quarenta e oito) horas, o processado sobre o inteiro teor da decisão
proferida, da qual não caberé recurso.

Parágrafo ünico - 0 Presidente da sessâo, em 05 (cinco) dias, encaminhará
os autos ao Governador do Estado, para que proceda a exoneracão do
Defensor POblico-Geral, no prazo de 15 (quinze) dias, contado de seu
recebimento.

Art. 18 - Destituido o Defensor Ptblico-Geral ou decorrido o prazo do artigo
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anterior sem deliberação do Governador do Estado, ocorrerá a vacáncia e
procedersea na forma determinada pelo artigo 12.

Art. 19 - 0 Defensor Püblico-Geral ficará afastado de suas funcoes:
- apos o trânsito em julgado de deciso judicial em caso de prática de

nfraçao penal, cuja sançao cominada seja de reclusão;
- no procedimer-ito de destituico, desde a aprovacao do pedido de

autorizaçao pelo Conseiho Superior, na forma prevista pelo artigo 14, ate final
decisao

§ 10 0 periodo de afastamento contará como de exercicio do mandato.
§ 20 - Nas hipóteses disciplinadas neste artigo, assumirá a chefia da

Defensoria Piibljca o Subdefensor Püblico-Geral mais antigo na carreira.
Art. 20 - 0 Defensor Püblico-Geral do Estado apresentará ao Conseiho

Superior , no més de abril de cada ano, o Piano Geral de atuacão da
Defensoria PUblica, destinado a viabilizar a consecução de metas prioritárias,
nas diversas areas de suas atribuiçoes.

Paragrafo Unico - 0 Plano Geral de Atuaçäo será elaborado corn a
participacao dos Centros de Apoio Operacional, dos Nücieos e aprovado pelo
Conseiho Superior.

Art. 21 - 0 Defensor PUblico-Geral tomará posse perante 0 Governador do
Estado no prazo de 05 (cinco) dias Oteis, contado da nomeacäo, e entrará em
exercicjo em sessão solene do Conseiho Superior, ate o segundo dia ütil
seguinte

Parágrafo Unico - 0 Defensor PCiblico-Geral, chefe da Defensoria Pblica do
Estado , tern os direitos e as prerrogativas de Secretário de Estado.

Secâo II
Da Sljbdefensoria Püblica-Geral
Art. 22 - Os Subdefensores Püblicos-Gerais, em nümero máximo de 2

(dois), seráo nomeados pelo Governador do Estado, para mandato de 02
(dois) anos, a ser exercido na forma desta lei, dentre os Defensores P(iblicos
de Classe Especial, integrantes de igual nümero de listas triplices, elaboradas
pelo Defensor PUblico-Geral, observados os requisitos do artigo 90, vedada a
repetiç0 de nomes.

Art. 23 - Ao Subdefensor Pblico-Geral mais antigo na carreira, além das
atrlbulcaes previstas no artigo 13 desta lei, compete:

- integrar , como membro nato, na funcão de Vice-Presidente, o Conselho
Superior da Defensoria Püblica;

II - exercer a coordenaço e supervisao das atividades administrativas e de
apoio tecnico da Defensoria Ptiibiica;

Ill - 	 o Defensor Püblico-Geral no exercicio de suas atribuicoes;
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IV - exercer, mediante delegacão de competéncia, as atribuiçoes que he

forem conferidas pelo Defensor PUblico-Geral;
V - fazer publicar Os atos pertinentes ao expediente da Defensoria Riiblica;
VI - controlar, coordenar e zelar pela execucao de convênios celebrados

pela Defensoria Püblica corn órgãos ptiblicos ou entidades.
Secäo Ill

Do Conselho Superior da Defensoria Piblica
Art. 24 - 0 Conselho Superior é órgäo da Administracao Superior,

incumbindo-Ihe zelar pela observância de seus principios institucionais.
Art. 25 - 0 Conselho Superior é composto pelo Defensor Püblico-Geral, pelo

Subdefensor Püblico-Geral mais antigo na carreira e pelo Corregedor-Geral,
como membros natos, por mais 05 (cinco) representantes da Classe Especial,
eleitos pelo voto obrigatorio de todos os integrantes da Instituição, e pelos 03
(trés) Defensores Püblicos mais antigos da Classe Especial.

§ 10 - 0 Conselho Superior é presidido pelo Defensor Püblico-Geral,
respeitadas as excecães previstas nesta lei.

§ 2° - A eleicao dos membros do Conselho Superior, para mandato de 02
(dois) anos, sera realizada em escrutinio secreto, votaçáo obrigatOria e
plurinominal, na prirneira quinzena do mês de novernbro, devendo ser
convocada corn pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia.

§ 3° - 0 Defensor Püblico que pretender integrar como membro eleito o
Coriselho Superior da Defensoria POblica deverá manifestar-se, por escrito,
ao Defensor Püblico-Geral, no prazo de 5(cinco) dias, contado do primeiro dia
ütil subsequente a convocaço da eleicao.

§ 40 - Sâo elegiveis os Defensores Püblicos que não estejam afastados da
carreira.

§ 50 - Os Defensores Püblicos eleitos par-a integrar o Conselho Superior
seräo automaticamente substituldos, no caso de vacância, pelos suplentes,
assim considerados os Defensores Püblicos mais votados em ordem
decrescente.

§ 60 - No caso de empate na votacäo par-a a eleicäo dos membros do
Conseiho Superior, será considerado eleito o mais antigo na carreira.

§ 70 - Serão investidos no mandato tantos Defensores PCiblicos mais
antigos integrantes da classe mais elevada quantos for-em necessários par-a a
composição do Conselho Superior, se os inscritos a eleição não atingirern 0
nOmero de vagas, observado o disposto no artigo 26, § 30.

Art. 26 - 0 disposto no artigo 9 0, §80, aplica-se a eleicao par-a o Conselho
Superior da Defensoria PUblica.

§ 1 0 - 0 membro eleito do Conselho Superior 6 inelegivel par-a o maridato
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subsequente, salvo se na condição de suplente tenha exercido a funçao por
prazo inferior a 6(seis) meses.

§ 2° - Os membros natos do Conseiho Superior que, por qualquer motivo,
deixarem de integrá-lo nesta cOndiçao, são inelegiveis para o exercicio de
mandato subsequente.

§ 3° - 0 exercicio de cargo de confIança e incompativel corn a de membro
do Conseiho Superior, exceto os membros natos.

§ 4° - Qualquer membro da Defensoria Püblica poderá representar a
Comissâo Eleitoral acerca das causas de inelegibilidade previstas neste
artigo, cabendo da decisâo recurso para o Conseiho Superior, no prazo de 5
(cinco) dias.

Art. 27 - A auséncia injustifrcada de membro do Conselho Superior a 3 (trés)
reuniães solenes, orcJinárias ou extraordjnarjas consecutivas, ou a 5 (cinco)
alternadas implicará na perda autOmática do mandato.

§ 1° - 0 Consejho Superior apreciará, em cada sessão, as justificativas de
ausência apresentadas deliberando por maioria, acerca do acolhjmerjto
destas, na forma do Regimento Interno.

§ 20 - Decretada a perda do mandato pejo Presidente do Conseiho, sera
convocado o suplente imediato para preenchirnento da vaga.

Art. 28 - A posse e o exercicjo dos membros do Conseiho Superior efetivar-
se-ão na segunda quinzena do més da eleiçao, em sessão solene.

Art. 29 - 0 Conselho Superior reunir-se-á mensalmente em sessão
ordinárja, por convocacao extraordiniria de seu Presidente ou por proposta
de 1/3 (urn terco) de seus membros

Parágrafo ünico - 0 Conseiho Superior se instalará corn o minimo de 6
(seis) membros, e as deliberaçoes serão tomadas por maioria simples,
ressalvadas as exceçoes previstas nesta lei.

Art. 30 - Ao Conseiho Superior da Defensoria PQblica compete:
I - exercer o poder normativo no àmbito da Defensoria Püblica;

- opinar, por soiicitacão do Defensor Püblico-Geral sobre matéria
pertinente a independéncia funcional e autononija adrnrnistrativa da
Defensor-ja PUblica do Estado;

III - indicar ao Defensor PUblico-Geral em hsta triplice, Os candidatos apromoção por merecimento;
IV - aprovar a lista de antiguidade dos membros da Defensorja PUblica e

decidir sobre reclamacoes a ela concernentes no prazo de 15 (quinze) dias;
V - recomencjr ao Defensor PUblico-Geral a instauraçao de processo

disciplinar contra Defensor-es e servidores auxiliares da Defensoria PCiblica;
VI - conhecer e julgar recurso contra decisão em processo administrativo
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disciplinar;

VII - decidir sobre o pedido de revisão de processo administrativo
disciplinar;

VIII - decidir acerca da remocão voluntária dos integrantes da carreira de
Defensor PibIico;

IX - determinar, por voto de 2/3 (dois tercos) de seus integrantes, a
remocão ou disponibilidade compulsória de membro da Defensoria Piiblica;

X - decidir acerca da destituicäo do Corregedor-Geral, por voto de 2/3 (dois
tercos) de seus membros, assegurada ampla defesa;

XI - deliberar sobre a organizacão do concurso para ingresso na carreira e
designar os representantes da Deferisoria PUblica que integrarão a Comissäo
de Concurso;

XII - organizar os concursos para provimento dos cargos da carreira de
Defensor PUblico e quadro auxiliar e seus respectivos regulamentos;

XIII - recomendar correicoes extraordinárias;
XIV - aprovar o Piano Geral de Atuacão;
XV - sugerir ao Defensor POblico-Geral a edicáo de recomendacão, sem

caráter vinculativo, aos órgãos de execucão para o desempenho de suas
funcoes;

XVI - deliberar, atendida a necessidade de servico, a Iicenca ou
afastamento de membro da Defensoria Püblica para frequentar curso ou
seminário de aperfeicoamento ou estudos, no Pais ou no exterior,
evidenciado o interesse da Instituicão e observado, ainda, 0 disposto nos
artigos 145 e 146;

XVII - homologar o resultado do concurso para ingresso na carreira da
Defensoria PUblica;

XVIII - autorizar, em razâo de ato excepcional e fundamentado, pelo voto de
2/3 (dois tercos) de seus integrantes, o Defensor Püblico-Geral a exercer,
pessoalmente ou por designacäo, as funcoes processuais afetas a outro
membro da Instituicao; 	 -

XIX - representar ao Corregedor-Geral acerca da instauracão de processo
disciplinar administrativo contra membro da Defensoria PUblica;

XX - opinar sobre o aproveitamento de membro da Defensoria PUblica em
disponibilidade;

XXI - solicitar ao Corregedor-Geral da Defensoria PibIica informacöes
sobre a conduta e atuacão funcional de membro da Instituicão, determinando
a realjzacâo de visitas de inspecäo para verificação de eventuais
irregularidades no servico, especialmente no caso de inscritos a promocão ou
remoção voluntária;
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XXII - conhecer dos relatórios reservados elaborados pela Corregedoria-
Geral em inspecoes e correiçöes realizadas nos NtcIeos, recomendando as
providências cabiveis;

XXIII - decidir sobre a excIuso, inclusäo ou outra modificacäo das
atribuicoes dos NUcleos e dos respectivos cargos;

XXIV - decidir sobre a crlacâo de novos NUcleos, sempre que necessário ou
conveniente ao desenvolvimento das atribuicoes institucionais;

XXV - decidir, em sessâo pibIica e pelo voto de 2/3 (dois tercos) de seus
integrantes, sobre a avaliacao e permanência na carreira dos membros da
Defensoria Püblica em estágio probatOrio;

XXVI - determinar a suspensão do exercicio funcional de membro da
Defensoria Püblica em caso de verificacao de incapacidade fisica ou mental;

XXVII - aprovar o regulamento de estágio probatOrio elaborado pela
Corregedoria-Geral;

XXVIII - dar posse ao Defensor Püblico-Geral, nos termos do artigo 9°, §7°;
XXIX - aprovar o Regirnento Interno;
XXX - exercer outras atribuiçoes previstas em lei ou no Regimento Interno.
§ 1 0 - Salvo disposicâo em contrãrio, as deliberacoes do Conseiho Superior

serâo tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus
integrantes, cabendo ao seu Presidente 0 voto de qualidade.

§ 20 - As decisães do Conselho Superior da Defensoria PUblica serâo
fundamentadas e publicadas no prazo de 5 (cinco) dias, exceto nas hipóteses
legais de sigilo, sob forma de deliberacao.

§ 30 - Na indicacào a promocão por antiguidade, observar-se-á o disposto
no artigo 113.

§ 40 - Na indicacao a promoçäo por merecimento, o processo de votacao
será oral, atendidos os critérios estabelecidos no artigo 112.

Art. 31 - 0 integrante do Conselho Superior é considerado impedido nos
seguintes casos:

I - quando a deliberaçao envolver interesse de conjuge, parente
consanguineo ou afim, em linha reta ou colateral, ate o quarto grau, inclusive;

II - quando for interessado no resultado dojulgamento;
III - näo comparecer a sessão de leitura de relatório ou da discussão de

matéria em pauta.
Art. 32 - Considera-se fundada a suspeicäo de parcialidade do integrante do

Conseiho Superior quando:
I - houver notOria inimizade corn o interessado no julgarnento da matéria;
II - for parte em processo civel, criminal ou administrativo em que funcionou

o interessado no julgamento da matéria;
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III - houver motivo de foro intimo.
Art. 33 - A excecao de impedimento ou suspeicâo, salvo por motivo de foro

intimo, poderá ser arguida pelo iriteressado ou qualquer integrante do
Conselho Superior, ate o inicio do julgamento.

§ 1° - 0 integrante do Conselho Superior poderá alegar o i pedimento e a
suspeicâo por motivo de foro intimo, no prazo do caput deste artigo.

§ 20 - Arguido o impedimento ou a suspeicão, o Conselho Superior, após a
oitiva do integrante imputado impedido ou suspeito, decidirá a questão de
piano.

§ 30 - Serâo convocados os suplentes necessários, se, em razào de
impedirnento ou suspeicão de integrante do Conseiho Superior, houver
prejuIzo, por falta de quorum legal, a apreciacão de matéria em pauta,
suspendendo-se, se for o caso, o julgamento.

Secäo IV
Da Corregedoria-Geral da Defensoria Piliblica

Art. 34 - A Corregedoria-Geral da Defensoria Pi.jbIica é órgao de
fiscalizacäo e orientacâo da atividade funcional e da conduta dos membros e
servidores da Defensoria PUblica.

Art. 35 - A Corregedoria -Gera l é exercida pelo Corregedor-Geral, indicado
em Iista séxtupla pelo Conselho Superior, dentre os integrantes da classe
mais elevada da carreira, e nomeado pelo Governador do Estado, para
mandato de dois anos.

Paragrafo Unico - No que se refere a eleicao, nomeacáo e posse do
Corregedor-Geral, aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 9° desta lei.

Art. 36 - Ao Corregedor-Geral da Defensoria Püblica compete:
I - constjtuir comissôes de sindicäncia e de avaliacao especial de

desempenho para efeito de aquisicão da estabilidade de membro da
Defensoria Püblica, bern como mandar proceder inspecöes e correicöes
funcionais nos nOcleos e serviços da Defensoria Püblica, remetendo relatório
reservado ao Conselho Superior;

II - sugerir ao Defensor PbIico-GeraI, fundamentadamente, 0 afastamento
do Defensor Püblico que esteja sendo submetido a correicao, a sindicância ou
a processo administrativo disciplinar;

III .. receber e processar as representacoes contra os Defensores PUblicos,
encaminharido-as, corn parecer, 80 Conselho Superior;

IV - instaurar, de oficio, por provocacão do Conselho Superior ou do
Defensor PUblico-Geral, processo administrativo disciplinar contra Defensores
Püblicos e seus servidores auxiliares, encaminhando-os ao Defensor Püblico-
Geral;
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V - propor, fundamentadamente, ao Conselho Superior, a suspensäo do
estágio probatOrio do Defensor Püblico;

VI - acompanhar a atuacâo do Defensor Püblico durante 0 estâgio
probatório através de avaliaçäo permanente de desempenho;

VII - propor, fundamentadame pte ao Conselho Superior pela confirmaçao
do Defensor Püblico, ate 60 (sessenta) dias antes do término do estágio
probatOrio;

VIII - propor, fundamentadamente, pela exoneraçáo do Defensor PUblico em
estágio probatório, corn base em avaliacâo especial procedida por Comissão
constituida especificamente para este firn;

IX - representar sobre verificaçao de incapacidade fisica, mental ou moral
de membros da Defensoria Püblica;

X - integrar, corno membro nato, o Conselho Superior da Defensoria
PbIica;

Xl - baixar instruçöes, sem caráter vinculativo e no limite de suas
atribuicoes, visando a regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades da
Defensoria POblica, bern como da independência funcional de seus membros;

XII - manter atualizados os assentamentos funcionais e os registros
estatistjcos de atuacâo dos membros da Defensoria PUblica, inclusive para
efeito de aferiçâo de merecimento;

XIII - oferecer ao Conselho Superior da Defensoria Püblica, por ocasiao da
composiçäo de Iistas triplices para promocâo, os assentamentos sobre a vida
funcional dos Defensores PUblicos que satisfacam o requisito de interstIcio,
assim como outras informaçôes julgadas necessárias;

XIV - exercer outras atribuiçoes que Ihe forem cometidas pelo Defensor
Püblico-Geral ou pelo Conselho Superior da Defensoria PCiblica;

XV - encaminhar ao Defensor Püblico-Geral o processo disciplinar
administrativo afeto a decisão deste;

XVI - apresentar, quando requisitado pelo Defensor Póblico-Geral, relatório
estatistico sobre as atividades dos nücleos da Defensoria Pblica;

XVII - prestar ao Defensor Püblico informaçoes de carátèr pessoal e
funcional, assegurando-Ihe o direito de acesso, retificaçao e complementaçao
dos dados;

XVIII - requisitar informaçoes, exames, pericias, documentos, diligencias,
certidoes, pareceres técnicos e informaçoes indispensáveis ao born
desempenho de suas funcaes;

XIX - elaborar o regulamento de estágio probatorio;
XX - inforrnar ao Conselho Superior sobre a conduta pessoal e a atuacao

funcional dos Defensores inscritos 6 promoçao por merecimento ou
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antiguidade ou remocão, inclusive permuta;

XXI - dar posse e exercicio aos Defensores Püblicos promovidos ou
removidos e, em caráter supletivo, aos Defensores PUblicos Substitutos
nomeados, encarninhando os termos respectivos a Defensoria POblica-Geral;

XXII - elaborar as listas referentes aos Subcorregedores-Gerais previstas
no artigo 41;

XXIII - dar posse e exercicio aos Subcorregedores-Gerais da Defensoria
Püblica;

XXIV - propor 80 Defensor Püblico-Geral e 80 Conselho Superior a
expedição de instrucöes e outras normas administrativas, sempre que
necessário ou conveniente ao servico;

XXV - convocar Defensores POblicos para deliberacäo sobre matéria
administrativa ou de interesse da instituicão;

)KXVI - desempenhar outras atribuicães previstas em lei ou no Regimento
Interno.

§ 1 1 - Nos assentamentos funcionais, a que se refere o inciso XII, deverão
constar obrigatoriamente:

I - Os pareceres da Corregedoria-Geral, inclusive o previsto no artigo 102,
§1 0, e a decisâo do Conselho Superior sobre o estágio probatorio;

II - as observacoes feitas em inspecöes e correicoes;
Ill - as penalidades disciplinares eventualmente aplicadas.
§ 20 - As anotacoes que importem em demérito serão lancadas no

assentamento funcional, apOs prévia ciência do interessado, perrnitindo-se a
retificaçao, na forma prevista no artigo 122, § 5 0 e 6°.

§ 30 - As instrucöes baixadas pelo Corregedor-Geral deveráo ser
previamente submetidas a aprovacáo do Defensor Püblico-Geral, que, não
cOncordando, encaminhará a apreciacão do Conselho Superior.

§ 4° - Aplica-se o disposto nesta lei 80 processo disciplinar administrativo
em curso.

Art. 37 - Os Subcorregedores-G era is, em nCimero minimo de 5 (cinco),
seráo designados pelo Defensor Ptiblico-Geral, dentre Os Defensores
POblicos de Classe Especial, integrantes de igual nümero de listas triplices,
elaboradas pelo Corregedor-Geral, vedada a repetiçäo de nomes.

§ 1° - Os Subcorregedores-Gerais poderão ser destituidos pelo Defensor
Püblico-Geral, ouvido 0 Corregedor-Geral, ou por provocacão deste.

§ 2° - E obrigatOrio 0 exercicio da funcao de Subcorregedor-Geral,
ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

Art. 38 - Aos Subcorregedores-Gerais compete:
- substituir o Corregedor-Geral em suas faltas, afastamentos temporários,
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impedimento ou suspeicão, recaindo a atribuiçao no Subcorregedor-Geral
mais antigo na Classe Especial;

II - realizar inspeçöes e correiçöes, podendo ser assessorados por
Defensores PUblicos designados pelo Defensor PUblico-Geral;

III - presidir processo disciplinar administrativo contra Defensor PUblico, na
forma disposta no artigo 197;

IV - exercer, por delegaçáo, outras atribuicoes do Corregedor-Geral.
Art. 39 - 0 exercicio das funcoes de Subcorregedor-Geral não importara

dispensa de suas normals atribuiçoes, exceto quando no exercicio temporário
do cargo de Corregedor-Geral, ou durante a realização de inspecoes e
correiçOes

Parágrafo ünico - 0 exercicio das funcoes de que trata este artigo näo
imp!icará acréscimo na remuneraçáo do membro da Defensoria PUblica, a
qualquer tItulo.

Art. 40 - 0 Corregedor-Geral ser6 assessorado por Subcorregedores-
Gerais e, no máximo, 5 (cinco) Defensores da Classe Especial, por ele
indicados e designados pelo Defensor Püblico-Geral.

Art. 41 - Aplica-se o disposto no artigo 9 0, §8°, a eleiçao do Corregedor-
Geral e, no que couber, a escolha dos Subcorregedores-Get-ais.

Parágrafo Cinico - Qualquer Defensor PUbhco poderá representar a
Comissao Eleitoral acerca das causas de inelegibilidade previstas neste
artigo, cabendo da decisao recurso ao Conselho Superior, no prazo de 5
(cinco) dias.

Art. 42 - Ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral, assumirá
interinamente a Subcorregedor-Geral mais antigo e sera realizada nova
eleicão, em 30 (trinta) dias, para preenchimento do cargo e complementaçao
do mandato.

Parágrafo Onico - Caso a vacância se verifique nos Oltimos 6 (seis) meses
de mandato, o cargo de Corregedor-Geral será exercido, no periodo
remanescente, pelo Subcorregedor-Geral mais antigo.

Art. 43 - 0 Corregedor-Geral poderá ser destituido do cargo por deliberaçao
do Conselho Superior, nos casos de abuso de poder, conduta incompativel ou
grave omissâo nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa, ou
condenaçao por infração apenada corn reclusão, em decisão judicial
transitada em julgado.

Parágrafo iiriico - 0 Conselho Superior decidirá, por maioria de votos, pela
admissibilidade da representação para a destituicao do Corregedor-Geral, nos
casos precitados no "caput" deste artigo, desde que formulada pelo Defensor
Püblico-Geral, por 1/3 (urn terco) de seus integrantes Cu por 1/10 (urn décimo)
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dos membros da Defensoria Püblica em atividade.
Art. 44 - Autorizada a proposta de destituicäo do Corregedor-Geral, a

Conselho Superior, em sessão presidida pelo Defensor Püblico-Geral,
constituirá, em votacão secreta, comissão processante integrada por trés
Defensores Póblicos de Classe Especial, cabendo a presidência ac, mais
antigo na referida classe.

§ 1 1 - 0 Corregedor-Geral da Defensoria Püblica sera cientificado, no prazo
de 10 (dez) dias, da aprovacão da proposta de destituição, podendo, em 15
(quinze) dias, oferecer defesa escrita, pessoalmente Cu por procurador, e
requerer producao de provas.

§ 20 - Não sendo oferecida defesa, o presidente da comissäo processante
nomeará procurador para faze-la em igual prazo.

§ 30 - Findo o prazo, a presidente da comissão processante designará data
para instrucäo ejulgamento, nos 10 (dez) dias subsequentes.

§ 40 - Na sessáo de instrucáo e julgamento, presidida pelo Defensor
Ptblico-Geral, após a leitura do relatOrio da cornissão processante, o
Corregedor-Geral, pessoalmerite ou par procurador, terá 30 (trinta) minutos
para produzir defesa oral, deliberando, em seguida, a Coriselho Superior, pelo
voto fundamentado de 213 (dois tercos) de seus membros.

§ 5° - A presenca a sessão de instrucao e julgamento será limitada aos
membros do Conselho Superior, ao Corregedor-Geral e ao seu procurador.

§ 6° - A sessão poderá ser suspensa, por urna vez, pelo prazo maxima de
10 (dez) dias, para a realização de diligéncia requerida pelo Corregedor-Geral
ou par qualquer membro do Conseiho Superior, desde que reputada, par
rnaioria de votos, imprescindivel ao esciarecimento dos fatos.

Art. 45 - Rejeitada a proposta de destituiçáo, ou não atingida a votacão
prevista no parágrafo 4 0 do artigo anterior, o Presidente da sessão
determinará a arquivamento dos autos do procedimento.

Art. 46 - Aprovada a destituição, a Defensor PCiblico-Geral cientificará, em
48 (quarenta e alto) horas, a processado sobre a inteiro teor da decisäo
proferida, da qual não caberá recurso.

Paragrafo ünico - 0 Presidente da sessäo, em 5 (cinco) dias, encaminhará
as autos ao Governador do Estado, para que proceda a exoneracäo do
Corregedor-Geral da Defensoria PUblica, no prazo de 15 (quinze) dias,
contado de seu recebimento.

Art. 47 - Destituido a Corregedor-Geral da Defensoria Püblica, proceder-se-
a na forma determinada pelo artigo 42.

Art. 48 - 0 Corregedor-Geral ficará afastado de suas funçôes:
I - após o trânsito em julgado da decisão judicial em caso de prática de
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nfração penal, cuja sancao cominada seja de reclusäo;
II - no procedimento de destituicão, desde a aprovacao do pedido de

autorizaçao pelo Conselho Superior, na forma disposta no artigo 43,
paragrafo Unico, ate final decisão.

Parágrafo ünico - 0 periodo de afastamento contará como de exercIcio do
mandato.

Capitulo Ill
Dos Orgãos de Atuação

Secäo Unica
Dos NUcleos da Defensoria PUblica

Art. 49 - Os Nücleos da Defensoria Püblica são compostos de Defensores
Piblicos e servicos auxiliares necessários ao desempenho das funcoes que
Ihes forem cometidas por lei.

§ 10 - Em cada Nücleo da Defensoria PUblica servirá pelo menos 1 (urn)
membro da Defensoria Püblica.

§ 2° - Os NUcleos da Defensoria PUblica poderão ser judiciais ou
extrajudiciais, especializados, gerais ou cumulativos.

§ 30 - A criacao, exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuicoes
dos Ntjcleos da Defensoria POblica seráo fixadas mediante proposta do
Defensor Püblico-Geral ou do Corregedor-Geral, aprovada pelo Conselho
Superior.

§ 40 - A rernoçào, inclusive por permuta, nos Nücleos da mesma comarca,
será feita, independentemente de edital, a requerimento dos interessados e
por ato do Defensor Püblico-Geral, observado o disposto no § 10 do artigo 119
e, ainda, os interesses da Instituição.

Art. 50 - Os Nücleos da Defensoria Püblica são classificados em civeis,
criminals e especializados.

Art. 51 - Os Nücleos Civeis atuarão, dentre outros, perante:
- o Juizo Civel;

II - o Juizo de FamIlia;
Ill - a Curadoria de Ausentes e Especial;
IV - o Juizo de Faléncias e Concordatas;
V - o Juizo de Registros Püblicos;
VI - o Juizo de Sucessoes;
VII - as Fazeridas Pübticas.
Parágrafo Onico - Os Nticleos não incluidos no "caput" deste artigo

exerceráo as respectivas atribuicaes perante os juEzos rernanescentes.
Art. 52 - Os NUcleos Criminals atuarão, dentre outros, perante:

- o Juizo Criminal;
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II - o Tribunal do Jüri;
III - a Auditoria Militar;
IV - o JuIzo de Execucão Penal;
V - os estabelecimentos policlais e penitenciários.
Parágrafo ónico - Os NUcleos não incluidos no "caput" deste artigo

exercerão as respectivas atribuicoes perante os juizos remanescentes.
Art. 53 - Os Ntjcleos de Justica Especializada exercerào as funcoes

cumulativas e atuarão, dentre outros, perante:
- os Juizados Especiais;

II - os Juizados de Defesa do Consumidor;
Ill - o Juizado da Infância e da Juventude;
IV - os Tribunais Iocais e Superiores;
V - a Conselho da Mulher.
Paragrafo iinico - Nas comarcas do interior do Estado, as atribuicoes

previstas neste artigo serão disciplinadas na forma prevista no artigo 49.
Art. 54 - Sern prejuizo do disposto nos artigos anteriores, somente poderão

ser designados para as Ntjcleos corn atuacão perante os Tribunais locals e
Superiores as membros da Defensoria PCiblica que, nos 2 (dois) anos
anteriores, tenham frequentado, corn aproveitarnento, curso de
aprirnorarnerito funcional para o exerciclo de atribuicoes na segunda
instância, realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoarnento Funcional.

Parágrafo Unico - 0 curso referido no "caput" deste artigo poderá ser
realizado no perlodo de férias coletivas e não dispensa o Defensor Püblico do
exercicio de suas normais atribuicoes.

Art. 55 - Nos Nücleos corn mais de 1 (urn) cargo de Defensor Püblico,
haverá urn Defensor PUblico como Coordenador e seus substitutos,
designados pelo Defensor Piblico-Geral, cornpetindo-Ihes, sem prejuizo de
suas funcaes institucionais e outras fixadas pelo Conseiho Superior,
especialmente:

- coordenar as atividades desenvolvidas pelos Defensores PibIicos que
atuern em sua area de competéncia;

II - sugerir ao Defensor PUblico-Geral providéncias para o aperfeiçoamento
das atividades institucionais em sua area de cornpeténcia;

Ill - remeter, sernestralmente, ao Corregedor-Geral, relatório das atividades
desenvolvidas na sua area de cornpeténcia;

IV - promover reuniöes mensais internas para fixacao de orientacoes, sem
caráter vinculativo, e para deliberação sobre rnatéria administrativa, corn
comparecimento obrigatório, salvo rnotivo justificado;

V - dar posse e exercicio aos auxiliares adrninistrativos nomeados pelo
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VI - organizar os servicos auxiliares do Nücleo, distribuindo tarefas e
fiscalizando os trabaihos executados;

VII - presidir, mediante designaçao do Defensor PUblico-Geral, processo
disciplinar administrativo relativo a infraçöes funcionais dos seus servidores;

VIII - fiscalizar a distribuiço eqüitativa dos autos ou outro expediente em
que deva funcionar Defensor Püblico;

IX - representr a Defensorja PUblica nas solenidades oficiais em sua area
de atuaçáo;

X - encaminhar aos Orgáos da Administraçao Superior da Defensoria
PUblica as sugestoes para o aprimoramento dos seus servicos e solicitar Os
recursos necessárjos ao desenvoivjmento de suas atividades;

XI - solicitar ao Defensor PUblico-Geral a designaçäo de estagiários,
mediante requerimento de qualquer de seus integrantes;

XII - encaminhar a Defensoria POblica-Geral sugestöes para a elaboraçäo
do Piano Geral de Atuaçâo da Defensoria Ptiblica;

XIII - avocar ou redistribuir, apOs sindicàncja, se constatada a infração de
ordem ética, os pedidos e processos, inclusive modificando-ihes a orientação;

XIV - prestar ao Defensor PUblico-Geral e ao Corregedor-Geral todas as
informaçoes per-tinentes as atividades da Defensoria PUblica em sua area de
atuaçao;

XV - verificar a procedência de reclamaçoes contra a atuacâo de
Defensores Pübljcos, encaminhando-as se for o caso, a consideraçao do
Corregedor-Geral;

XVI - propor, fundamentadarnente e promover, se aprovada, a implantaçäo
de Nücleos da Defensoria PUbiica em bairros ou regiöes, visando a
descentralizaçao dos servicos da Instituiço;

)(VII - estabelecer relacionamento corn os órgãos do Ministério Püblico e
dos Juizos, corn a finalidade de solucionar casos que Ihe estejam afetos;

XVIII - propor, fundamentadamente, e promover, se aprovada, a
implantaçao e meihoria de NUcleos da Defensoria PUblica em comarcas do
interior;

XIX - sugerir e encaminhar a celebraçäo de convénios ou ajustes corn
entidades pUbhcas ou privadas, visando a melhoria e expansao dos servicos
da Defensoria PUb! jca e, se implantados, exercer a coordenação e controle da
execução dos mesmos na area de sua competência;

XX - soilcitar a Corregedoria-Geral da Defensoria PUblica a reaiizaçao de
correiçães extraordjnárjas, sempre que necessário, dando-se ciência ao
Defensor PUblico-Geral;
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XXI - elaborar boletim e mapas estatisticos de processos, acoes e

atendimentos prestados, para efeito de relatOrios periodicos;
XXII - exercer outras atribuicoes que Ihe forem delegadas pelo Defensor

PUblico-Geral.
§ 10 - 0 exercicio das funcoes de que trata este artigo náo implicará

acréscimo na remuneração.
§ 20 - As funcoes de Defensor PUblico Coordenador serao consideradas

para apuracão de mérito na ocasião da promocão.
Art. 56 - A divisão interna dos servicos dos NUcleos sujeitar-se-á a critérios

objetivos, definidos pelo Conseiho Superior, ressalvada a possibilidade de
cada NUcleo definir, por consenso, o critérlo de distribuicão.

Art. 57 - E obrigatôria a criacão de NUcIeo da Defensoria PUblica em todas
as comarcas do Estado.

Capitulo IV
Dos Orgaos de Execucao

Secáo Unica
Dos Defensores PUblicos

Art. 58 - Além das atribuicoes previstas na Legislacão Federal e Estadual
vigente, compete aos Defensores PUblicos:

I - tentar a composição amigável das partes, antes de promover a acäo,
quandojulgar conveniente;

II - postular a concessão de gratuidade de justica, para os necessitados, na
forma da lei;

III - praticar os atos inerentes a postulacäo e defesa dos direitos dos
juridicamente necessitados, providenciando para que Os feitos tenham normal
tramitaçäo e, quando cabivel, interpor recursos para qualquer grau de
jurisdicao;

IV - defender, nos processos criminais, Os réus que não tenham defensor
constituido, inclusive os revéis;

V - patrocinar acáo penal privada e a subsidiária da publica; -
VI - patrocinar acão civil e acao civil "ex delicto";
VII - patrociriar defesa em acão penal;
VIII - patrocinar defesa em acão civil e reconvir;
IX - exercer a defesa da crianca e do adolescente, em especial nas

hipóteses previstas no artigo 227 da Constituição da RepCiblica;
X - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, e

aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, corn recursos e meios
a ela inerentes;

XI - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado;
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XI  - atuar junto aos Juizados Especiais;
XIII - exercer a funçáo de Curador de Ausentes e Especial, salvo quando a

lei atribul-la expressamente a outrem;
XIV - represena- ao Ministério Püblico em caso de sevicias ou maus tratos

a pessoa do deferidendo;
XV - atuar junto aos estabelecimentos policials e penitenciários, visando

assegurar a pessoa, sob qualquer circunstância, o exercicio dos direitos e
garantias individuals;

XVI - requerer a transferéncia de presos para local adequado, quando
necessário;

)(VII - diligenciar as medidas necessárias ao assentamento de registro civil
de nascimento de menores abandonados;

XVIII - supervisionar e fiscalizar, sob a coordenaçao dos órgãos superiores,
o desempenho do estagiário designado para seu auxiliar nos servicos
forenses, avaliando-o, ao final do estágio, na forma do regulamento;

XIX - exercer, mediante designaçào do Defensor PUblico-Geral, a
Coordenadoria de Nicleo da Defensoria Püblica e outros cargos de confianca
da Instituiçao;

XX - integrar comissão de processo disciplinar administrativo;
XXI - requisitar a instauração de inquérito policial e diligencias necessárias
apuraçao de crime de acão penal püblica;
XXII - exercer outras atribuiçöes definidas em lei ou ato normativo, desde

que afetas a sua area de atuação.
Parágrafo Unico - 0 Defensor Páblico-Geral poderá designar outro Defensor

PibIico para funcionar em feito determinado de atribuição do titular, corn a
concordância deste.

Art. 59 - 0 quadro de Defensores Püblicos sera composto por nCirnero igual
ou maior aos dos juIzes de primeira instáncia.

Parágrafo üriico - 0 Governador do Estado enviará, mediante proposta do
Defensor PtibIico-GeraT, projeto de lei que ajuste o quadro dos membros da
Defensoria POblica e servidores ao disposto neste artigo.

CapItulo V
Dos Orgaos Auxiliares

Secao I
Dos Centros de Apolo Operacional

Art. 60 - Os Centros de Apoio Operacional aos NUcleos são árgãos
auxiliares da atividade funcional da Defensoria Püblica, compostos por
servidores administrativos do quadro da Defensoria Püblica, competindo-Ihes:

I - estimular a integraçäo e o intercâmbio entre órgäos de execução que
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atuem na mesma area de atividade e que tenham atribuiçöes comuns;

II - remeter informacöes técnico-juridicas aos Orgaos ligados a sua
atividade;

III - estabelecer intercãrnbio permanente corn entidades ou orgãos pciblicos
ou privados que atuem em areas afins;

IV - remeter, anualmente, ao Defensor POblico-Geral relatório das
atividades da Defensoria PtibIica;

V - organizar a biblioteca e o arquivo geral do Nücleo da Defensoria Püblica,
recoihendo e classificando as cópias de todos os trabaihos elaborados pelos
integrantes, bern como o material legislativo, doutrinário e jurisprudencial de
interesse;

VI - exercer outras funçaes compativeis corn sua finalidade, vedado o
exercicio de atividade de Orgão de execuçâo e a expedicão de atos
norrnativos.

Paragrafo ünico - A direção de Centro de Apolo Operacional sera exercida
por Coordenador, escolhido entre os integrantes dos NicIeos da Defensoria
Püblica.

Secao II
Da Comissão de Concurso

Art. 61 - A Comissão de Concurso, Orgão auxiliar da Defensoria Püblica, de
caráter transitOrio, incumbida da selecão de candidatos ao ingresso na
carreira, sera presidida pelo Defensor Püblico-Geral e constituida por
Defensores Püblicos e por representante da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 62 - Os integrantes da Comissäo de Concurso serão indicados pelo
Conselho Superior dentre Defensores PUblicos, atendidos os seguintes
requisitos:

I - ser, preferencialmente, especializado em disciplina exigida no edital do
concurso;

II - não compor o Conselho Superior;
III - apresentar regularidade de servico;
IV - não estar respondendo a acão penal por infração apenada corn

reclusào ou cumprindo pena imposta;
V - não estar afastado do exercicio do cargo para desempenho de funcáo

junto a associaçäo de classe;
VI - nâo ter exercido o rnagisterio em curso de preparacão de candidato

para concurso de carreira juridica, nos seis meses anteriores a abertura do
edital;

VII - não ser parente consangüineo ou afirn, ate o quarto grau, inclusive, de
candidato inscrito;
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VIII - não estar respondendo a processo disciplinar administrativo ou

cumprindo penalidade imposta.
Art. 63 - Os examinadores, mediante aprovaço da maioria da Comissão de

Concurso, poderáo ser substituldos pelos suplentes.
§ 10 - A Comissâo de Concurso terá dois membros para cada disciplina,

sendo urn deles suplente.
§ 2° - Redigidas as provas, o suplente necessariamente funcionará como

revisor, cabendo-Ihe o exame das questães e a sugestâo a Comissäo de
Concurso, quando for o caso, de eventuais alteraçaes.

Art. 64 - 0 representante da Ordem dos Advogados do Brasil e seu
suplente serão escolhidos pelo Presidente da Comissâo entre os integrantes
de lista sêxtupla apresentada pela Seçao de Minas Gerais.

Art. 65 - A Comissão de Concurso deverá, ate a realizaçäo da CHtima fase
do concurso, colher informaçoes circunstanciadas sobre a conduta pessoal,
profissional e familiar dos candidatos.

Art. 66 - Os Defensores PUblicos em atividade e seus servidores deverâo,
obrigatoriamente, auxiliar na realização do concurso.

Secào III
Do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional

Art. 67 - 0 Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é órgào auxiliar
da Defensoria Püblica, dirigido por urn Subdefensor Ptiblico-Geral.

Parágrafo Unico - 0 Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
poderá contar ainda, nas suas atividades, corn a participaçâo de membros e
estagiários da Defensoria PUblica designados pelo Defensor Ptblico-Geral.

Art. 68 - lncumbe ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, entre
outras atribuiçoes previstas no Regimento Interno:

I - prornover curso preparatOrio de candidatos aprovados no concurso de
ingresso na carreira de Defensor PUblico e serviços auxiliares, corn duraçao
minima de 30 (trinta) dias;

- promover cursos de aperfeiçoamento e especializaçâo de Defensores
PUblicos e de serviços auxiliares; 	 -

Ill - realizar semiriários, congressos, simpósios, cursos, pesquisas e
estudos, visando ao aprimorarnento profissional e cultural dos Defensores
Püblicos;

IV - promover cursos de treinarnento e reciclagem de membros da
Defensoria Püblica, especialrnente dos que estejam em estágio probatOrio;

V - realizar encontros locals e regionais e ciclos de estudo e pesquisa entre
Defensores Püblicos;

VI - promover intercâmbio cultural e cientIfico corn instituiçöes püblicas ou
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privadas, nacionais ou estrangeiras;

VII - editar e divulgar trabalhos jurIdicos de Defensores PjbIicos;
VIII - firmar convénios corn entidades de classe, de ensino jurIdico ou area

correlata, nacionais ou estrangeiras, visando ao aprirnoramento cultural e
profissional dos mernbros da carreira e servidores auxiliares, ouvido o
Conselho Superior da Defensoria PUblica;

IX - indicar Os expositores regulares ou eventuais para Os cursos oficiais do
órgao, ouvido o Defensor PCiblico-Geral

X - realizar o curso de aprimoramento funciorial referido no artigo 58.
Art. 69 - 0 Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional exercerá, no

ãmbito de suas atribuiçöes, ainda, atividade de Centro de Apoio Operacional
aos Nticleos, aplicando-se no que couber, o disposto no artigo 60.

Art. 70 - 0 modelo de gestão do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional da Defensoria Püblica será definido em deliberaçäo do Conselho
Superior.

Secão IV
Dos Orgaos de Apoio Administrativo

Art. 71 - Lei ordinária especIfica disciplinará Os Orgäos e serviços auxiliares
de apolo administrativo, organizando-os em quadro próprio, corn cargos que
atendarn as peculiaridades e as necessidades da administracão, e das
atividades funcionais da instituiçào.

Art. 72 - Os orgaos de apoio administrativo seráo chefiados pelo Diretor-
Geral, que será escolhido, preferencialmente, entre os servidores da
Defensoria Püblica.

Secâo V
Do Orgâo de Assessoramento

Art. 73 - E Orgáo de assessoramento da Defensoria PCiblica-Geral o Gabinete
do Defensor Püblico-Geral.

Subsecao Unica
Do Gabinete do Defensor Püblico-Geral

Art. 74 - 0 Gabinete do Defensor Piiblico-Geral será ii egrado por
servidores Iivremente escolhidos pelo Defensor Püblico-Geral, tendo por
finalidade prestar assessoramento direto e fornecer apoio administrativo ao
Defensor Püblico-Geral e aos Subdefensores Püblicos-Gerais, cornpetindo-
Ihe ainda:

I - executar as atividades de apoio administrativo ao Defensor Püblico-Geral
e aos Subdefensores PtbIicos-Gerais;

II - supervisionar e coordenar as atividades de assessorarnento juridico e de
comunicaçao social desenvolvidas na Defensoria PUblica;



^A-7

E

0

992
Ill - atender e prestar inforrnaçoes ao pUblico e as autoridades;
IV - exercer outras atividades correlatas.
Art. 75 - 0 Chefe de Gabinete exercerá as atribuiçoes delegadas pelo

Defensor Pübiico-Geral e será escoihido, preferencialmente, entre as
membros da Defensoria Püblica, em atividade au não.

Secão VI
Dos Estagiários

Art. 76 - A Defensoria Pübiica manterá urn quadro de Estagiários,
constituldo de acadêmicos matriculados nos 2 (dois) Ultirnos anos ou
semestres correspondentes do curso de bacharelado das escolas oflciais ou
reconhecidas, as quais atuarão coma auxiliares dos membros da instituicão e
serão contratados pela Defensoria Püblica, por perIodo não superior a 2
(dois) anos, e designados pelo Defensor Piblico-Geral.

Art. 77 - Os estagiários serão selecionados por meio de provas e avaliacão
do histôrico escolar, nos termos do regulamento.

Parágrafo Unico - A Defensoria Püblica-Geral poderá conceder aos
estagiários, a TItulode bolsa de estudo, auxIlio correspondente a
remuneração minima legal.

Art. 78 - Os estagiários da Defensoria Püblica exercerão suas funcöes pelo
perlodo minima de 1 (urn) ano, em expediente não inferior a 4 (quatro) horas
diárias, para as efeitos do artigo 82.

Art. 79 - Aplicam-se aos estagiários, durante a estágio e sob pena de
cancelamento sumário deste, as proibiçoes e normas disciplinares a que
estão sujeitos as integrantes do quadra de servicos auxiliares da Defensoria
PCiblica e as servidores pUblicos em geral, sendo-Ihes ainda vedado:

- exercer qualquer atividade relacionada corn funcoes judiciárias au
pot iciais, salvo no caso de compatibilidade técnica;

II - revelar quaisquer fatas de que tenham conhecimento em razão das
atividades do estágio;

lii - receber, a qualquer TItuloe sob qualquer pretexta, honorários,
percentagens, custas ou participacöes de qualquer natureza.

Art. 80 - São impedidos para a exercicio das funçoes de estagiário da
Defensoria Püblica as parentes consangüIneos au afins, em linha reta au
colateral, ate a quarto grau, inclusive, do Defensor Piblico, salvo em outro
nücleo.

Subsecão Linica
Da Dispensa e do Certificado de Estágio

Art. 81 - Os estagiárias poderão ser dispensados par ato do Defensor
Püblico-Geral, mediante representaçãa motivada pelo Defensor PUblico
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supervisor do estágia.
Art. 82 - Aa término do perloda de estágio, será expedida certificado pela

Defensor Püblico-Geral, após avaliacão feita pelo Defensar PiThlico, quanta
aa desempenha e assiduidade do estagiária, instruIda corn as documentos
pertinentes, observado a prazo prevista no artiga 78.

Parágrafo ünica - Par decisão da comissãa de concurso, poderá ser
aplicada a dispasto no parágrafa anterior aos estagiários de Defensorias
Pblicas de outras Estados ou de serviços de assistência jurIdica congêneres
mantidos par escolas de Direito oficiais ou reconhecidas, na hipótese de
critérios serneihantes de estágia.

TItulo IV
Do Pessoal e da Carreira de Defensor Püblico

CapItulo I
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 83 - 0 quadra de carreira da Defensoria Püblica é integrado pelos
cargos relacionadas no Anexa desta lei.

Art. 84 - Ficam transferidas para a quadra de pessoal do órgão autônorna
DPMG as servidores ativos e inativos lotados na Deferisaria Püblica, unidade
administrativa da Secretaria de Estado da Justica e de Direitos Humanos,
assim coma as cargos de carreira que ocupam ou as funçöes pUblicas que
são detentores, respeitados as direitos e vantagens adquiridos.

§ 1 1 - A absorção dos servidores ocupantes de funçãa püblica e cargo
efetivo do Quadra Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Justiça e
de Direitos Humanos, lotados na unidade administrativa Defensoria piblica,
fica condicionada a:

I - opção expressa pela integracãa no Quadra de Pessoat da Defensoria
Püblica, manifestada em prazo maxima de 60 'sessenta) dias, a contar da
instalacão do órgão autônarno;

II - concordãncia corn as condiçöes de trabalho da DPMG e lotaçâo de
acordo corn as necessidades do servico.

§ 21 - Os servidares não absorvidos na forma do paragrafo anterior serãa
lotados em unidades da Secretaria de Estada da Justiça e de Direitos
Humanos.

Art. 85 - Os cargos do Quadra Suplementar da Defensaria Püblica de Minas
Gerais, providos pelas advogados investidas na função de Defensar Ptiblico,
conforme Lei n° 12.765, de 21 de janeira de 1998, extinguir-se-ãO corn a
vacância.

Paragrafo ünico - Aos integrantes do Quadro mencionado no caput deste
artigo, doravante denorninados Defensores Püblicos, aplicam-se a
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disposicoes contidas nesta lei, garantida sempre a igualdade da remuneração
do Defensor Pübtico de classe I, inicial, conforme o artigo 8° da Lei 12.986, de
30 de juiho de 1998, percebida a qualquer tItulo, vedado, apenas, o acesso a
carreira.

Art. 86 - A Defensoria Ptiblica é sucessora da Secretaria de Estado da
Justica e de Direitos Humanos no que se refere a atribuiçoes, servidores,
cargos e funçöes püblicos a ela transferidos, para todos os efeitos legais,
inclusive os decorrentes de relaçoes trabaihistas e de acöes administrativas e
operacionais.

Art. 87 - 0 Defensor PUblico-Geral encaminhará ao Governador do Estado
proposta de projeto de lei que ajuste as tabelas de remuneração de
Defensores PUblicos e servidores auxiliares de seus quadros ao disposto
nesta lei.

Art. 88 - As promocães na carreira da Defensoria Püblica serão precedidas
da adequacão da lista de antiguidade aos critérios de desempate
estabelecidos nesta lei.

Art. 89 - Aplicam-se a Defensoria Piiblica do Estado, subsidiariamente, a Lei
Complementar Federal n° 80, de 12 de janeiro de 1994, e as normas
atinentes aos servidores pUblicos civis do Estado.

CapItulo II
Do Ingresso na Carreira

Art. 90 - 0 ingresso na carreira de Defensor PUblico, no cargo de Defensor
Piblico Substituto, dar-se-á mediante aprovacão em concurso püblico de
provas e tItulos, obedecida a ordem de classificacão.

Seçao I
Do Concurso Püblico

Art. 91 - 0 concurso pUblico para ingresso na carreira de Defensor Püblico
sera organizado pelo Conselho Superior da Defensoria Püblica, corn a
participaçao do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 1 0 - 0 concurso terá validade de ate 2 (dois) anos contados da
homologação, prorrogável uma vez, por igual perlodo. 	 -

§ 20 A abertura do concurso será determinada pelo Defensor Piblico-
Geral, por melo de edital publicado por 3 (trés) vezes no órgão oficial do
Estado, do qua] deverão constar o prazo de inscricão de 30 (trinta) dias, 0
nümero total de vagas existentes e outros requisitos previstos nesta lei e no
regulamento para o provimento do cargo.

§ 30 - Salvo motivo justificado, o prazo máximo para conclusâo do concurso
é de 90 (noventa) dias Uteis, contado do encerramento das inscriçöes.

§ 41 - 0 concurso será realizado, obrigatoriamente, quando o nUmero de
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cargos vagos for igual ou superior a 10% (dez por cento) do nümero total dos
cargos da carreira.

Art. 92 - 0 Conselho Superior elaborará o regulamento do concurso e o
respectivo edital de inscricão, do qual constarão os programas das disciplinas
sobre as quais versarão as provas e a indicacão dos pontos a serem
atribuidos aos tItulos, bern como o nürnero de vagas a serem preenchidas na
classe inicial.

§1 0 - 0 edital de concurso reservará aos portadores de deficiência fIsica o
percentual de 10% (dez por cento) das vagas, respeitadas as exigéncias
funcionais e qualificacöes para ocupacão do cargo.

§20 - 0 edital de abertura de inscriçöes no concurso indicará,
obrigatoriamente, o niimero de cargos vagos na classe inicial da carreira.

Art. 93 - Publicado o edital do concurso, o Conselho Superior indicará os
membros da Defensoria Püblica que constituirão a comissão examinadora
juntamente corn o Defensor Piblico-Geral, que a presidirá, e o representante
do Conselho Seccional da Ordern dos Advogados do Brasil.

Art. 94 - São requisitos para o ingresso na carreira de Defensor Püblico,
dentre outros constantes no regularnento do concurso:

- ser brasileiro e bacharel em Direito, inscrito na Ordem do Advogados do
Brasil;

II - estar em gozo dos direitos politicos e quite corn as obrigacöes militares e
eleitorais;

III - ter, a data da inscricão, pelo menos dois anos de prática forense
comprovada;

IV - ter boa conduta social e não registrar antecedentes crirninai:
V - apresentar perfeita saüde fIsica e mental, atestada por méciluos de

Instituiçäo püblica ou por entidade particular registrada no Conselho Regional
de Medicina, conveniada corn a Defensoria Piiblica;

VI - ter satisfeito os demais requisitos previstos no edital e no regulamento
do concurso.

§ 1° - São consideradas formas de prática forense, para efeitd deste artigo,
além do exercicio da advocacia, a obtida em estágios realizados perante
Defensorias PUblicas de outros Estados ou serviços de assisténcia juridica
congéneres rnantidos por escolas de Direito oficials ou reconhecidas, na
hipOtese de critérios semeihantes de estágio.

§ 2° - 0 prazo previsto no inciso Ill nâo se aplica a funcionário püblico
aprovado em concurso püblico de provas e titulos ou a este equiparado por
força de lei, privativo de bacharel de direito.

§ 3° - 0 candidato aprovado nas provas escritas somente será admitido as
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provas orais após realizaçâo de exame psicotécnico vacacional, elaborado
par Instituiçao pUblica ou par entidade particular registrada no Conselha
Regional de Psicolagia, canveniada cam a Defensaria Püblica, a qual servirá
de subsIdia para a julgamenta final, sem prejuIzo de entrevista pessoal cam
as integrantes da Comissäa de Cancursa.

Seçãa II
Da Narneaçao, da Passe e do Exercicio

Art. 95 - 0 candidata apravada no cancursa de ingressa na carreira será
nomeada para a cargo de Defensar PUb!ica Substituta, cam as prerragativas,
vedacoes, impedimentas, remuneraçao e vantagens de caráter indenizatOrjo
do Defensar Püb!ico de Classe I, respeitada a ardem de c!assificaçâo e a
nCjmero de vagas existentes.

Paragrafa ünica - Em tada o Estada, canforme prevista no Quadra a que se
refere o artigo 83, serviräa 50 (cinquenta) Defensares Püb!icas Substitutas,
cam sede na Capital e latadas na Defensaria PUblica-Geral, os quals
exercerâo as suas funçoes em qua!quer Niclea do Estada, padendo tal
nümero ser excedido se campensado corn a quantidade de vagas existentes
nas diversas classes.

Art. 96 - Apás a nomeaçâo, as candidatos serão empassados, corn imediato
exercicla, perante a Canse!ho Superior, em sessâo extraardinárja realizada
no prazo maxima de 30 (trinta) dias.

§ 10 - 0 candidato nameado tomará passe, corn imediato exercicia, no
praza maxima de 30 (trinta) dias cantado da data da nameaçäa, prorragáve!,
par igual periado, mediante requerimento dirigido ao Defensor POblico-Geral.

§ 20 - 0 candidato nomeado deverá apresentar dec!araçoes de bens
re!atjvas aos 2 (dais) ü!timos exercIcjas fiscais e, no ato de sua posse, prestar
compromjssa de desempenhar, corn retidâo, as funçoes do cargo e de
cumprir a Constituiço e as leis.

§ 30 - 0 candidato nameado que não comparece r a posse prevista no
"caput" deste artigo será empossado na forma disposta no artigo 36, XXI.

§ 41 - Caso a passe nào ocorra dentro dos prazos previstos, par auséncia
do nameado, será decretada automaticamente a perda do cargo em ato do
Defensar PUblico-Geral.
§ 50 - 0 candidato apravado poderá renunciar a nomeaçãa,

antecipadarnente, au ate a termo final do prazo de posse, caso em que,
optando a renunciante, será desfocado para a ü!tirno !ugar da lista de
classificados.

§ 60 - 0 Defensor PUb!ico Substituto poderá ser designado para exercer
suas atribuiçoes perante qualquer Nüc!eo do Estado, ainda que em
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substituicão temporária, sem que Ihe seja assegurada a indenizacao de diana
e transporte.

Secão Ill
Do Estâgio de Orientação e Preparaçâo

Art. 97 - ApOs entrar em exercIcio, a Defensor Püblico Substituto ficará a
disposiçãa do Centro de Estudas e Aperfeicoamento Funcional pelo perlodo
mInimo de 30 (trinta) dias, para estágio de orientacão e preparacão, finda o
qual assumirá as suas atribuicöes perante a NtcIeo para a qual foi designado.

§ 1 1 - Durante a estágio a que se refere este artigo, a Defensor Püblico
Substituto paderá ser designada para a exercicia das atnibuiçöes do cargo.

§ 21 - Ao assumir suas funçöes no Nücleo da Defensoria Püblica para a
qual fai designado, a Defensor PtbIico Substituto fará imediata comunicacão
a Corregedaria-Gera!, acompanhada de declaracão sabre a situaçäo dos
servicos que Ihe forern afetos, bern coma em caso de nova designacâo.

§ 30 - Para todos as efeitos !egais, a perlodo de estágio probatória
corn preende a de orientacäo e preparacão.

Art. 98 - Em caso de aproveitamenta insuficiente no estágia de orientacão e
preparaçao, a Defensor Pablico Substituto permanecerá, pelo prazo maxima
de 60 (sessenta) dias, a disposicãa do Centro de Estudas e Aperfeiçoamento
Funcional para aprirnoramento, podenda o Subdefensor Püblico-Geral, a
qualquer tempo, de ofIcia ou mediante pravocação do corpo docente,
impugnar a permanéncia na carreira junta a Carregedoria-Geral.

§ 1 1 - A impugnacâo será fundamentada e instruIda corn as documentos
referentes ao desempeniho insatisfatónio.

§ 21 - 0 Corregedor-Gera!, motivadamente, submeterá a impugnacaa a
apreciacâa do Canseiha Superior, observado a dispasto nos artigos 34, XXV,
e 102.

§ 30 - Rejeitada a impugnação, a Defensor PUblico Substituto permanecerá
em estágia probatOrio, na forma desta lei.

§ 40 - Ficam suspensos, automaticamente, ate definitivo julgamento, a
exercicia funcional e o perlodo de estágio probatOrio do Defensor Püb!ico
Substituto, quanda houver impugnaçäo.

Seçâo IV
Do Estágio Probatôrio

Art. 99 - 0 Defensor PCib!ico Substituto, a contar da data em que entrar em
exercicia, submeter-se-á a estagio probatório pela prazo de 3 (trés) anas,
durante a qual serão ava!iados, em caráter permanente, pe!a Corregedoria-
Geral da Defensaria Püblica e pe!a Centro de Estudos e Aperfeicaamento
Funciana!, a convenléncia da permanéncia na carreira e a confirmacão do
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membro na Instituiçäo, observados os seguintes requisitos:

- idoneidade moral, no àmbito pessoal, profissional e familiar;
II - conduta ptblica e particular compatIvel corn a dignidade do cargo;
III - dedicação e exacâo no cumprirnento dos deveres e funcoes do cargo;
IV - eficiência, pontualidade e assiduidade no desempenho de suas

funcoes;
V - presteza e segurança nas manifestacöes processuais;
VI - referências em razäo da atuacäo funcional;
VII - publicaçáo de livros, teses, estudos e artigos jurIdicas, inclusive

premiacâo obtida;
VIII - atuacão em NUcIeo da Defensoria que apresente dificuldade ao

exercIcio das atribuiçöes;
IX - contribuição a melhoria dos serviços da instituiçao e do NUcleo;
X - integraçäo comunitária no que estiver afeto as atribuiçöes do cargo;
XI - freqüência a cursos de aperfeiçoamento realizados pelo Centro de

Estudos e Aperfeiçoamenta Funcional.
§ 1° - Durante a triênio a que se refere este artigo, atuacäa do mernbra da

Defensoria Püblica será, ainda, acompanhada e avaliada pela Corregedaria-
Geral, por meio de inspecöes, correiçôes, análise de trabalhos remetidos e
outros meios a seu alcance.

§ 21 - A permanência na carreira e a confirmaçâo do membro da Defensoria
Piiblica serão deliberadas pelo Conselho Superior, na forma desta lei.

Subsecâo CJnica
Do Acompanhamento do Estágio Probatório

Art. 100 - 0 Corregedor-Geral da Defensoria Püblica, para os fins do
disposto no artigo 99, § 1 0, decorrido a prazo previsto no artigo 97, designará
uma Comissão para acompanhamento e avaliaçâo individual de estágio
probatório do membro da Defensoria Püblica.

§ 1 1 - A Comissâo de que trata o "caput" deste artigo será composta par 01
(urn) Subcorregedor-Geral, que a presidirá, e par 04 (quatro) Defensores
Püblicos da Classe Especial.

§ 2° - Durante a periodo de estágio probatório, ser aprofundada a
investigaçáo relativa aos aspectos moral, pessoal, profissional e familiar do
membro da Defensoria PUblica, valendo as canclusöes coma subsIdio a
decisào do Conselho Superior da Defensoria PUblica.

§ 31 - 0 membro da Defensoria Püblica deverá encarninhar a Cornissâo
relatOrios trirnestrais de atividades, instruldos corn pelo menos 10 (dez)
trabalhos, abrangendo as diversas areas de atuação, na forma que dispuser a
regulamento respectivo.
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§ 40 - 0 Corregedor-Geral e a Cornissãa designadas poderâo requisitar ao
membro da Defensoria Piblica em estágia probatório cOpias de trabalhos
referidos nos relatôrios trimestrais e não encaminhadas.

§ 51 - 0 Corregedor-Geral da Defensoria Püblica poderá, a qualquer tempo,
de ofIcio ou mediante provocacão dos rnembros da Comissãa, irnpugnar,
fundamentadamente, a permanência do Defensor Piblico na carreira,
observado a disposto nos arts. 30, )(XV, e 102, § 2 1 , 31 e 41.

§ 60 - Acolhida a impugnação pelo Conselho Superior, a Defensar Püblica
será exonerado par ato do Defensor Püblico-Geral, cabendo da decisäa
recurso ao Conseiho Superior, no prazo de 5 (cinca) dias.

§ 70 - Rejeitada a impugnacão, a membro da Defensoria Püblica
permanecerá em estágia probatOrio, na forma desta lei.

§ 81 - Não sendo impugnada a estágio probatOria, a Subcorregedar-Geral
designado para presidir a Comissâo paderá sugerir ao Corregedor-Geral, ate
120 (centa e vinte) dias antes do términa do estágio probatório, a confirmacãa
do membro da Defensoria POblica na carreira, servindo a manifestaçâo coma
subsIdia ao Conselheiro designado, nos termos do artiga 102 desta lei.

Art. 101 - Fica suspensa, ate definitiva julgamenta, a periodo de estágia
prabatório do membra da Defensoria Püblica no casa de impugnacâo a sua
permanência na carreira.

Paragrafo Unico - 0 Defensor Püblica Substituta em regime de estágia
probatória somente poderá afastar-se do exerccio do cargo par motivo de
férias au licenca para tratamento de saUde, caso em que a estágia náo se
suspende.

Seçâo V
Da Confirmacão na Carreira

Art. 102 - A conveniência da confirmacâa na carreira do Defensor PUblica
em estágio probatória será examinada par integrante do Canselho Superior
da Defensoria Püblica, designada mediante distribuiçâa dos relatôrias.

§1° - 0 Corregedar-Geral, ate 90 (noventa) dias antes do términa do estágia
probatOria, apresentará ao Conselha Superior relatória da atuacãa do
estagiária, emitindo parecer a respeita sabre sua confirmacãa.

§ 21 - 0 Conselheiro designado devera, 'té 60 (sessenta) dias antes do
término do estágia prabatório, em exposição fundamentada e instrulda corn
as documentas necessárias, propor ou nao a canfirmacãa na carreira do
Defensor PUblico em estágio probatOrio.

§ 3° - Caso a Conseiheira designada, cam base em avaliaçäo especial
pracedida pela Comissäo de que trata a artiga 100, venha a propor ao
Conseiho Superior a exaneração do Defensor Püblico em estágio probatOria,
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terá este 10 (dez) dias para oferecer alegaçães e provas.

§ 40 - A intimacâo do interessado far-se-a por meio de publicacão no Orgào
oficial do Estado.

§ 50 - 0 Conselho Superior, na primeira reunäo subsequente, decidirá
acerca da proposta, pelo voto de 213 (dois tercos) de seus membros.

§ 61 - Quando o Conselho Superior decidir pela nao-confirmacão do
Defensor Pblico no cargo, o Defensor Püblico-Geral procederá sua
exoneracão.

Art. 103 - Ficam suspensos, automaticamente, ate definitivo julgamento, 0
exercicio furicional e o perlodo de estágio probatório do membro da
Defensoria Pblica em estágio probatOrio, quando houver impugnaço pelo
Conseiheiro designado.

§ 1 1 - Propondo o Conselheiro a confirmação na carreira do membro da
Defensoria Püblica, suspende-se, automaticamente, o perlodo de estágio
probatOrio, ate definitivo julgamento pelo Consetho Superior da Defensoria
PUbI ica.

§ 211 - 0 tempo de suspensào do exercicio funcional sera contado para
todos Os efeitos legais em caso de confirmação.

§ 30 - Se a decisão for pela confirmacao, compete ao Defensor PUblico-
Geral expedir o respectivo ato declaratOrio, no qual deverá constar a sua nova
condicäo como Defensor PUblico de Classe I, além de titularidade no NCicleo
em que estiver exercendo as suas atribuicöes, salvo se no NUcIeo em que
estiver atuando existir titular, ainda que licenciado ou afastado.

§ 40 - Caso o Defensor Püblico confirmado näo puder ser titularizado, será
ele designado para exercer as suas atribuiçöes em outro Nücleo.

CapItulo II
Da Carreira e dos Cargos

Art. 104 - A carreira de Defensor Ptblico estável é constituida de três
classes denominadas:

- Defensor PUblico de Classe I (inicial);
II - Defensor Püblico de Classe II (intermediária);
Ill - Defensor Pblico de Classe Especial (final).
Parágrafo ünico - 0 quadro de carreira da Defensoria Ptblica é integrado

pelos cargos relacionados no anexo desta tel.
Capitulo Ill

Da Vacância e das Formas de Provimento Derivado
Secäo I

Das Disposiçöes Preliminares
Art. 105 - Na existência de vaga a ser provida, ocorrida nas hipOteses
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previstas no artigo 174, o Defensor Pt:jblico-Geral fará publicar, no Orgão
oficial, edital de inscrição dos candidatos.

§ 1 1 - 0 Regimento Interno disciplinará Os requisitos do edital de promoçâo
ou remoção e Os critérios de votação, observado o disposto nesta lei.

§ 2° - A data da abertura da vaga, para efeito de determinacao do critério de
provimento, sera a estabelecida na forma prevista no parágrafo Unico do
artigo 174.

Seção II
Da Promoção

Art. 106 - A promocão na carreira de Defensor Püblico será efetivada por
ato do Defensor PUblico-Geral, obedecidos, alternadamente, Os critérios de
antigüidade e merecimento, observando este a lista triplice, decorrido o
intersticio de 2 (dois) anos de efetivo exercicio na classe.

Parágrafo ünico - Dispensar-se-á o prazo de intersticlo previsto neste artigo
se não houver quem preencha tal requisito, ou se quem o preencher não
aceitar a promocão.

Art. 107 - Observar-se-á, além dos requisitos legais para promoco, Os

seguintes critérios:
- operosidade, assiduidade e dedicação no exercicio do cargo;

II - presteza e seguranca nas manifestaçöes processuais;
Ill - conduta püblica e particular ilibada;
IV - conceito funcional constante em assentamentos da lnstituicâo ou

apurado em inspeçöes, correiçöes e informaçöes idôneas;
V - referências em razão da atuacão funcional;
VI - freqüência a cursos, seminarios, encontros e outras atividades similares

de aprimoramento cultural;
VII - publicacäo de livros, teses, estudos e artigos jurIdicos, Inclusive

premiação obtida;
VIII - atuacão em Ncleo que apresente dificuldade ao exercicio das

atribuiçoes;
IX - contribuição a melhoria dos serviços da lnstituição e do NUcleo;
X - nümero de vezes que tenha participado de Iistas de promocáo.
Art. 108 - Somente poderá concorrer a promocão por merecin nto 0

membro da Defensoria Piiblica que:
I - requerer sua inscrição no prazo de 15 (quinze) dias a contai da

publicaçäo, no Orgão Oficial, do aviso de existência de vaga, devendo constar
do requerimento estar corn o servico em dia;

II - nâo esteja em disponibilidade cautelar ou decorrente de punicâo;
III - näo tenha sofrido penalidade disciplinar nos 12 (doze) meses anteriores
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a formaçâo da respectiva lista ou esteja submetido a processo disciplinar
administrativo;

IV - não esteja respondendo a ação penal por infraçäo cuja sançáo
cominada seja de reclusào, ou que esteja cumprindo pena imposta;

V - nâo tenha afastado do exercIcio das funçöes nos Ciltimos (2) dois anos,
ressalvado o disposto no artigo 146;

VI - não tenha dado causa, injustificadamente, a adiamento de audiência, no
perlodo de 12 (doze) meses anteriores ao pedido e assim o declarar
expressamente no requerimento de inscriçâo;

VII - nâo esteja em estágio probatOrio.
Subseção I

Da antiguidade
Art. 109 - A antiguidade, para efeito de promoçào, será determinada pelo

tempo de efetivo exercicio na classe, independente de inscriçäo, importando
em interrupçâo de contagem de tempo o afastamento do cargo, salvo por
motivo de:

I - férias;
II - licença:
a- para tratamento de sajde;
b - por motivo de doença de pessoa da familia;
c- a gestante;
d- paternidade;
e) em caráter especial;
f) pa ra casamento, ate oito dias;
g) por luto, em virtude de falecimento do cônjuge, ascendente,

descendente, irmãos, sogros, noras e genros, ate oito dias;
III - periodo de trânsito;
IV - prestacao de servico militar e outros obrigatórios por lei;
V - exercIcio, no âmbito da Defensoria Püblica, de cargos em comissão ou

funcao de assessoria;
VI - em outros casos previstos em lei.
Art. 110 - Ocorrendo empate na classificação por antiguidade, terão

preferência sucessivarnente:
I - o mais antigo na carreira da Defensoria Püblica;
II - o que tiver obtido melhor classificaçäo no concurso de ingresso na

carreira;
III - o de major tempo de serviço püblico estadual;
IV - o de major tempo de serviço pOblico; e
V - o mais idoso.
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Art. 111 - Nos meses de janeiro e julho de cada ano, o Defensor PLiblico-

Geral fará publicar, no Orgão oficial do Estado, lista de antiguidade dos
membros da Defensoria POblica, corn o tempo de servico em dias.

§1 1 - As reclamacöes contra a lista de antigüidade poderão ser
apresentadas pelos interessados no prazo de 15 (quinze) dias da publicacao.

§21 - Da decisáo do Defensor PUblico-Geral sobre a reclamacâo oferecida
contra a lista caberá recurso para o Conselho Superior, no prazo de 10 (dez)
dias.

Subsecâo II
Do Merecimento

Art. 112 - 0 Conselho Superior fixará os critérios para aferiçao do
merecimento dos membros da Defensoria Püblica, considerando, além dos
requisitos previstos nos artigos 107 e 108, especialmente:

I - a assiduidade e a dedicaçao no cumprimento de suas atribuicöes;
II - o aprimoramento intelectual e cultural em cursos de aperfeiçoamento, de

natureza jurIdica, promovidos pela Defensoria PUblica ou por estabelecimento
de ensino superior oficialmente reconhecido;

Ill - a contribuicào a organizacâo e melhoria dos servicos da Defensoria
Püblica;

IV - que nâo tenha sofrido penalidade disciplinar nos 12 (doze) meses
anteriores a formacão da respectiva lista ou esteja submetido a processo
disciplinar administrativo.

Parágrafo ünico - Os cursos de aperfeiçoarnento de que trata o inciso II
deste artigo compreenderão, necessariamente, as seguintes atividades:

a) apresentacâo de trabalho escrito sobre assunto de relevância juridica;
b) defesa oral do trabalho que tenha sido aceito por banca examinadora.
Art. 113 - A promocão P01 merecimento dependerá de lista trIplice para

cada vaga, elaborada pelo Conseiho Superior da Defensoria Püblica, em
sessão aberta e voto oral.

§1 0 - Serão incluldos na lista triplice os nomes votados pela maioria
absoluta, procedendo-se tantos escrutinios quantos necessários.

§20 - A lista de promocão por merecimento poderá conter menos de 3 (três)
nomes, se nâo houver remanescente da classe corn o requisito do interstIcio.

§30 - A lista triplice será acompanhada do histOrico funcional dos
candidatos, com a indicação dos votos obtidos, o escrutInio e a mençäo de
entradas em listas anteriores.

§40 - E obrigatOria a promoção, por merecimento, do membro da Defensoria
PUblica que figurar na lista pela terceira vez consecutiva ou pela quinta vez
alternada.
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§5° - Em caso de haver mais de urn candidato a promoção compulsária, 0

desempate far-se-6 pelo critério estabelecido no artigo 110 desta lei.
Art. 114 - Nâo podem concorrer a promoçâo por merecimento Os

Defensores Püblicos afastados do efetivo exercicio do cargo, bern como os
que a ele tiverem voltado a menos de seis meses.

Parágrafo Unico - 0 disposto neste artigo não se aplica aos Defensores
Püblicos afastados pelos motivos ressalvados no artigo 109.

Art. 115 - 0 Defensor Püblico-Geraj prornoverá, no prazo de 15 (quinze)
dias contado do recebimento do expediente, os indicados a promoçáo por
antigüidade ou merecimento.

Parágrafo Unico - A promoçao realizada apOs o prazo fixado neste artigo
retroagira ao dia seguinte de seu vencirnento.

Capitulo IV
Da Inamovibilidade e da Rernoção

Art. 116 - Os membros da Defensoria PUblica do Estado de Minas Gerais
säo inamoviveis, salvo se apenados corn rernoçâo compulsória, na forma
desta lei.

Art. 117 - A remoçáo será voluntária ou por permuta.
Art. 118 - A remoção compulsória somente será aplicada corn prévio

parecer do Conseiho Superior, assegurada ampla defesa em processo
administrativo disciplinar.

Art. 119 - A rernoção voluntária far-se-6 mediante requerimento ao Defensor
Püblico-Geral, nos quinze dias seguintes a publicação do edital , no diário
oficial do Estado de Minas Gerais, do aviso da existência da vaga.

§1° - Findo o prazo fixado neste artigo, havendo mais de urn candidato a
rernoção, será removido o mais antigo na classe e, ocorrendo empate,
sucessivamente, o mais antigo na carreira, no serviço püblico do Estado, no
serviço püblico em gera!, o mais idoso e o mais bern classificado no concurso
para ingresso na Defensoria PUblica.

§2° - A rernoção precederá o preenchimento da vaga por nomeação.
§3° - A remoção voluntária somente será deferida apOs urn 1 (urn) ano de

exercIcio no NUcleo da Defensoria PUblica.
§4° - Em caso de rernoçäo voluntária, o Defensor Püblico ficará impedido de

concorrer a prornoçao por merecirnento, pelo prazo de 1 (urn) ano.
Art. 120 - Quando por permuta, a rernoçáo será concedida mediante

requerimento dos interessados, atendida a conveniência do serviço.
§1° - A rernoçäo por permuta sornente será deferida apOs urn ano de

exercicio na Defensoria PUblica.
§20 - Em caso de remoção por permuta, o Defensor PUblico flcará impedido
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de concorrer a prornoção por merecirnento, pelo prazo de 1 (urn) ano.

Titulo V
Das Garantias e das Prerrogativas

CapItulo I
Das Gararitias

Art. 121 - 0 Defensor Ptiblico do Estado está sujeito a regime juridico
especial e tern as seguintes garantias:

- independência funcional no desempenho de suas atribuicöes;
II - inarnovibilidade;
III - irredutibilidade de remuneracão, fixado na forma do artigo 39, §4°,

ressalvado o disposto no artigo 37, X e XI, da Constituição Federal;
IV - estabilidade, nos termos da lei.
§1 1 - 0 membro da Defensoria PUblica, confirmado no cargo nos terrnos do

artigo 103, § 30, desta lei, somente poderá ser dernitido em virtude de
sentenca judicial transitada em julgado, de procedimento disciplinar
administrativo, e mediante procedirnento de avaliação periódica de
desempenho, em qualquer hipôtese, assegurada a ampla defesa.

§21 - Em caso de extincão do órgão de execucão, da Comarca ou mudança
da sede do Nücleo, será facultada ao Defensor Püblico a rernoção para outro
NUcleo, ou obter a disponibilidade corn remuneração proporcional ao tempo
de serviço, ate o seu adequado aproveitarnento em outro cargo, e a contagem
do tempo de servico, corno se em exercIcio estivesse.

Capitulo II
Das Prerrogativas

Art. 122 - São prerrogativas dos mernbros da Defensoria Püblica do Estado
de Minas Gerais, no exercicio de suas atribuiçöes:

I - receber intimação pessoal em qualquer processo ou grau de jurisdicão,
contando-Ihe em dobro todos os seus prazos;

II - não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante por
crime inafiançável, caso em que a autoridade fara imediatamente
comunicação ao Defensor PCibIico-Geral, sob pena de responsabilidade de
quem não o fizer;

III - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado Malor, corn
instalaçães e comodidades condignas e corn privacidade, €. apOs sentença
condenatória transitada em julgado, ser recoihido em depende'cia separada
no estabelecirnento em que tiver de ser cumprida a pena e, na sua falta, em
prisão domiciliar;

IV - comunicar-se, pessoalmente e reservadamente, corn seus assistidos,
mesmo sem designacão, quando estes se acharem presos, detidos ou
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recoihidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados
incomunicáveis;

V - ter vista pessoal dos processos judicials ou administrativos de qualquer
natureza, em cartOrio ou na repartiçäo competente, fora dos cartOrios e
secretarias, ressalvadas as vedacoes legais, ou retirá-los pelos prazos legais;

VI - examinar, nos termos da Lei Federal n o 8.906 de 4/7/94, autos de
processos em andamentos ou findos, mesmo sem designacäo, quando não
estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtençao de cópias, podendo tomar
apontamentos;

VII - examinar em qualquer repartiçào policial, mesmo sem designacäo,
autos de flagrante e de inquerito, findos ou em andamento, ainda que
conclusos a autoridades, podendo copiar pecas e tomar apontamentos;

VIII - manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio de cota,
corn assinatura devidamente identificada;

IX - requisitar de autoridade püblica ou de seus agentes, gratuitamente,
exames, certidöes, pericias, vistorias, diligéncias, processos, documeritos,
informaçães, esciarecimentos e providéncias necessárias ao exercicio de
suas atribuiçaes;

X - representar a parte, em feito administrativo ou judicial,
independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei
exija poderes especlais;

XI - deixar de patrocinar acäo, quando ela for manifestamente incabivel ou
inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocInio, comunicando o fato
ao Defensor Piiblico-Geral, corn as razöes de seu proceder;

XII - receber o mesmo tratamento reservado aos magistrados, membros do
Ministério Püblico e demais titulares de cargos das funcöes essenciais a
Justica;

XIII - ser ouvido como testemunha, em qualquer processo ou procedimento,
em dia, hora e local previamente ajustados corn a autoridade competente;

XIV - ingressar livremente: 	 -
a) nas salas de sessöes dos tribunals, mesrno além dos cancelos que

separam a parte reservada aos magistrados;
b) nas salas e dependências de audiência, secretarias, cartórios, oficios de

justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisöes,
mesmo fora da hora de expedierite e independentemente da presença de
seus titulares;

c) em qualquer edificio ou recinto em que funcione repartição judicial ou
outro serviço püblico onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou
informaçao itiI ao exercicio da atividade profissiorial, dentro do expediente ou
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fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou
empregado;

d) em qualquer assembléia ou reuniäo de que participe ou possa participar
o seu assistido, ou perante a qual deva comparecer, desde que munido de
poderes especiais;

XI - permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais
indicados no inciso anterior, independentemente de licença;

Xli - dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de
trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra
condição, observando-se a ordem de chegada;

XIII - sustentar oralmente as razöes de qualquer recurso ou processo, nas
sessães de julgamento, apás o voto do relator, em instância judicial ou
administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo maior for
concedido;

XIV - usar da palavra, pela ordem, em qualquer juIzo ou tribunal, mediante
intervenção sumária, para esclarecer equivoco ou dtivida surgida em relação
a fatos, documentos ou afirmaçöes que influam no julgamento, bern como
para replicar acusaçâo ou censura que lhe forem feitas;

XV - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante quaiquer juizo, tribunal
ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou
regimento;

XVI - falar, sentado ou em pe, em julzo, tribunal ou órgâo de deliberação
coletiva da Administracâo Püblica ou do Poder Legislativo;

XVII - retirar autos de processos findos, mesmo sem designação, pelo
prazo de vinte dias;

XVIII - ser publicarnente desagravado, quando ofendido no exercicio da
profissào ou em razão dela;

XIX - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou
ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado corn pessoa de quern seja ou foi
Defensor, mesrno quando autorizado ou solicitado pelo cliente, bern como
sobre fato que constitua sigilo profissional;

XX - retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregäo oara ato
judicial, após trinta minutos do horário designado e ao qual ainda nao tenha
comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicacão
protocolizada em juizo;

)O(I - possuir carteira de identidade funcional, expedida pela própria
instituição, conforme modelo aprovado pelo Defensor Püblico-Gerai, de uso
obrigatôrio no exercicio de suas atividades;

XXII - usar insignias e vestes talares privativas da Defensoria PUblica, de
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acordo corn os modelos oficiais aprovados no Regimento Interno;

XXIII - ter permissâo especial para porte de arma, de acordo corn a
legislaçao própria;

XXIV - ser respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo
profissional, a inviolabilidade de seu local de trabaiho, de seus arquivos e
dados, de sua correspondéncia e de suas comunicacoes, inclusive telefônicas
ou afins, salvo caso de busca ou apreensão determinada por magistrado e
acompanhada de representante da OAB e do Defensor Püblico-Geral;

XXV - ter assegurado o direito de acesso, retificaçao, complementaçao dos
dados e inforrnaçaes relativas a sua pessoa e atividade funcional existentes
nos órgãos da instituiçäo.

§ 10 - 0 Defensor Püblico tem imunidade profissional, nao constituindo
injüria, difamação ou desacato punIveis qualquer manifestaçao de sua parte,
no exercIcio de sua atividade, em juIzo ou fora dele, sem prejuizo das
sançöes disciplinares perante a Defensoria Püblica, pelos excessos que
cometer.

§ 2° - Quando, no curso de investigaçâo policial, houver indIcio de prática
de infraçao penal por membro da Defensoria Püblica, a autoridade policial,
civil ou militar, comunicará o fato ao Defensor Püblico-Geral, que designara
membro da Defensoria PUblica para acompanhar a apuraçào.

§ 3° - Aplicam-se aos Defensores Püblicos, no que couber, quaisquer outros
direitos reconhecidos aos Advogados.

§ 4° - A lista séxtupla, referida no artigo 94, parte final, da Constituiçao da
RepibIica, poderá ser também integrada por membro da Defensoria Ptiblica.

§ 5° - No caso do inciso XXV deste artigo, o requerimento será endereçado
ao Corregedor-Geral, instruldo, quando for o caso, corn os documentos
pertinentes.

§ 6° - 0 Corregedor-Geral decidirá no prazo máximo de trinta dias,
cabendo, em caso de indeferimento, recurso ao Conseiho Superior, em 5
(cinco) dias, contados da efetiva ciência.

Art. 123 - As garantias e prerrogativas previstas neste Titulonão excluem
outras estabelecidas em lei.

fltulo VI
Da Remuneraçao, das Vantagens e dos Direitos

Capitulo I
Da Remuneraçao e das Vantageris

Seção Cinica
Dos Cargos de Provimento Efetivo da Carreira

Art. 124 - A remuneraçao do Defensor Piblico guardará diferença de ate
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10% (dez por cento) de uma para outra classe da carreira, a partir do fixado
para o cargo de Defensor Püblico de Classe Especial, o qual não sera inferior
a 75% (setenta por cento) da remuneracao fixada para o cargo de Defensor
PCjblico-Geral.

Art. 125 - Estendem-se aos Defensores Püblicos os reajustes da
remuneração concedidos, em caráter geral, aos servidores estaduais.

Art. 126 - Os proventos da aposentadoria ou da disponibilidade do Defensor
Püblico corresponderão a remuneração atribuida ao ocupante do mesmo
cargo em atividade.

Parágrafo Unico - A remuneração do Defensor Piblico colocado em
disponibilidade será proporcional ao tempo de serviço.

Art. 127 - 0 membro da Defensoria PUblica terá o direito a perceber, além
da remuneração, as seguintes vantagens de caráter indenizatOrio:

I - ajuda de custo para despesas de transporte e mudanca;
II - diárias.
§ 1 0 - Aplicam-se aos membros da Defensoria Piiblica os direitos sociais

previstos no artigo 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituiçao Federal, e
artigo 31, I, II e III, da Constituicão Estadual.

§ 21 - Outras vantagens de caráter indenizatOrio não disciplinadas ou não
previstas na presente lei serâo auferidas pelos membros da Defensoria
Ptiblica de acordo corn as normas pertinentes, inclusive as aplicáveis 30

funcionalismo em geral.
Subsecão I

Da Ajuda de Custo
Art. 128 - 0 Defensor PCiblico, no exercIcio do cargo, que, no interesse da

instituição, acumular suas funçoes em outra Comarca será reembolsado das
despesas corn transporte, nos termos do Regimento Interno.

Art. 129 - No caso de remoçáo compulsória, o membro da Defensoria
PCiblica fará jus a indenizacäo das despesas de rnudança, nos termos do
Regimento Interno.

Subsecào II
Das Diárias

Art. 130 - 0 rnembro da Defensoria PUblica que, em razäo de serviços, se
deslocar temporariarnente da Comarca em que tiver exercIcio terá direito a
percepção de diárias na forma estabelecida pelo Regimento Interno,
obedecida a Iegislação pertinente.

Art. 131 - Também fará jus a percepçâo de diana o membro da Defensoria
Piiblica que se afastar do Estado pelo prazo rnáximo de 5 (cinco) dias üteis,
inclusive para a participaçâo como autor de tese, membro de comissão
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técnica ou delegado do Defensor PibIico-Geral em congressos, simpOsios,
seminários e outros conclaves, observado o disposto no artigo 10, V.

Subsecão Ill
Da Ajuda de Magisterio

Art. 132 - Aos integrantes da Cornissão de Concurso e do Centro de Estudo
e Aperfeiçoamento Funcional, estes por hora/aula, poderá ser conferida verba
indenizatOria conforme estabelecido no Regimento Interno.

CapItulo II
Dos Direitos

Secão I
Disposiçöes Preliminares

Art. 133 - Além da remuneração e de honorários de que tratam Os CapItulos
I e II, asseguram-se aos membros da Defensoria Püblica os seguintes
direitos:

I - férias e férias-prèmio;
II - licença e afastamentos; e
Ill - aposentadoria.
Art. 134 - São considerados como de efetivo exercIcio, para todos o efeitos

legais, Os dias em que o membro da Defensoria PUblica estiver afastado de
suas funçoes em razão de:

- licença prevista nesta lei;
II - férias;
III - perlodo de trânsito;
IV - em caso de afastamento decorrente de processo disciplinar

administrativo, exceto para promoção;
V - designaçao do Defensor Püblico-Geral para:
a) realização de atividade de relevãncia para a lnstituição;
b) direção do Centro de Estudos e Aperfeicoamento Funcional da

Defensoria PUbhca;
VII - exercIcio de cargo ou funçao de direção de associação representativa

da classe; e
VIII - outras hipóteses definidas em lei.

Secão II
Das férias

Art. 135 - Os membros da Defensoria Püblica tern direito a fénas anuais de
sessenta dias, a serem gozadas individual ou coletivamente, coincidindo, de
preferéncia, corn os recessos forenses.

§ 10 - Independentemente de solicitação, será paga ao membro da
Defensoria PibIica importância correspondente a urn terço da remuneração a
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cada perlodo de trinta dias de férias gozadas.

§ 20 - 0 pagamento da remuneracão das férias será efetuado ate dois dias
antes do inIcio de gozo do respectivo perIodo.

§ 30 - Em caso de exoneracão, será devida ao membro da Defensoria
PtbIica indenizacão relativa ao perlodo de férias a que tiver direito e ao
incompleto, na proporçao de urn doze avos por més de efetivo exerciclo, ou
fracão superior a quatorze dias, calculada corn base na remuneração do rnês
em que for publicado o ato exoneratório, não podendo o valor exceder o
correspondente a dois perlodos.

§ 40 - As férias não gozadas no perlodo, por conveniéncia do servico,
poderao se-b, acumuladamente, no ano seguinte.

Art. 136 - As férias serão gozadas por periodos consecutivos, ou não, de 30
(trinta) dias cada, de acordo corn o interesse do servico.

Art. 137 - 0 membro da Defensoria PUblica em estágio probatorio sO gozará
férias após corn pletar urn ano de efetivo exercIcio.

Art. 138 - 0 membro da Defensoria PCiblica comunicará ao Defensor
Püblico-Geral, antes de entrar em férias, o endereço onde poderá ser
encontrado, caso se afaste de seu domicIlio.

Art. 139 - 0 rnernbro da Defensoria PUblica, prornovido ou removido durante
o gozo de férias, contará do término destas o prazo para assumir suas novas
funçoes.

Art. 140 - Findas as férias, o membro da Defensoria POblica comunicará o
seu retorno ao exerciclo de suas funcOes.

Secão III
Das Férias-Prérnio

Art. 141 - Ao membro da Defensoria PUblica, apOs cada qüinqüênio de
exercIcio no serviço pUblico, será assegurado o direito a férias-prêmio de 3
(trés) meses, corn remuneracäo integral do cargo.

Parágrafo ünico - 0 perIodo de disponibilidade do membro da Defensoria
Püblica não sera computado para efeito de férias-prernio. 	 -

Art. 142 - Os perlodos de férias-prérnio não gozados poderão ser, a
requerimento do Defensor Püblico, convertidos em espécie, quando de sua
aposentadoria.

Art. 143 - Em caso de falecimento do membro da Defensoria Püblica, são
devidos ao seu cônjuge sobrevivente ou aos dependentes a remuneração
correspondente aos perlodos de férias-prémio não gozados.

Parágrafo tnico - Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, equipara-
se o companheiro ou companheira ao cônjuge.

Seção IV



rA-71

1012
Das Licenças

Art. 144 - Conceder-se-6 licença ao membro da Defensoria Ptiblica:
- para tratamento de saUde;

II - par motivo de doença de pessoa da familia;
III - a gestante;
IV - por motivo de paternidade;
V - para casamento, por 8 (oito) dias;
VI - por luto, em virtude de falecimento de cOnjuge, ascendente,

descendente, irmãos, sogros, pais, noras e genros, par 8 (alto) dias;
VII - em caráter especial;
VIII - par prêmio;
IX - para a trato de interesses particulares;
X - par motiva de afastamento do cônjuge;
XI - em outros casos previstos em lei.
Art. 145 - A Iicença em caráter especial poderá ser concedida nos seguintes

casos:
I - exercicio de cargo na administraçao superior corn funço que exija

dedicaçao exclusiva, ouvido a Conselho Superior da Defensoria PtbIica;
II - exercicio do cargo de Presidente ou de Diretor da entidade de classe;
III - frequência a cursos de aperfeiçoamento e estudos, no Pals ou no

exterior, de duraçao maxima de 2 (dais) anas, sem percepção de
vencimentos e vantagens e sem onus para a Estado, observado a disposto no
artigo 30, inciso XVI;

IV - participaçäo em congressos, seminários au encontros relacionados corn
o exercIcio da função, pelo prazo máximo de 5 (cinco) dias Oteis, sem
prejuizo da remuneraçäo e vantagens de caráter indenizatOrio.

§ 10 - A licença a que se refere a inciso II será remunerada e perdurara ate
o térrnino do mandato.

§ 2° - A licença de que trata a inciso III näo será concedida ao membro da
Defensoria PUbtica em estágio probatório, ou que esteja submetido a
processo disciplinar administrativo.

§ 30 - A !icença prevista no inciso III obriga a apresentaçâo de relatório
circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas pelo Defensor Püblico.

§ 4° - 0 membro da Defensoria PUblica perderá a tempo de servico
carrespondente as Iicenças previstas nos incisos II! e IV se näo comprovar a
aproveitamento nos 30 (trinta) dias subsequentes ao término da atividade
desernpenhada.

Seçâo V
Dos Afastamentos
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Art. 146 - 0 membro da Defensaria Püblica somente poderá afastar-se do

cargo para:
I - exercer mandato eletivo pUblica ou a ele cancorrer;
II - exercer mandato de Presidente ou de Diretor da Associaçãa de Classe;
III - exercer cargo de Ministro, Secretário de Estado ou seu substituto

imediato;
IV - tratar de interesses particulares, pela prazo maxima de 2 (dais) anos.
§ 1° - 0 afastamento previsto no inciso I obedecerá ao disposta no artigo 38

da Constituicào da RepOblica.
§ 21 - 0 afastamento prevista no inciso III implicará a percepcão exclusiva

da remuneraçâo da funcao pUblica a ser exercida.
§ 30 - 0 afastamenta previsto no incisa IV dependerá de aprovacâo, par

malaria absoluta, do Conselho Superior da Defensoria PibIica, nâo sera
considerado coma efetivo exercicia e dar-se-á sem remuneração.

§ 41 - Não serào permitidos as afastarnentos previstos nos incisos III e IV de
membra da Defensoria PCiblica que:

I - esteja submetido a processo disciplinar administrativo;
II - esteja em estagia probatOrio ou que näo preencha as condiçOes

previstas no artigo 107 desta lei;
III - reUna as requisitos para aposentar-se.

Secâo VI
Do Tempo de Servico

Art. 147 - A apuracáa do tempo de serviça para aposentadoria sera feita em
dias, convertidos em anos, estes considerados coma de 365 (trezentos e
sessenta e cinca) dias.

§ 10 - 0 tempo de servico pUbtica e privado sera computado para as efeitos
legais, salvo se concomitante.

§ 20 - 0 tempo de servico privado náo será considerado para a concessão
de férias-piêmio.

Secao VII
Da Aposentadoria

Art. 148 - 0 membro da Defensoria PUbtica sera aposentado:
I - par invalidez permanente, sendo as proventas integrais, quando

decorrente de acidente de serviço, motéstia profissional ou daenca grave,
cantagiosa ou incuravel, e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, corn praventas
proporcianais ao tempo de servica;

III - voluntariamente:
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviça, se hornem, e aos 30 (trinta) se
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muiher, corn proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) anos,
se mulher, corn proventos proporcionais a esse tempo;

c) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta)
se mulher, corn proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Art. 149 - A aposentadoria compulsória será automática e terá vigência a
partir do dia imediato àquele em que o servidor aUngir a idade-limite de
permanência no serviço püblico.

Art. 150 - A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da
data de publicação do respectivo ato.

§ 10 - No caso de aposentadoria voluntária, é assegurado ao membro da
Defensor-ia Püblica afastar-se da atividade, a partir da data do requerimento,
salvo se estiver em tramitação contra ele processo disciplinar administrativo.

§ 21 - A não-concessão da aposentadoria importará na reposiçäo, por parte
do Defensor PUblico, do periodo de afastamento.

§ 30 - A aposentadoria por invalidez será precedida de licenca para
tratamento de saide por periodo nâo excedente a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 40 - Expirado o periodo de licença previsto no parágrafo anterior e não
estando em condicaes de reassumir o cargo ou de ser aproveitado, o membro
da Defensoria PUblica sera aposentado.

§ 50 - 0 lapso de tempo compreendido entre o término da Iicenca e a
publicação do ato de aposentadoria será considerado corno prorrogação de
Iicença.

Art. 151 - Os proventos da aposentadoria dos membros da Defensoria
PUblica serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modiflcar a remuneraçào dos membros em atividade.

Art. 152 - São estendidos aos Defensores Püblicos inativos quaisquer
benefIcios ou vantagens posteriormente concedidos aos membros em
atividade, inclusive quando decorrentes de transformaçào ou reclassificaçâo
do cargo em que se tenha dado a aposentadoria. 	 -

Secão VIII
Da Verificação de Incapacidade Fsica e Mental

Art. 153 - Em caso de fundados indIcios de incapacidade fisica ou mental
de membro da Defensoria Piblica, de ofIcio ou mediante representação do
Defensor Püblico-Geral ou do Corregedor-Geral, determinar-se-á a
suspensäo do exercIcio funcional daquele, sem prejuIzo da percepcão da
remuneraçáo e da classificação na lista de antiguidade.

Art. 154 - A incapacidade fisica ou mental, averiguada por junta médica
oficial que tenha concluldo pela impossibilidade do exercIcio regular da
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função, acarretará a aposentadoria por invalidez do membro da Defensoria
PUblica.

Parágrafo ünico - Não confirmada a incapacidade fIsica ou mental, o
membro da Defensoria PUblica reassumirá imediatamente o exercIcio das
funçöes.

Art. 155 - Os indIcios a que se refere o artigo 153 poderão ser apurados em
investigacão sumária, aplicando-se o disposto no artigo 203 e seguintes.

Seçäo IX
Da Pensão por Mode

Art. 156 - A pensão por mode, correspondente a 213 (dois tercos) da
remuneraçáo ou proventos percebidos pelos membros em atividade ou
inatividade da Defensoria Püblica, será reajustada na mesma data e
proporcão daqueles, observado o disposto no artigo 159.

Paragrafo Unico - A pensão obrigatória não impedirá a percepcáo dos
benefIcios decorrentes de contribuição voluntária para qualquer entidade de
previdência.

Art. 157 - A pensão por mode, prevista no artigo anterior, será devida ao
cônjuge sobrevivente e fllhos menores de 21 (vinte e urn) anos do membro da
Defensoria Püblica.

§ 1 0 - Na falta dos beneficiários designados no caput deste artigo, a pensão
será concedida aos genitores do membro da Defensoria PCjblica, desde que
comprovada a dependéncia econOmica e a inaptidäo invoIunt ara 0

trabalho, grave enfermidade ou senilidade.
§ 2° - A pensão prevista no parágrafo anterior corresponderá a 1/3 (urn

terco) dos valores previstos no artigo 156.
Art. 158 - A pensão destinada ao conjuge sobrevivente e fllhos será devida

àquele enquanto perdurar a sua viuvez e, no caso dos fllhos matriculados em
curso regular de nIvel superior, estendida ate a conclusão do curso,
observado o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, extinguindo-se,
também, pela convolacão de nUpcias. 	 -

§ 10 - A parcela destmnada ao cônjuge sobrevivente reverterá em beneficio
dos filhos, em caso de mode ou cessacão da viuvez, observado o disposto no
caput deste artigo.

§ 2° - A parcela dos filhos, quando extinta a condição de beneflciários,
reverterá em favor do cônjuge sobrevivente.

§ 3° - 0 limite de idade previsto neste artigo não se aplica aos fllhos
permanentemente inválidos, de acordo corn laudo medico, ou aos legalmente
Incapazes.

Art. 159 - Ao cônjuge do casamento anterior, a quem o membro da
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Defensoria Püblica, por decisão judicial, prestava alirnentos, é assegurada a
continuidade do encargo alimentar, reduzido, se for o caso, a 1/3 (urn terco)
dos valores previstos no art. 156.

§ 10 - 0 novo casamento ou o estabelecimento de relação de natureza
conjugal fixa e estável, devidamente comprovada, implica a extincão
automática do perisionamento.

§ 21 - Os valores remanescentes seräo destinados aos demais beneficiários,
inclusive no caso de extinção da obrigaçao alimentar prevista no caput deste
artigo, observado o disposto no artigo 158.

Art. 160 - Ao cônjuge que, no caso de separacâo judicial ou divórcio, era
assistido economicamente pelo membro da Defensoria PUblica,
independentemente de deciso judicial, sera concedida pensao
correspondente a 1/3 (urn terco) dos valores previstos no artigo 156, "caput",
desde que comprovada a inaptidão involuntária para o trabaiho, a
insuficiência de recursos prOprios para a subsisténcia, grave enfermidade ou
senilidade, observado, ainda, o disposto nos parágrafos do artigo anterior.

Art. 161 - Os filhos havidos ou nâo da relaçâo de casamento, ou por
adocáo, para efeito da pensão por morte disciplinada neste Capitulo,
concorrerão em igualdade de condiçöes corn o cônjuge, garantindo-se aos
beneficiários parcelas individuais isonômicas.

Parágrafo ünico - Aplica-se a isonomia disciplinada neste artigo em caso de
concurso de beneficiários reconhecidos nesta lei, salvo se resultar em
majoraçäo das parcelas previstas nos artigos 157, § 2°, 159 e 160, as quais
seráo reduzidas, se for o caso.

Art. 162 - 0 disposto no § 2° do artigo 158 no se aplica aos beneficiários a
que se refere o "caput" dos artigos 159 e 160.

Art. 163 - Nâo será concedida pensâo por mode aos beneficiários a que se
referem os artigos 157, § 1 1, 159 e 160, se, a data do óbito do membro da
Defensoria Püblica, os beneficiários já perceberem verba previdenciária de
qualquer natureza.

Art. 164 - Ate a conclusão de curso universitário, impiemento da idade ou
convolaçâo de nüpcias pelos fllhos, os valores da pensão por mode serão
ad rninistrados pelo respectivo genitor.

Art. 165 - A pensâo por morte será concedida por ato do Defensor Ptiblico-
Geral, procedendo-se, se for o caso, a justificação administrativa.

Art. 166 - A pensào por morte de membro da Defensoria Püblica,
anteriormente concedida, será adaptada aos preceitos desta lei, no que
concerne ao reconhecimento de beneficiários, a requerimento do interessado.

Art. 167 - Para os fins deste Capitulo, equipara-se, para concessào,
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alteraçäo ou cassação da pensão por mode, o companheiro ao cônjuge.

Capitulo lii
Da Disponibilidade

Art. 168 - Ficará em disponibilidade o membro estável da Defensoria
Piblica cujo cargo seja extinto ou declarado desnecessário, ate seu
adequado aproveitamento.

Art. 169 - A disponibilidade assegurará ao Defensor Püblico a percepção de
sua remuneracào e vantagens de caráter indenizatório, bern como a
contagem de tempo de servico, como se estivesse em exercIcio.

Art. 170 - 0 membro da Defensoria PUblica em disponibilidade näo poderá
exercer funcöes ou atividades vedadas aos que se encontram em exercIcio,
sob pena de cassação da disponibilidade, em processo corn garantia de
ampla defesa.

CapItulo IV
Da Reintegracäo, da Reversão e do Aproveitamento

Secao I
Da Reintegraçäo

Art. 171 - 0 membro da Defensoria PUblica demitido poderá reingressar na
carreira em decorréncia de decisâo administrativa ou judicial, transitada esta
em julgado, retornando ao cargo que ocupava, restabelecidos os direitos e
vantagens atingidos pelo ato da demtssão.

Parágrafo Unico - A reintegracào observará as seguintes normas:
I - se a cargo estiver extinto ou provido, o reintegrado será posto em

disponibilidade remunerada;
II - se, no exame medico, for considerado incapaz, será aposentado corn as

proventos a que teria direito se passasse a inatividade depois da
reintegraçâo.

Seçãoll
Da Reversáo

Art. 172 - 0 membro da Defensoria PUblica que tiver sido aposentado por
invalidez poderá reverter ao cargo que ocupava anteriormente, comprovada,
mediante inspeçáo médica, a cessacâo dos motivos que deram origem a
aposentadoria.

§1 1 - A reversào será perrnitida ate o limite de 60 (sessenta) anos de idade,
se homem, e 50 (cinquenta) anos, se mulher, satisfeitos as requisitos dos
incisos Il, IV, V do artigo 94 desta lei.

§21 - A reversäo prevista neste artigo dará ao servidor a direito a contagem
de tempo relativo ao periodo de afastamento, para todos as fins, salvo para o
de promoçao.
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Seçao Ill
Do Aprovejtamento

Art. 173 -0 aproveitaniento é o retorno a carreira do membro da Defensoria
PUblica posto em disponibilidade e dar-se-á, obrigatoriamente, na primeira
vaga da classe a que ele pertencer.

§1° - 0 aproveitamento terá preferêncja sobre as demais formas de
provimerito.

§20 - No caso de mais de urn concorrente a mesma vaga, dar-se-á o
aproveitamento daquele que estiver ha mais tempo em disponibilidade e,
havendo empate, o de major tempo na Defensoria Püblica.

§31 - 0 aproveitamento dependerá de prévia inspeçâo médica, caso em
que, provada a incapacidade definitiva do membro da Defensoria Püb!ica,
este será aposentado.

§4 1 - Tornar-se-á sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade,
se o membro da Defensoj-ia PUblica não tornar posse no prazo legal ou não
comparecer a inspeçào médica.

Titulo VI!
Da Vacâncja dos Cargos

Art. 174 - A vacânca dos cargos de carreira da Defensoria PUblica dar-se-á
em decorréncia de:

I - exoneração;
II - dernissão;
III - promoçäo;
IV - remoção;
V - aposentadoria;
VI - disponibilidade e
VII -falecirnento.
Parágrafo ünico - Dar-se-6 a vacância na data do fato ou da publicaçao do

ato que Ihe der causa.
Titulo VIII

Dos Deveres, das Proibiçaes e dos Irnpedirnentos
Capitulo I

Dos Deveres
Art. 175 - São deveres do membro da Defensoria Püblica:
I - residir na local idade onde exerce suas funçoes;
II - desempenhar corn zelo e presteza, dentro dos prazos, os servicos a seu

cargo e os que, na forma da lei, Ihes sejam atribuidos pelo Defensor PtbIico-
Geral;

Ill - representar ao Defensor Piiblico-Geral sobre as irregularidades de que

1019
tiver ciéncia, em razão de seu cargo;

IV - prestar as informaçöes solicitadas pelos órgäos da administracão
superior da Defensoria Püblica, quando solicitadas;

V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quando for
obrigatória a sua presenca;

VI - respeitar as partes e tratá-las corn urbanidade;
VII - declarar-se suspeito ou impedido, nos terrnos da lei;
VU! - observar sigilo funcional quanto a matéria dos proced;rnentos em que

atuar, especialmente nos que tramitam em segredo de justica;
IX - velar pela boa aplicacão dos bens confiados a sua guarda;
X - sugerir ao Defensor Püblico-Geral providências tendentes a melhoria

dos servicos no ãmbito de sua atuação;
XI - interpor os recursos cabIveis para qualquer instãncia ou Tribunal e

promover revisão criminal, sempre que encontrar fundamentos na lei,
jurisprudéncia ou prova dos autos;

XII - apresentar relatôrios semestrais das atividades desenvolvidas e
tramitaçao dos processos e tarefas que lhe forem atribuldas, corn sugestöes
para o aprimoramento dos servicos;

XIII - exercer, mediante designação do Defensor Püblico-Gera!, a
Coordenadoria de NUcleo da Defensoria Püblica e outros cargos de conflança
da Instituicão;

XIV - integrar comissão de processo disciplinar administrativo;
XV - permanecer no Forum ou nos locais destinados aos NUcleos, em

horário necessário ou conveniente ao desernpenho de sua função, salvo nos
casos de realização de diligëncia indispensável ao exercIcio de atribuiçöes;

XVI - solicitar a instauracão de inquerito policial e diligências investigatórias
para apuração de crime de acâo penal püblica;

XVII - requisitar aos cartórios, repartiçöes ou autoridade competente,
certidöes, exames e esclarecimentos necessários ao exercIcio de suas
funçoes; 	 -

XVIII - remeter ao arquivo do Nücleo da Defensoria Piiblica cOpias de
manifestacöes processuais e outros atos praticados no exercIcio do cargo;

XIX - indicar o nome e a sua condicao de Defensor Püblico, em todos os
documentos assinados por ele, no exercIcio de suas atribuicães.

Capitulo II
Das Proibiçoes

Art. 176 - Além das proibiçaes normais decorrentes do exercIcio de cargo
pUblico, aos membros da Defensoria Püblica é vedado, especialmente:

I - exercer a advocacia fora de suas atribuicoes institucionais;
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- aceitar cargo, exercer funçâo püblica ou mandato no legalmente
autorizado;

Ill - requerer, advogar, ou praticar, em juizo ou fora dele, atos que de
qualquer forma colidam corn as funcaes inerentes ao seu cargo ou corn os
preceitos éticos de sua profissâo;

IV - empregar, em qualquer expediente oficial, expressoes ou termos
injuriosos;

V - adotar postura incompativel corn a dignidade do cargo;
Vi - valer-se da qualidade de Defensor Püblico para obter quaisquer

vantagens;
VII - receber, a qualquer TItuloe sob qualquer pretexto, honorários,

percentagens ou custas processuais, em razâo de suas atribuiçoes;
VIII - manifestar-se por qualquer meio de divulgaçäo, sobre assunto

pertinente as suas funcöes, salvo quando previamente autorizado pelo
Defensor Püblico-Geral;

IX - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como
cotista ou acionista;

X - revelar segredo que conheça em razão do cargo.
Capitulo ill

Dos Impedmentos
Art. 177 - E defeso ao Defensor PUblico exercer as suas funcoes em

processo ou procedimento:
- em que seja parte ou, de qualquer forma, interessado;

Ii - em que haja atuado como advogado da parte, perito, juiz, membro do
Ministério Piblico, autoridade policial, escrivão de polIcia, auxiliar de justiça
ou testemunha;

iii - em que for interessado cônjuge, companheiro ou companheira, parente
consanguIneo ou afim, em linha reta, ou na colateral, ate 30 grau;

IV - no qual haja postulado como advogado de qualquer das pessoas
mencionadas no inciso anterior;

V - em que quaiquer das pessoas mencionadas no inciso Ill funcione ou
haja funcionado como magistrado, membro do Ministério Püblico, autoridade
policial, escrivão de policia ou auxiliar de justica;

VI - em que houver dado para a parte contrária parecer verbal ou escrito
sobre o objeto da demanda;

VII - em outras hipOteses previstas em lei.
Art. 178 - Os membros da Defensoria Ptblica näo podem participar de

comissäo, banca de concurso ou de qualquer decisáo quando o julgamento
ou votaçäo disser respeito as pessoas mencionadas no inciso III do artigo
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anterior.

TItulo IX
Da Responsabilidade Funcional

CapItulo I
Do Regime Disciplinar

Art. 179 - Pelo exercIcio irregular da funçâo pOblica, o Defensor PUblico
responde civil, penal e administrativamente.

Paragrafo Onico - Qualquer pessoa pode representar ao Corregedor-Geral
sobre Os abusos, erros ou omissães do membro da Defensoria Püblica.

Art. 180 A apuracâo da responsabilidade do membro da Defensoria PUblica
dar-se-á por meio de procedimento determinado pelo Defensor Püblico-Geral,
na forma desta lei.

Art. 181 - A atividade funcional do membro da Defensoria PUblica estará
sujeita a inspecâo perrnanente, através de correicão ordinária ou
extraordinária.

§1° - A correicão ordinária será realizada anualmente pelo Corregedor-
Geral e Subcorregedores para verificar a eficiência e a assiduidade no
servico.

§2° - A correição extraordinária será realizada pelo Corregedor-Geral e
Subcorregedores visando o fim especifico de interesse do serviço.

Art. 182 - Cabe ao Corregedor-Geral da Defensoria PUblica, concluIdas as
correiçães de que trata o artigo anterior, apresentar ao Defensor Piblico-
Geral relatório dos fatos apurados, corn indicaçäo das providências a serem
adotadas.

CapItulo II
Das lnfraçöes, das Penalidades e da Prescriçao

Secáo I
Das infracoes

Art. 183 - Constituem infracöes disciplinares dos membros da Defensoria
PUblica, além de outras definidas em lei: 	 -

- violaçâo dos deveres funcionais e das vedacães previstos nos artigos
175, 176, 177 e 178 desta lei;

II - prática de crime contra a Administraçâo PUblica;
III - ato de improbidade administrativa;
IV - abandono de cargo.
Parágrafo tinico - Considera-se abandono do cargo a ausência do Defensor

PUblico ao serviço, sern causa justificada, por mais de 30 (trinta) dias
consecutivos ou 90 (noventa) dias intercalados, no perlodo de 12 (doze)
meses.
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Seçao II
Das Penalidades

Art. 184 - Os membros da Defensoria PUblica estäo sujeitos as seguintes
penalidades, que constarão em seus assentos profissionais:

I - advertência;
II - suspensão por ate noventa dias;
III - rernoçào cornpulsória;
IV - dernissão;
V - cassacao de aposentadoria;
VI - exoneração.
§ 1° - Aplica-se a pena de advertência as infracoes disciplinares, previstas

riesta lei, nâo punidas corn sançâo especIfica.
§ 20 - Os antecedentes do infrator e os danos acarretados ao serviço ou a

instituicao serão considerados para aplicacão de penalidade, salvo se o fato
imputado configurar expressa infrag5o disciplinar.

§ 3° - As penas disciptinares seräo aplicadas cumulativamente em caso de
concurso de infraçoes, salvo quando, em razäo de reincidéncia, implicar
sanção mais grave.

§ 41 - 0 membro da Defensoria Püb!ica que praticar infraçao punIvel corn
remoção compulsoria ou dernissão não poderá aposentar-se ate o trânsito em
julgado do procedimerito disciplinar administrativo, salvo por implemento de
dade.

Subseçao I
Da Advertência

Art. 185 - A pena de advertência será aplicada reservadamente e por
escrito, nos casos de violaçâo dos deveres e das proibiçoes funcionais,
quando o fato nâo justificar a imposiçâo de pena mais grave.

Subseçao II
Da Suspensào

Art. 186 - A suspensáo por ate noventa dias será aplicada em caso de
reincidência em falta punida corn advertência ou quando a infracäo dos
deveres e das proibicoes funcionais, pela sua gravidade, justificar a sua
imposiçâo.

Parágrafo ünico - A suspensão irnporta, enquanto durar, na perda da
remuneraçâo inerente ao exercicio do cargo.

Subsecao III
Da Remoção CompulsOria

Art. 187 - A remoção compulsOria será aplicada sempre que a falta
pratcada, pela sua gravidade e repercussão, tornar incompatIvel a
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permanência do membro da Defensoria Püb!ica no Orgão de atuacâo de sua
lotação.

Subsecào IV
Da Demissäo

Art. 188 - A pena de demissão será aplicável no caso de reincidência em
falta punida corn suspensão ou remoção compulsOria, nas hipóteses previstas
em lei, dentre outras:

a) Iesâo aos cofres ptbIicos, dilapidacäo do patrimãnio estatal ou de bens e
valores confiados para sua guarda;

b) irnprobidade administrativa, nos termos do §4 0 do artigo 37 da
Constituiçâo Federal;

c) condenação por crime praticado corn abuso de poder ou viotação de
dever para corn a administracäo püblica, quando a pena aplicada for igual ou
superior a 2 (dois) anos;

d) incontinéncia pUblica escandatosa que cornprometa gravernente, por sua
habitualidade, a dignidade ou decoro inerentes ao cargo e a Instituicão;

e) abandono do cargo;
f) revelacâo de assunto de caráter sigiloso que conheca em razâo do cargo;
g) aceitacão ilegal de cargo ou função pUblica.

Subseçao V
Da Cassacào da Aposentadoria

Art. 189 - A pena de cassação de aposentadoria, nos casos de falta punivel
corn demissâo, praticada quando ainda no exercIcio do cargo.

Subsecâo VI
Da Exoneração

Art. 190 - 0 membro da Defensoria PUblica näo estável será exonerado por
ato do Defensor PUblico-Geral após decisào da maioria absoluta do Conseiho
Superior, no caso de cometimento das infracöes cujas sançOes estão
disciplinadas nos arts. 194, 195 e 196, bern como nas hipôteses previstas no
artigo 192.

Paragrafo tnico - No caso de estabilidade do membro da Defensoria
P(iblica sem conclusâo do procedirnento disciplinar administrativo, aplicar-se-
a a penalidade prevista nesta lei para a infraçäo cometida.

Art. 191 - Considera-se reincidéncia, para os efeitos desta Lei, a prática de
nova infracäo dentro do tempo exigido pelo artigo 194, incisos I, II e Ill,
contando-se pela metade do ato que Ihe tenha imposto a pena disciplinar.

Art. 192 - Na aplicacão das penas disciplinares, considerar-se-äo os
antecedentes do membro da Defensoria Püblica, a natureza e a gravidade da
infração, as circunstâncias em que fol praticada e os danos que dela
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resultaram ao serviço e a dignidade da lnstituição.

Art. 193 - São competentes para impor as penalidades de que trata esta
Seção:

- de demissão e de cassação de aposentadoria, o Governador do Estado,
med ante processo administrativo;

II - as demais, o Defensor PUblico-GeraL
§ 1°- Nenhuma penalidade será aplicada sem que se garanta ampla defesa

ao membro da Defensoria PUblica, sendo obrigatorio inquérito administrativo
nos casos de aplicação de remoçào compulsória, suspensão, dernissão e
cassação de aposentadoria.

§ 20 - As penas disciplinares serão aplicadas cumulativamente em caso de
concurso de infraçoes, salvo, quando em razão de reincidência, esta implicar
em sanção mais grave.

Seção Ill
Da Prescriçao

Art. 194 - A prescrição das faltas ocorrerá:
- em 1 (urn) ano, as punIveis corn advertencia;

II - em 2 (dois) anos, as pun iveis corn suspensão;
III - em 4 (quatro) anos, as punIveis corn demissão

aposentadorja ou disponibilidade.
§ 1° - A infração disciplinar punida em lei como crime

prescriçao deste.
- ,- iristauraçao de processo disciplinar administrativo interrompe a

prescrição.
§ 30 - A veriflcaçâo de incapacidade mental, no curso de processo

disciplinar administrativo, suspende a prescrição.
§ 4° - A prescrição não terá curso durante o perlodo de estágio probatOrio.
Art. 195 - A prescriçâo começa a correr:
- do dia em que a falta foi cometida;

II - do dia em que tenha cessado a continuação, no caso de falta
continuada. 	 -

Parágrafo ünico - Interrompe a prescrição a instauração de procedimento
administrativo ou a citação do infrator para a ação judicial.

Capitulo II!
Do Processo Disciplinar Administrativo

Seçao I
Das Disposiçoes Preliminares

Art. 196 - Para efeito de apuração das infraçoes disciplinares praticadas
pelos membros da Defensoria Ptblica, o processo disciplinar administrativo

1025
será dividido em sindicância e procedimento disciplinar administrativo.

Art. 197 - 0 processo disciplinar administrativo será conduzido por
comissão composta de 3 (trés) membros, designados pelo Defensor Püblico-
Geral.

§ 1 0 - A comissão será constituida por Subcorregedores-Gerais da
Defensoria Ptiblica, cabendo a presidência ao mais antigo na Classe
Especial, em caso de processo disciplinar administrativo instaurado contra
Defensor Püblico de Classe Especial.

§ 21 - Serão assegurados a comissão todos os meios necessários ao
desempenho de suas atribuicöes e especialmente o exercicio das
prerrogativas previstas no artigo 122, V, VI, VII e IX.

Art. 198 - Será deterrninada a suspensão do feito Se, no curso do processo
disciplinar administrativo, houver indIcios de incapacidade mental do membro
da Defensoria PiibIica, apllcando-se o disposto nos arts. 153, 154 e 155 e
observado o previsto no artigo 194, § 30.

Art. 199 - Caberá das decisães condenatOrias proferidas em processo
disciplinar administrativo recurso ao Conselho Superior, no prazo de 15
(quinze) dias, contado da intimacão pessoal do membro da Defensoria
Püblica ou de seu procurador.

Art. 200 - A Corregedoria-Geral regulamentará o processo disciplinar
administrativo, atendido o disposto nesta lei.

Art. 201 - Aplicar-se-á, subsidiariamente, ao processo disciplinar
administrativo o disposto no Estatuto dos Funcionãrios PUblicos Civis do
Estado.

Art. 202 - 0 disposto neste Capltulo aplica-se, no que couber, aos
servidores da Defensoria PUblica.

Secão II
Da Sindicância

Art. 203 - A sindicãncia, de caráter siglloso, tern por finalidade a
averiguação da conduta do membro da Defensoria Püblica, podendo instruir,
quando for o caso, a procedimento disciplinar administrativo.

Art. 204 - A Corregedoria-Geral, de oflcio, por provocacão dos Orgãos da
administração superior da Defensoria Piiblica, do Defensor Püblico-Geral,
bern corno por representacão escrita ou reduzida a termo de qualquer
interessado, poderá instaurar sindicãncia, de caráter sigiloso e simplesmente
investigatório, quando não houver elernentos suficientes para se concluir pela
existéncia de falta ou de sua autoria, atendidos as seguintes requisitos:

I - qualificação do representante;
11 - exposição dos fatos e indicacão das provas;

e cassação de

terá o prazo de
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III - notificação pessoal do membro da Defensoria PibIica sobre os fatos a

ele imputados;
IV - conclusäo da sindicância no prazo máximo de 30 (trinta) dias,

admitindo-se uma prorrogação.
Art. 205 - Na sindicância será obrigatoriamente ouvido o sindicado, sob

pena de nulidade, que será notificado pessoalmente dos fatos a ele
imputados.

Parágrafo Unico - A notificaçâo do membro da Defensoria P(iblica será feita
mediante edital publicado no Orgao Oficial, corn prazo de 5 (cinco) dias, se
ele estiver em lugar incerto, ignorado, inacessIvel ou se furtar a realizaçäo do
ato.

Art. 206 - 0 Corregedor-Geral poderá determinar o arquivamento da
representação se desatendidos os requisitos do artigo anterior ou se ela for
manifestamente improcedente, dando-se ciência ao membro da Defensoria
Ptiblica e ao Defensor Püblico-Geral.

Parágrafo ünico - 0 Defensor PtbIico-GeraI poderá avocar a representação
se considerar insubsistentes os motivos do arquivamento previsto no caput
deste artigo, determinando a instauraçâo da sindicância.

Art. 207 - Encerrada a sindicãncia, a comissâo sindicante encaminhará Os
autos ao Corregedor-Geral corn relatório fundamentado, propondo as
medidas cabiveis, bern como, se for o caso, o afastamento do sindicado ate a
decisâo final do processo disciplinar administrativo.

Seçäo III
Do Procedimento Disciplinar Administrativo

Art. 208 - 0 procedimento disciplinar administrativo sera instaurado para a
aplicaçâo das penalidades previstas nesta lei, podendo ser instruldo pelos
autos da sindicância ou por outros elementos que efetivamente comprovem a
autoria e a materialidade dos fatos.

Parágrafo ünico - 0 procedimento disciplinar administrativo poderá ser
instaurado para instruir a acão de decretaçào da perda do cargo de membro
da Defensoria Pblica.

Art. 209 - 0 processo disciplinar administrativo será instaurado por ato:
I - do Corregedor-Geral;
II - do Defensor PUblico-Geral, quando recomendado pelo Conselho

Superior.
Art. 210 - Caso a infraçâo seja punivel corn pena de demissão, caberá ao

Conseiho Superior da Defensoria Püblica decidir sobre a rnatéria.
Art. 211 - 0 processo administrativo disciplinar poderá ser confidencial, e as

sancães disciplinares farâo referência exclusivamente ao nUmero do
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processo, sem menção ao fato que Ihe deu origem.

Art. 212 - 0 membro da Defensoria Pt:jblica será notificado pessoalmente
dos fatos a ele imputados, para defesa em 10 (dez) dias, contados do efetivo
recebimento da notificação.

Paragrafo Unico - A notificação do membro da Defensoria POblica será feita
mediante edital publicado no Orgäo Oficial, corn prazo de 5 (cinco) dias, se
ele estiver em lugar incerto, ignorado, inacessivel ou se furtar a realizacäo do
ato.

Art. 213 - A defesa poderá ser oferecida pessoalrnente ou por intermédio de
procurador constitu Ido.

Art. 214 - Em caso de revelia, a defesa será apresentada por Defensor
Püblico, este da Classe Especial, mediante designacâo do presidente da
comissáo.

Art. 215 - Em qualquer fase do procedimento disciplinar administrativo, o
membro da Defensoria Püblica considerado revel poderá constituir procurador
ou assumir, pessoalmente, a defesa.

Art. 216 - A cornissäo, apOs colhidas as declaracães do membro da
Defensoria PUblica, salvo na hipótese prevista no artigo 214, determinará a
oitiva de testemunhas arroladas, a juntada de documentos indicados e a
realizaçâo de outras provas, nos 15 (quinze) dias subseqüentes a
apresentacão da defesa.

§ 10 - A comissâo poderá indeferir as provas reputadas impertinentes ou
meramente protelatórias.

§ 2° - Conclulda a instrucâo, o rnembro da Defensoria PUblica ou seu
procurador, nos 5 (cinco) dias subseqüentes, poderá oferecer alegacöes
finals escritas.

§ 30 - 0 procedirnento disciplinar administrativo será concluIdo no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, admitindo-se uma prorrogacão.

Art. 217 - A comissão, concluido o procedimento disciplinar administrativo,
apresentará relatOrio conclusivo, encaminhando os autos ao Corregedor-
Geral.

Parágrafo ünico - 0 membro da Defensoria Pblica ou seu defensor, este
no caso de revelia, será intimado pessoalmente da decisão proferida.

Art. 218 - A Corregedoria-Gerat somente fornecerá certidães relativas ao
procedimento disciplinar administrativo ao membro da Defensoria Püblica, ao
seu procurador, ao Defensor Püblico-Geral, aos Orgãos da administração
superior cia Defensoria Ptiblica ou, se for o caso, aquele que tenha
representado sobre o fato.

Art. 219 - Aplicam-se ao processo disciplinar de que trata este capItulo as
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normas da legislação atinentes aos servidores ptiblicos civis deste Estado e
as que forem baixadas pelo Conseiho Superior da Defensoria Püblica.

Secão TV
Do Recurso

Art. 220 - Da decisão condenatória proferida pelo Defensor Püblico-Geral
poderá o membro da Defensoria Püblica, no prazo de 10 (dez) dias da
intimaçâo dela, interpor recurso corn efeito suspensiva ao Conseiho Superior
da Defensoria Püblica.

Art. 221 - A distribuição e o julgamento do recurso pelo Conseiho Superior
seráo realizados de acordo corn as normas regimentais, intimando-se a
recorrente da decisão.

Sego V
Da Revisâo

Art. 222 - Admitir-se-á, a qualquer tempo, a revisâo do processo
administrativo, sempre que forem alegados vicios insanáveis no procedimento
ou quando se aduzirem fatos novas ou circunstâncias susceptIveis de provar
a inocência ou de justificar a imposição de pena rnais branda.

§ 1 0 - A revisâa poderá ser requerida pelo prOpria interessado ou, se
falecido, pelo cônjuge, companheiro ou companheira, ascendente,
descendente ou irmão, ou se interdito, pelo curador.

§ 21 - 0 pedido de revisão será dirigido a autoridade que houver aplicado a
sanção, a qual, se a adrnitir, determinará a seu processamento em apenso
aos autos originais e providenciará a designação de Comissão Revisora,
composta de trés membros da Defensoria PtbIica de Classe Especial, nao
participantes do processo disciplinar.

Art. 223 - Concluida a instruçäo, no prazo maxima de 15 (quinze) dias, a
Comissão Revisora relatará a processo em 10 (dez) dias e a encaminhará a
autoridade competente, que decidirá dentro de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Cinico - Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito a
penalidade imposta, restabelecendo-se todos as direitos por ela atingidos.

Seçào VI
Da Reabilitação

Art. 224 - Decorridos 2 (dois) anos do trânsito em julgado da decisão que
The houver imposto penalidade disciplinar de advertência ou suspensão,
poderá o Defensor Ptiblico requerer ao Conseiho Superior da Defensoria
Püblica a cancelamento das respectivas notas nos assentos funcionais, salvo
se reincidente.

TItulo X
Das Disposiçoes Finais
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Art. 225 - A primeira eleição para escoiha de Defensor Püblico Geral, na

forma do art. 90, realizar-se-á dentro do prazo de 90 (noventa) dias contado
da data de publicacão desta Tel.

Parágrafo tinico - A eleição mencionada no "caput" deste artigo, será
organizada par uma Camissão Eleitoral, institulda par resoluçãa do Defensor
Püblico-Geral em exercicio e integrada par dais represeritantes de cada
classe da carreira.

Art. 226 - Comemara-se a dia 19 de maia coma a Dia Nacional do Defensor
Pijblica, e a Dia do Defensar Püblico do Estado de Minas Gerais será
festejado, condignarnente, na data da publicaçao desta lei.

Art. 227 - A Defensoria PUblica-Geral, publicará, periodicamente, a Revista
da Defensoria Püblica de Minas Gerais, corn a finalidade de divulgar trabaihas
jurIdicas de interesse da lnstituicão.

Art. 228 - Aa membra au servidar da Defensoria Piblica é vedada manter,
sob sua chefia imediata, em cargo ou funcão de canfianca, cônjuge,
campanheira ou parente ate a segundo grau.

Parágrafo Unico - Cansidera-se chefia imediata, para as fins do disposto
neste artiga, a subordinacão administrativa direta ao membra da Defensoria
PU blica.

Art. 229 - 0 Poder Executivo datará a Defensoria PUblica-Geral de sede
própria, corn instalaçães compativeis cam as suas necessidades e corn a
relevància da lnstituicão.

Art. 230 - A Defensoria PUblica poderá firmar convénias corn a associacão
de classe au entidades cangéneres e assemeihadas, objetivando a
manutençäo de serviças assistenciais e culturais a seus membros e
servidores.

Art. 231 - Fica criada a medaiha do mérito da Defensoria PUblica, cuja
concessão sera regulamentada em ato do Defensor PUblica-Geral.

Art. 232 - Salvo dispasição em cantrária, as prazas previstos nesta lei serãa
computados excluindo-se a dia do comeco e incluindo-se a do vencirnento.

Parágrafo Unica - Considera-se prorragado a praza ate a primeira dia Util
subsequente se a vencimento cair em sábado, domingo, feriada, au em dia
em que nao haja expediente na Defensoria PUblica.

Art. 233 - A Deferisoria PUblica-Geral e as órgâos da administracão superior
da Instituiçao adaptarâa seus atas normativas aos preceitas desta let, no
prazo de 90 (naventa) dias, contado da eleicáa de que trata a artigo 225.

Art. 234 - 0 Gavernador do Estado encaminhará a Assembléia Legislativa
projeto de lei de criação de cargos da Defensaria PUblica que se fizerem
flecessários em razão da instalaçàa de foros ou tribunais distritais au
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regionais e de novas comarcas.
Art. 235 - Por proposta do Defensor PUblico-Geral, o Governador do Estado

encaminhará a Assembléia Legislativa projeto de lei criando a estrutura
complementar da Defensoria PUblica corn seus respectivos cargos e quadro
de funcionários necessário e suficiente para aplicaçao do disposto nesta lei,
no prazo rnáximo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua vigéncia.

Parágrafo ünico - Ate que se implemente a estrutura complementar citada
no "caput" deste artigo, fica mantida a estrutura atual da Secretaria de Apoio
Técnico e Administrativo, prevista no Decreto 28.330, de 6 de juiho de 1988, e
seus anexos.

Art. 236 - E gratuita a publicação, no órgäo oficial do Estado de Minas
Gerais, de matérias de interesse da Defensoria Püblica.

Art. 237 - Os recursos próprios, não originários do Tesouro Estadual, dentre
outros, os oriundos de taxas de concurso e honorários de sucumbéncia,
serão recolhidos diretamente em conta bcorrente especIfica mantida pela
Defensoria Piblica perante Banco oficial e vinculados aos fins da lnstituiçao,
vedada outra destinaçäo.

Art. 238 - 0 órgão autãnomo Defensoria Püblica do Estado de Minas Gerais
é sucessor, para todos os efeitos legais, da Secretaria de Estado da Justica e
de Direitos Humanos, no que se refere a unidade administrativa transformada
por esta lei, especialmente quanto aos contratos, convénios e demais
obrigaçoes, direitos e acöes judiclais, administrativa e operacionais.
§ 10 - Ficam garantidos os recursos financeiros necessários ao

adimplemento das obrigaçães ja assumidas pela Secretaria de Estado da
Justiça de Direitos Humanos, no que se refere a unidade administrativa
transformada por esta lei, ate a data de sua publicacao.

§ 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial destinado a
transferéncia de recursos orçamentários correspondentes ao disposto neste
artigo.

Art. 239 - Fica criada comissäo composta dos Secretários Adjuntos de
Planejamento e Coordenação Geral, de Recursos Humanos e Administraçâo,
da Fazenda e da Justiça e de Direitos Humanos, e ainda pelo Defensor
PUblico-Geral, corn a incumbência de, no prazo de 60 (sessenta) thas,
contados da publicaçao desta lei, providenciar os atos necessários a efetiva
instalação do Orgâo autOnomo criado.

Parágrafo ünico - Comissão terá urn Presidente eleito dentre seus
membros.

Art. 240 - Aos candidatos aprovados no Concurso PUblico da Defensoria
Püblica que na data da vigência desta lei ainda nâo tenham sido nomeados,
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quando 0 forern, seráo na condiçâo de Defensores Püblicos de Classe I,
inicial.

Art. 241 - As despesas decorrentes da aplicacao desta lei complementar
correrào a conta das dotacoes prOprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 242 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 243 - Revogam-se as disposicöes em contrário, em especial o Decreto

n°21.453,de 11 deagostodel98l.
Anexo

Quadro de Pessoal da Defensoria Piblica
(a que se refere o artigo 223 da Lei Complementar)

Cargos
Defensor Piiblico de Classe Especial (final).................................... 	 .145
Defensor PUblico de Classe II (intermediária)................................. 	 .275
Defensor Püblico de Classe I (inicial).............................................. 	 .300
Defensor PUblico Substituto............................................................ 	 .050

Quadro Suplementar da Defensoria Püblica
(a que se refere o artigo 226 da Lei Complementar)

Cargos
Defensor Piblico de Classe I (inicial).............................................. .125

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administracäo
Püblica e de Fiscalizacäo Financeira, para parecer, nos termos do art. 192,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Ben Hur Silva de Albergaria, Secretario de Administracäo,
encaminhando informaçöes acerca de imôvel situado no MunicIpio de
Sabinópolis, em atenção a pedido da Comissão de Justica. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 1.980/98.)

Do Sr. Adélio Barroso Magalhàes, Prefeito Municipal de SabinOpolis,
manifestando seu apoio a aprovaçäo do Projeto de Lei n° 1.980/98. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei no 1.980/98.)

Do Eng. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-
MG, informando que, devido a dificuldades de ordem financeira, não será
possivel atender ao pedido feito pelo Deputado Wanderley Avila. (- Anexe-se
ao Requerimento n o 2.677/98.)

Do Cel. PM Valdelino Leite da Cunha, Subchefe do Estado-Maior da
PMMG, informando, em resposta a denUncia feita pela Comissao de Direitos
Humanos, que a acäo policial efetuada pelo 2 1 Sarg. PM QPR Elias Militão da
Silva fol apurada, e depreendeu-se que foi pautada pela legalidade. (- A
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Comissão de Direitos l-lumanos.)
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçôes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçães:
REQUERIMENTOS

NO 2.764/98, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de congratulaçöes corn o Dr. Eudes Teixeira de Carvalho,
Presidente do Grupo Forteflo lndüstria e Comércio, pela sua decisão de
instalar duas indtistrias no MunicIpio de Montes Claros. (- A Comissão de
Turismo.)

N o 2.765/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Coma ndante-Geral da PMMG e ao Ouvidor de Policia a
denüncia apresentada pelo Sr. Weslei de Paula Viana contra o Maj. Römulo
Berbet Diniz, Comandante do Batalhão da Policia Militar do MunicIpio de
Diarnantina.

N O 2.766/98, da Comissão de Direitos Humanos, pedindo se encaminhe ao
Corregedor e ac, Ouvidor de Policia a denUncia feita pelo Sr. Devair Lucas,
referente a intimidação que vem sofrendo por parte de policiais civis, no
Municipio de Governador Valadares. (- DistribuIdos a Comissão de Direitos
Humanos.)

NO 2.767/98, do Deputado Miguel Martini, pedindo se solicite ao Tribunal de
Contas o relatório e o respectivo parecer sobre a prestação de contas da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, especificamente o referente a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no periodo de 1994 a 1996,
quando o Vereador André Quintão respondia por essa Pasta. (- A Mesa da
Assembléla.)

Do Deputado Paulo Piau (2), solicitando seja realizado, no 1 0 semestre de
1999, urn fOrum técnico para se discutir a Lei Florestal e o Programa de
Fomento Florestal do Estado; e, no 2 0 sernestre, outro forum técnico, para se
discutirem a situação e propostas de desenvolvimento da agropecuária e do
agronegOcio mineiro. (- Ciente. Publique-se.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados José
Militão, Ibrahim Jacob, Gilmar Machado (2) e Paulo Piau (3).

Comunicaçaes
- São tarnbém encaminhadas a Mesa cornunicaçOes das ComissOes de

Turismo, de Educação, de Transporte e da Comissão Parlamentar de
lnquérito dos Medicamentos Falsos e dos Deputados Gil Pereira, Wanderley
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Avila (2), Marcelo Gonçalves e João Leite.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos.
o Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Srs. Deputados;

assessoria desta Casa, pessoas nas galerias, imprensa, considero do meu
dever vir hoje a tribuna desta Casa, como o fiz tantas vezes ao longo dos
doze Ultimos anos, para expressar a todos - do Presidente e membros da
Mesa aos colegas Deputados de todas as agrerniacöes partidárias, dos
funcionários que ocupam funcoes de direcão aos mais simples servidores
desta Assembléia - minha palavra de profundo e sincero agradecimento. Meu
sentimento de verdadeira amizade, como também de apreco e de
reconhecimento por tudo que aqul pude viver no curso de trés mandatos
como Deputado Estadual por Minas Gerais.

Eleito agora para a Câmara dos Deputados, chegou para mim o momento
de despedida da Assembléia de Minas.

Não cabe, nesta hora, o silêncio, ainda que a natural emoçao preferisse
calar-me. Em 1982 ingressei na vida pUblica corn o mandato de Vereador
conquistado em Belo Horizonte. São 16 anos que me separam daquele
primeiro vestibular eleitoral, depois de uma juventude vivida no mundo
académico, como professor da Universidade Federal de Minas Gerais, na
Escola de Engenharia, e também na FUMEC, trazendo ainda a vivência de
urn pequeno empresário da area técnica.

Fiz a opcão pelo exercIcio politico convidado por grandes liderancas
poilticas de nosso Estado que se colocavam na vanguarda da resisténcia
democrática, naquele momento histOrico de transição em que o PMDB e o
então estratégico PP, de Tancredo Neves, Hélio Garcia, Jorge Ferraz e
Renato Azeredo, exerciam papéis preponderantes no processo de
reconquista das liberdades politicas.

No corneco dos trabaihos de organizacão partidária, fui surpreendido corn 0
convite para assumir a Presidência do diretOrio zonal do PMDB, em Belo
Horizonte, e, mais tarde, a Secretaria-Geral do PMDB em Minas Gerais,
podendo participar, intensa e diretamente, da grande vitória de Tancredo de
Almeida Neves para o governo de nosso Estado, apOs urn interregno
institucional de 15 anos, enquanto nas ruas e nas pracas de Minas e do Brasil
crescia a rnobilização popular pelas eleicoes diretas, corn as palavras de
ordem que ainda vibram forte em nossa memOria: "Eu quero votar para
Presidente".

Esta voz ainda está tao viva e tao presente em nós, que nos dá a nitida
impressão de que a Nação, rompendo amarras, realizou, em uma década e
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mela de história, urn avanço sem precedentes na sua ordem politica, juridica
e na reorganizaçâo polItica da sociedade brasileira, acelerando seu
reencontro corn a liberdade e corn a democracia.

Corn tudo que ainda nos resta por conquistar na justiça social e no
desenvolvimento econOrnico, em termos de rnaior igualdade e melhor
distribuiçao de renda no Pals, ternos hoje a certeza de que este carninho não
tern volta. Estarnos vencendo o mito da menoridade politica nacional.

Ter participado desse periodo de nossa histOria no exercicio direto da vida
polItica, corno venho tendo a oportunidade de faze-b, nâo apenas
individualmente, mas de forma solidária e coletiva - como é da natureza do
mandato parlamentar -, compensa qualquer sacriflcio pessoal e supera
incompreensöes e estigmas que também povoarn a vida püblica.

A incornpreensâo principal responde a urn desaflo que a sociedade
brasileira também saberá vencer: o de reconhecer que a politica - a poiltica
grande e verdadeira - é o melhor e o mais civilizado dos caminhos para
superar conflitos e injustigas, confrontos e diferenças, no exercicio do diábogo
franco e aberto e na busca, sem descanso, de consensos mInimos para fazer
avançar as reformas de que a Nacao precisa e exige cada vez rnais.

Esse testernunho posso dar - do diábogo e da formaçâo de consensos -
desde minha primeira eleição para esta Casa, em 1986. Tive então, naquele
primeiro mandato, a oportunidade impar de participar do processo constituinte
mineiro, no qual fui relator do capitubo do meio ambiente, setor a que dedicara
grande parte de meu mandato na Câmara de Belo Horizonte.

A avançada legislaçâo que pudernos elaborar na area ambientab foi fruto,
exatamente, do ampbo diábogo aberto corn Os diferentes setores envolvidos na
questäo, em audiências pUblicas e no constante diábogo institucional corn
entidades, representaçães civis e movimentos soclais, corn as organizaçOes
não governamentais - as ONGs -, que davarn então seus primeiros passos.
Pela primeira vez, a Constituiçáo de Minas Gerais reservava urn capItubo ao
rneio ambiente, e, mais irnportante ainda, a cidadania se tornava o centro e o
sujeito da questao ambiental.

Na Presidéncia da Cornissão do Meio Ambiente, pude aprofundar o
entendimento de que os assuntos ambientais no podiam permanecer
confinados ao preconceito do charnado "ecoxiitisrno" nem continuar apenas
como pauta reservada aos arnantes e aos defensores da natureza. Era urna
questäo de vida para todos.

Felizmente, hoje o terna ambientalista alcança a consciência do mundo,
penetra no coração das pessoas, torna-se investigação cientifica avançada e
é assunto que já faz parte de nosso quotidiano. E vem merecendo urn
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tratarnento de primeira linha nos melos de comunicaçáo, sendo urn caso
exemplar o do jornal "Estado de Minas", corn a publicaçäo do "Estado
Ecológico", que ocupa lugar destacado na imprensa brasileira, bern como a
campanha que a CBN-BH vern fazendo, difundindo a Lei de Crimes
Arnbientais.

o Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Ilustre Deputado Ronaldo
Vasconcellos, permita-me que eu participe, também, neste momento do
discurso de despedida de V. Exa., ernbora corn menos valia, mas traduzindo
o espirito lutador do Lider do Bloco Liberal, em que V. Exa. teve uma
participacäo efetiva, inteligente, demonstrando que nesta Casa as pessoas se
transforrnarn, agigantam-se, tornando-se muitas vezes rnais aptas, mais
admiráveis, corno V. Exa., que, agora, dirige-se para a Cârnara Federal. Faco
votos de que V. Exa. continue dando o seu talento na Câmara Federal,
determinando o comportamento do politico mineiro que luta e briga pela
rnebhoria da qualidade de vida do povo deste Pals tao sofrido, que se
encontra em dificil situaçâo. As manchetes sensacionalistas da mIdia
mostram que nos encontramos em situacao muito agradável, embora V. Exa.
saiba que os brasibeiros padecem de males no que diz respeito a saUde, a
educaçao, a moradia e a segurança. Pediria a V. Exa. que continuasse corn
esse brio, corn essa inteligéncia luminar, no sentido de que possa mostrar os
carninhos aqueles que ainda näo o enxergaram, aqueles que, 16 de cima,
cornandarn os processos politicos e os gabinetes; elegem-se, mas nâo
conhecem o que V. Exa. conhece muito bern, que SO os rincöes de Minas
Gerais e do Brasil. Mostre a necessidade de dirninuirem as desigualdades
regionais, porque entendernos que nâo sO em Minas Gerais, mas em todo o
Pals precisamos dessa igualdade, para que possamos viver em harrnonia e
desenvolver o Pals. Felicidades, Excelëncia. Que seja feliz na Câmara
Federal.

o Deputado Pericles Ferreira (Em aparte)* - Agradeco, penhoradamente, ao
Deputado Ronaldo Vasconcelbos esta oportunidade. Quero, em meu nome e
em norne da Bancada do PSDB, em nome da bancada governista nesta
Casa, congratular-me corn V. Exa. pebos brilhantes trabalhos que tern
prestado a esta Casa. Nesta oportunidade, queremos dizer a V. Exa. que, se
a nossa vida nâo é perene, muito menos será a nossa passagem por esta
Casa. Entretanto, a saida de V. Exa. deixa urna lacuna irnpreenchlvel,
diriamos assirn, mas sabemos, por outro [ado, que, se V. Exa. nos deixa,
deixa a Assembléia de Minas Gerais, alga urn vôo muito rnais alto, prestando
serviços relevantes - o que tern sido praxe na vida de V. Exa. - ao Pals, junto
a Cârnara Federal, junto ao Congresso Nacional. Queremos, pois, nesta
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oportunidade, agradecer o convivio feliz que tivemos nestes trés mandatos
nesta Casa, dizendo que aprendemos muito corn o exemplo de V. Exa.
Sornos testemunhas do seu trabaiho, da sua luta, do seu caráter, aqui
manifestado. Guardaremos eternamente em nossa alma esses ensinamentos
que partiram de V. Exa., através do seu testernunho de vida, corn a lUcida
inteligência, corn o grande trabalho reahzado em prol do povo rnineiro e, em
especial, em prol de area tao importante para a vida na Terra: o meio
ambiente. Muito obrigado. Que V. Exa. tenha urna carreira muito proficua e
seja muito feliz!

o Deputado Ronaldo Vasconcellos - Agradeço as palavras carinhosas do
Deputado Pericles Ferreira e gostaria de dizer que, ao participarmos da ECO-
92, o ericontro mundial do meio ambiente realizado no Rio de Janeiro,
tivemos a satisfaçao de ver reconhecido o esforco da Assembléia de Minas,
quando nossa legislaçao foi aprovada e reconhecida como referéncia
internacionat.

São fatos assim - interligando os interesses e direitos da cidadania corn o
trabalho legislativo e parlarnentar - que renovarn o estIrnulo e a decisão de
prosseguir atuando no campo politico, assumindo pleno e total compromisso
corn a questão arnbiental no exercicio do mandato na Cârnara dos
Deputados, em Brasilia, e atuando também na Comissão Permanente de
Turismo dessa Casa.

Devo dizer que nesta Assembléia tivemos urn laboratOrio de experiências
bem-sucedidas e uma alta escola onde rnuito aprendemos e muito pudernos
realizar no processo legislativo. Sem quantificar nern detalhar 0 numero
considerável de iniciativas e projetos que pudemos ver convertidos em lei,
apenas citarei alguns exemplos que ilustrarn como pode ser fecundo e
proveitoso o exercicio do mandato parlamentar na dimensão do interesse
popular que representa. Concedo aparte ao ilustre Deputado Bené Guedes,
que, como eu, também é egresso da Zona da Mata.

0 Deputado Bené Guedes (Em aparte) - llustre Deputado Ronaldo
Vasconcellos, quero, neste momento em que V. Exa. se despede desta Casa,
dizer do privilégio e da honra de termos sido seu colega em trés legislaturas.
Ainda outro dia tivemos aqui a despedida do ilustre Deputado e grande amigo
Wilson Pires, da qua] não pude participar, mas aproveito a oportunidade para
também elevar e enaltecer esse grande Deputado, parlarnentar Integro, que
muito deu de si para esta Casa e que, certamente, Ia fora, vai continuar
dando a sua região e a nossa Minas Gerais o seu trabalho, a sua
participação.

V. Exa., da mesma forma, merece o nosso reconhecimento, o
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reconhecimento da Bancada do PDT, da qual tenho a honra de ser Vice-
LIder. Quero, nesta oportunidade, em rneu norne e em name dos meus
companheiros transmitir a nossa solidariedade, Os flO5SOS votos de que V.
Exa., no Congresso Nacional, dé também a sua participacão corn o mesmo
brilho que deu a Assembléia de Minas. Ternos certeza de que a nossa Zona
da Mata ganha Ia fora, na Câmara dos Deputados, mais urn grande defensor,
ao lado de mais cinco colegas que, creio eu, estarão defendo os interesses
de Minas. Portanto, acho, Deputado Ronaldo Vasconcellos, que V. Exa. pode
e deve se orgulhar do respeito que goza aqui, por parte de seus colegas, em
virtude do trabalho que fez, corn muito dinarnismo, principalmente, em defesa
do meio arnbiente. NOs aprendemos muito corn V. Exa. e queremos dizer hoje
da nossa satisfação e, ao mesmo tempo, da nossa tristeza em v6-lo partir,
como disse aqui o Deputado Pericles Ferreira, para vôos mais altos, mas é
evidente que a sua falta nesta Casa será sempre sentida. 0 nosso gabinete
estará sempre aberto para V. Exa. Acredito que teremos 16, em Brasilia, ao
lado de outros valorosos mineiros da nossa bancada federal, alguém que tern
realmente urn profundo amor por este Estado e, sobretudo, pela nossa
querida Zona da Mata. Muito obrigado.

o Deputado Ronaldo Vasconcellos - Agradeco a aparte do ilustre Deputado
Bené Guedes.

Pude, por exemplo, participar direta e indiretamente da concepcâo e da
concretização de instrumentos legais que refletem interesses legitimos da
sociedade. 0 ICMS ecológico é urn deles, como o são a poiltica forestal, a
Côdigo de Pesca e a polItica de recursos hIdricos implantadas no Estado,
bem coma a estrutura do sistema do rneio ambiente e desenvolvimento
sustentável de Minas Gerais, corn o navo ordenamento da Secretaria de
Estado e de seus órgãos vinculados, corn as incarporacöes do IEF, do antigo
DRH, hoje lnstituo Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -, e da nossa
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira (Em aparte:) - Deputado Ronaldo
Vasconcellos, sabemos que a seu tempo está esgotado. Ha uma concessão
do Presidente, e a nosso aparte, portanto, deve ser breve, para tão-somente,
em meu nome e em name da Bancada do PFL, cumprimentar V. Exa., nesse
seu discurso de despedida desta Assembléla Legislativa, pelo excelente
trabalho que desenvolveu ao bongo de sua vida parlamentar, coma Deputado
Estadual. V. Exa. dignifica a parlamento rnineira, é defensor incansável do
meio ambiente e conquistou esta Casa peba respeito, que se impôs, e pela
amizade, pela cortesia corn que a todos nôs sempre tratou. A lembranca de
V. Exa nesta Casa será sernpre altamente pasitiva. Nós a cumprirnentamos
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pelo trabalho aqui desenvolvido e manifestarnos a confiança e a certeza de
que, como tao bern serviu a Minas, V. Exa. estará bern servindo ao Brasil, na
Câmara dos Deputados. Parabéns a V. Exa.

o Deputado Paulo Schettino (Em aparte) - Sr. Deputado, em meu name
pessoal e em nome da Bancada do PTB, querernos parabenizá-lo, em virtude
do befo discurso e da sucinta prestaçâo de contas. Sabemos que o trabalho
de V. Exa. no Legislativo mineiro foi profIcuo. A Assembléia de Minas, de uma
certa forma, vai perder um brilhante representante, mas Minas dará ao Brasil
esse mesmo brilhante Deputado, que nos representará de maneira muito
proficiente em Brasilia. Parabéns, Deputado Ronaldo Vasconcellos.

o Deputado Agostinho Patrüs (Em aparte) - Rapidarnente, Deputado
Ronaldo Vasconcellos, queria trazer a meu testernunho pessoal, e certamente
o de tantos cornpanheiros que conviveram corn V. Exa. aqui, nesta Casa, do
quanto V. Exa. contribuiu para Minas Gerais, especialmente, para a Poder
Legislativo. Queremos deixar aqui registrado, nos anais desta Casa,
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que nós, da próxima legislatura, vamos
sentir muito a falta de V. Exa., mas temos certeza de que, na Câmara
Federal, V. Exa. será urn lidimo representante de Minas, elevando mais alto
ainda a nome do nosso Estado, pela sua bravura, seu entusiasmo, sua
coerência, sua lealdade e seu amor a Minas Gerais, que certamente häo de
fluir na Câmara Federal.

Parabéns, Deputado Ronaldo Vasconcellos, pela sua eleição, e estamos
pesarosos pela ausência de V. Exa. nesta Casa.

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte)* - Deputado Ronaldo
Vasconcellos, quando escuto as palavras de V. Exa., fazendo aqui uma
despedida, podemos avaliar como o tempo passa rapidamente. Lembro-me,
quando assumi o cargo de Deputada Estadual, na metade de uma legisatura,
porque ocupava a vaga deixada pelo nosso campanheiro Chico Ferramenta,
que fomos acolhidos nesta Assembléia por V. Exa. e, naquela oportunidade,
quatro Deputados comecavam aqul o seu trabalho: a Deputado José Militho,
eu e mais dois Deputados que nâo voltaram a esta Casa. Recordo-me de
suas palavras sabre o comprornisso que terlamos aqui e a importância que
era para nos o trabaiho de legislar, fiscalizar, e as suas palavras fizeram
sentido para nOs.

V. Exa. foi, de fato, urn exemplo nesta Casa de parlamentar ético,
preocupado corn o trabalho legislativo e a trabaiho de fiscalizar.

Agora, não vejo a sua saIda como alguma coisa que nos vai empobrecer,
porque temos certeza de que V. Exa. deixa este recinto, mas ocupará outro
trabaiho, alçando voos rnaiores, e continuará trabalhando por Minas Gerais e
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pelo Pals. Temos certeza de que vamos nos encontrar ainda muitas vezes no
trabalho parlamentar, que tern de estar unido - Minas Gerais e Brasilia -,
todos nós desejando a mesma coisa.

Nós a cumprimentamos pela sua luta nesta Casa e desejarnos bans
trabalhos em Brasilia.

0 Deputado Ronaldo Vasconcellos - Muito obrigado, Deputada Maria José
Haueisen, pelas palavras e pelas lembranças que muito nos emocionam.

Para ser incorporado aos anais desta Casa, deixo urn memorial das
proposicães - muitas delas aprovadas nas Comissöes e consagradas pelo
Plenário desta Casa - que tive a honra de apresentar ou de encaminhar
durante 12 anos de atividade parlamentar na Assembléia de Minas.

Al estâo, em pleno vigor, leis que obrigam ao registro das rnotosserras -
comparado ao porte de arma; que regulamentam niveis de ruldo e poluição
sonora; que proibem furnar nos Onibus intermunicipais; que regem a
exploração do carvâo vegetal; que criaram as parques estaduais da serra do
Brigadeiro, na Zona da Mata, e do rio Preto, no vale do Jequitinhonha; que
levaram a criação de uma Politica Estadual do Turismo e que criararn 0
Conselho Estadual do Turismo, entre outras.

Deste Plenário guardarei sempre a mais viva recordacao. Nele pude
admirar o talento e a dedicacâo de colegas de parlamento que enaltecern a
exercicio politico. Assirn, aqui pude cultivar a respeito ao pluralismo das
idéias, esséncia do exercicio democrático. Aqui busquei aprofundar a
conhecimento técnico do processo legislativo, imprescindivel ao melhor
desempenho da funçâo parlamentar. Aqui estäo amigos para sempre, aos
quais nao cabe nunca dizer uma palavra de despedida, porque perrnanecem
e permanecerâo na convivéncia que habita a mundo de meus melhores
afetos, transcendendo a campo da vida politica, sem car partidária ou
ideologica.

E sao esses amigos, conquistados no dia-a-dia da atividade parlamentar,
que castumam brincar comigo, dizendo-me que urna cadeira da frente neste
Plenário ficará imantada cam a meu senta-levanta", servindo o rneu gesto e a
minha estatura para sinalizar o sim ou a náo nos processo de votaçâo. Corn a
mesmo born-humor, posso responder que, coma sempre tive par hábito
assentar-me na prirneira fila, nâo podia observar, par certa, a movimento dos
meus colegas Deputados - rnas devo confessar rninha satisfaçao aa constatar
que a rneu gesta foi acompanhado, muitas vezes, pela maioria do Plenário...

Säo lembranças que ficarn gravadas na rnemória.
o menino de Ponte Nova carrega em seu coraçào, para onde vai, a carinho

dos pais, Sr. Catulino, ainda viva, corn 85 anos de idade, e Dana Irene, ainda
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viva, corn 80 anos idade, fonte primordial de tudo que sou como pessoa e
homem pUblico. Como pal, que também sou, conheço e sinto, a todo o
momento, a energia e a esperança que me vém dos trés fllhos, Huguinho,
Ronnalisy e Catherine, unindo a vida de hoje, na renüncia de tantos
momentos Intimos do ambiente familiar, ao tempo que se estende no
horizonte desta tao querida e jovem geração, que continuará construindo urn
mundo novo e meihor.

E o Deputado Estadual por trés mandatos tern, nesta hora, o dever de
proclarnar que urna parte tam bern essencial da qualidade que pôde ter, como
felizmente tive, em minha criacão legislativa, muito se deve a exceléncia dos
quadros técnicos desta Casa, corn urn padrao de competéncia já recorihecido
alérn das fronteiras estaduais; eficiência reiterada na area administrativa da
Assembléla, que vern realizando urn trabalho de vanguarda na rnodernizaçao
do per-fll institucional desta Casa, igualmente reconhecido em todo o cenário
legislativo do Pals. Muito obrigado aos técnicos, aos consultores, aos
assessores, aos funcionários e as funcionárias desta Casa.

Ao pessoal do gabinete parlamentar, o reconhecimento se estende alérn da
duração do mandato nesta Casa, porque são cornpanheiros e companheiras
solidários na ação politica que seguirá seu curso. São profissionais e amigos
que compartllhararn momentos de triunfo e instantes de desafios, sernpre
dispostos ao crescimento, nos treinamentos e nas sabatinas das rnanhãs de
sábado - pois esse era o costume em rneu gabinete -, na deterrninação de
servirem ao Deputado, sabendo que serviarn, antes, a própria coletividade,
pois esta sempre fol, como continuará a ser, a diretriz de nossa proposta de
trabalho, proposta que, devo confessar, vern do aprendizado da minha prOpria
vida, na seguinte sIntese: hurnildade para aprender e confiança no ser e no
fazer.

Aos profissionais da imprensa - dos jornais, das radios e das televisöes -
renovo o respeito e a admiração pelo trabalho de inforrnação que
desenvolvern - aqui e nas diferentes areas da cobertura jornalistica -,
lembrando aquilo que digo sempre: Legislativo e imprensa, corn a
independência da critica e corn a liberdade do pensamento, pisarn o rnesrno
chão da histôria, pois estão do mesmo lado de uma fronteira no territOrio
comurn da sociedade. Do outro lado, estão sernpre, em oposicão, as forcas
que censuram e reprimem, que buscarn calar a voz livre e amordaçar o
pensarnento criador.

Os tempos de hoje estão escrevendo, em páginas de ouro da história
conternporãnea, que a consciência humana nao mais aceita ser calada ou
sufocada por essas forças da violéncia e da opressão. Nossa fronteira
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cornum poderá, então, continuar avancando e construindo espacos livres e
democrãticoS cada vez mais amplos, democratizando, sobretudo, os bens
essencials a vida e a dignidade dos hornens.

São princIpios e valores que tern em Minas Gerais berço na história e
vocaçâo de futuro, na trajetOria que liga os sonhos de Tiradentes corn as
transforrnacães vertiginosas da era JK; valores e princIpios que respeitam o
passado, mas projetarn e afirrnam mudanças.

Corn todas as suas conquistas recentes, na retornada de prerrogativas e no
exercicio de suas atribuiçöes constitucionais, o Poder Legislativo tern muito
terreno ainda para afirmar sua força e sua expressão como casa das leis,
corno órgão fiscalizador e de controle politico do Estado e instància maxima
de representação popular.

For isso mesrno, Deputadas e Deputados, formulo aqui a reflexão de que a
Assembléia de Minas não pode ter sua imagem pUblica subrnetida as funcoes
de repassadora de recursos do PADEM ou distribuidora de subvencOes
sociais, pois sua missão institucional plena transcende, em muito, a pequena
conta de questoes menores. Questöes que assumem, no entanto, na conta
maior e legitima da opiniao püblica, uma cobrança e urn onus politico que não
fazem jus ao trabaiho e ao esforço legislativos desenvolvidos no âmbito desta
Casa. E, bern sei, urna ferida que dOi, mas que está em tempo de ser curada,
pela elirninacão de suas causas.

Corn os princlpios e valores que fazem a histôria tambérn maior de Minas
Gerais, valores e principios que igualrnente encarnam as linhas
programáticas do Partido Liberal - que tenho a honra de presidir, em nosso
Estado -, levo para Brasilia a garra, o entusiasmo e a conflança de poder
COntinuar servindo aos rnineiros, na honrosa e elevada rnissão a rnim
delegada no Congresso Nacional.

Aqui, a esta Casa, haverei de voltar sempre, porque ensina a vida que a
gratidao, a verdadeira gratidào, nao se despede de ninguém, mas guarda na
consciência o bern recebido, renovando os lacos da amizade edo afeto que
vinculam e irmanam os seres. Este sentimento, Sr. Presidente, conservarei
sernpre pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado. (- Palmas.)

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob.
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, precisamente

em 18/2/91, como o prirneiro orador da 12a Legislatura nesta Casa, proferi urn
discurso condenando o massacre do povo árabe pelos Estados Unidos, pela
Inglaterra e pela Franca. Mais uma vez aqui estamos. E a terceira vez neste
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ano que ocupamos a tribuna condenando fatos dessa natureza, em pleno
nascer do Terceiro Milênio. Dizia eu naquela época, em alguns trechos do
discurso, que o mundo assistia a uma auténtica demonstração de prepotência
e autoritarismo, uma sucessão de atos violentos em norne de uma discutIvel
defesa da liberdade e da soberania dos povos.

Refiro-me ac, conflito no Golfo, no qual, de urn lado, o Iraque defende a
recomposiçâo de seu territOrio, através da anexação do Kuwait, e, de outro,
as forças aliadas ou forças de coaljzão imprimem o major ataque bélico já
reaJizado contra urn Unico pals, em toda a histOria da humanidade.

Entre esses dois fogos está toda a populaçâo do planeta, atemorizada e
insegura, diante dos desdobramentos que o episódio pode ocasionar.

Nào quero aqui proferir vaticinios, tampouco lembrar Nostradamus, tema
constante das conversas cotidianas. Não quero, ainda, assurnir o papel de
julgador para avaliar as razães de tamanha insensatez.

Compete-me, sim, como pessoa humana, posicionar-me diante das partes
diretamente envolvidas. A consciência obriga-me a denunciar os verdadeiros
responsáveis por esses atos de selvageria e convardia que estão cometendo
contra toda a humanidade e, em especial, contra o povo civil do Iraque, 0
qual, segundo informaçoes devidamente comprovadas, está sendo
massacrado indiscriminadamente pelas forcas aliadas.

Náo posso, de maneira alguma, calar-me neste instante tao grave. 0
genocidio que acontece hoje, no Iraque, exige da opinião püblica mundial urn
veemente protesto e uma contundente repulsa.

o extermlnio de crianças, muiheres e velhos nâo pode ser justificado corn
desculpas falsas e mentirosas e acobertado pelos chamados "ataques
cirürgicos". Tais ataques são a rnaior farsa dessa guerra, e as suas
consequéncias são sabidamente as rnais trágicas possiveis.

As chamadas forças aliadas, constituidas principalmente pelos Estados
Unidos, pela Inglaterra e pela Franca tern demonstrado, nesse episódio, que
continuam a desempenhar a papel de colonialistas sanguinários, que sempre
caracterizou esses paises ac , longo da histôria.

o rnais grave de tudo isso é que essa demonstraçao de força e arrogância
vern referendada pelo organismo mundial incumbido de promover a paz entre
Os povos e a harmonia entre as palses do globo terrestre: a Organizaçao das
Naçoes Unidas. E mesmo em intervençoes camufladas, como as que
ocorreram no Chile, na Bolivia e ate no Brasil, por ocasião do golpe militar de
1964, onde estava a ONU?

Vários são os exemplos da politica imperialista desenvolvida pelos Estados
Unidos, contando sempre corn as "vistas grossas" do organismo internaciorial
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e corn a indiferenca da opinião pUblica mundial.

Meus amigos, 3 de marco deste ano, pronunciei, aqui, outro discurso, mais
uma vez falando sobre a que vem acontecendo no Iraque. Mais uma vez,
desde 1991, a povo iraquiano está sendo bloqueada; faminto, sem poder
exportar a seu petrOleo, que está sendo perdido. So pode contar corn urna
parte para a comida. Isso é urn absurdo. E a mundo está calado. E a Brasil,
através do seu Presidente, Imperador do Brasil, Fernando Henrique Cardoso,
está apoiando esse massacre de criancas, de veihos e de famintos. Não
podemos, de forma alguma, senhoras e senhores, como urn pavo catOlico e
cristäo, deixar que isso aconteca, sern que, pelo menos, alguern fale e grite
contra esse barbarismo, no final do século )(X. Estamos entrando no século
XXI, e ha isso ainda neste munda. Não podemos mais suportar isso. Par issa,
vim aqui, mais uma vez, depois do nosso pronunciarnento de 1991. Em
3/3/98, houve mais outro pronunciarnento contrário a pasicão da ONU e a dos
Estados Unidos. A malor potência do mundo usa a seu poder belicoso para
atacar as naçoes fracas e indefesas, matando e sacrificando crianças, pobres
e velhos.

Meus senhores, outra vez, em 18 de novembro deste ano, voltei, por
ocasião da ameaca dos ataques âquele pals. Mais uma vez, venho aqui corn
outro pronunciarnento. Desta feita, é corn relacão a mais urn ataque ao
Iraque.

Ha quase oito anos, quando iniciava minha atividade nesta Casa, pronunciei
urn discurso manifestanda a nossa veemente repUdio ao descabido e feroz
ataque que se cometia contra o Iraque, a qua[ consumava urn verdadeiro
genocidio contra populacães indefesas e provocava urn dos maiores
desastres ecologicos acontecidos no planeta.

Constrangido, no apagar das luzes deste meu mandato, testemunho, mais
uma vez, a repeticão daquele expediente sOrdido, atroz, contra a rnesmo
povo e lugar, exatarnente porque a riqueza do ouro negro do petrálea permite
que haja anselos de liberdade ampla e total, na forma dos costumes árabes
consagrados pela luta persistente contra as adversidades impastas pela vida.

São os rnesmos opressares, as mesrnas armas avassaladoras provocanda
idênticas destru içOes, numa horripilante dernonstracão de prepotência.

Por certo, e afora as argumentas rnaratos e não crIveis, obviamente, dos
opressores, a realidade inconfessa dessa agressãa é a tentativa criminosa e
incoerente de se manter urn cruel colonialismo neste final de milênio, corn
todos as seus efeitas negativas, injustificáveis.

Pior, muito pior ainda, é que haja por trás desse impeto destruidor, sem
escrüpulas, sem a menor sentido de ética, também a exclusivo interesse
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pessoal de urn Presidenfe americano que se perrnitiu vulgarizar e agora,
envolvido nurn processo de "Impeachment", quer se safar, não se importando
que, para isso, o mundo tenha de se submeter aos seus caprichos, as suas
mazelas.

Sinai dos tempos: uma muiher que nâo se acautela corn sua prOpria
privacidade e prefere a promoção pessoal pelas vias do escândajo, sendo,
por vias indiretas, a motivo de urn nefasto genocidio.

Essa, porérn, é a grande verdade deste mundo globalizado, onde a moral,
as bons costumes, a respeito a dignidade humana e a independencia dos
povos são fatores substituidos pelos imprevisiveis efeitos da imposiçâo
crassa.

Em hipOtese alguma pode ser justificado a ataque que Estados Unidos e
Inglaterra perpetraram, gerando o rancor, a ódio, ao invés da paz, pela qual
todos os pavos clamam ha tanto tempo. E jamais se construirá urn mundo
meihor, mais justo e mais humano sern a talerâncja e a boa-vontade, valores
sern peso para aqueles que detêrn o capital e fazem dele seu instrumento de
ataque, de opressãa.

E mativo de luto a agressão ao Iraque.
Lamentável muito iamentável, é que a nossa Brash, que historicamente tern

se pautado pelo comedimento e isençãa, tenha se manifestado abertaniente a
favor desse ataque.

E a retrocesso em marcha, é o Brasil aceitando a condição de colânia, por
causa de dirigentes que estão traindo a confiança popular e entregando, na
bandeja, as grandezas mais nabres que a nossa gente produziu, corn
empenho, no curso do tempo. Amanhã não será outro dia, e qualquer reaçâo
a essa entrega pode vir tarde demais quando, se nào nos insurgirmos,
serernos nos as vItimas do rnesmo genocIdio.

0 Deputado Marco Regis (Em aparte) - Gostaria de saudar V. Exa., que
deixa esta Casa, nesta legislatura, corn uma trajetória brilhante e de
coeréncia. V. Exa. e urn pedetista da estirpe getulista e brizolista e, neste
momenta, faz uma brilhante oração de protesto contra mae e fllho assassinos,
que são inglaterra e Estados Unidos. Gostarlamos que V. Exa. tivesse a
certeza de que, deixando esta Casa, terá em mim urn continuador da sua
batalha contra esses ataques ignObeis, mesquinhos, desumanos e perversos
perpetrados par Estados Unidos e Inglaterra, que nâo diferern entre si. V.
Exa. pode ter certeza de que a Deputado Marco Regis ficará em sua trilha,
defendendo a pavo de V. Exa., que é de origem árabe, e sou de origem
italiana, rnas estarei aqui para defender a seu povo. Tenha certeza de que, se
a guerra não estivesse terminada, tinha urn projeto pessoal de inundar Bela
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Horizonte corn faixas de protestos, porque este Governo brasileiro não tern
caráter, e, inclusive, a nosso Ministério das Relaçoes Exteriores endossou a
ataque anglo-americana a Bagdá. Mas, ontern, começou a nascer a ernbrião
de urna nova aiianca miiitar, que se oporá a atual tirania e hegemonia anglo-
americana. A Russia, apesar de seus embaraços, se une a (ndia e a China
para canversaçãa e para a construçaa de urna nova aliança militar, que ievará
consiga outras palses, coma a Ira, a Libia, a lraque e a Coréha do Norte, que
näo aceitam esse imperialismo global, nascido corn a tim do socialismo
saviético.

0 Deputado Ibrahim Jacob - Agradeço sincerarnente ao calega e gastaria
de agradecer, mais urna vez, ao querido amigo, campanheiro de idéias e,
praticamente, de bancada, pals comunga conosco as mesmas posiçães. Fico
muita gratificado em saber que, indo para rninha casa, deixarei aqui alguem
para falar sabre esse assunto, pals poucos terão coragem para tal. Mais
ainda, quero dizer que estou saindo desta Casa voluntariamente, já que nãa
me candidatei, pals, infelizmente, nãa pude faze-la. Deixa aqul as malares e
meihores recordaçöes de amizade, fraternidade e arnar de todos as colegas e
amigos corn quern canvivi durante esses aita anas.

Ao encerrar, gastaria de dizer apenas a seguinte: esperamas que a nossa
voz ecoe neste Pienário par muitas e rnuitos anas, para conhecimento dos
futuros pares desta Casa. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Cam a palavra, a Depuada Gilmar Machado.
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, presentes nas galerias, imprensa, pUblica que nos auve, teremos
apenas 14 rninutos para fazer as nassas cansideraçOes finais coma Deputada
Estadual, porque issa é estabelecido pelo Regimenta Interna. Assim,
estaremas cumprindo corn aquhla que nos foi assegurada e garantida.

Iniclairnente, pensel em escrever urn discurso fazenda a balanço do
trabaiho que realizamas aqui durante aita anos. Depois, avaliando melhor,
preferimos manter a que fol a nassa caracterIstica durante arnandata, ou
seja, falar a que estamos sentindo neste momenta.

0 tempo, coma todos sabem, passa rapidarnente. Parece que nãa faz tanta
tempo que chegamas a esta Assembléia, em 1991. Tivemos a privilégia e a
honra de canviver e trabaihar nesta Casa corn uma equipe maravhihosa e
fantasthca. Qualquer Deputado que chegar a esta Casa sO nãa desenvolverá
urn barn trabalho se nãa quiser, porque a Poder Legislativo de Minas Gerais,
par mela dos seus funcianarias, da sua equipe de trabalho, oferece todas as
condiçoes para que as Deputados e Deputadas possam desenvolver a seu
trabaiho.
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Portanto, seguindo essa linha, gostaria de agradecer imensarnente a todas
as pessoas que nos derarn apoio durante esse perlodo, corno o pessoal do
serviço de limpeza, pois todas as manhãs chegávarnos ao nosso gabinete e o
encontrãvamos limpo e organizado e, assirn, podiamos iniciar o nosso
trabaiho. Gostaria também de agradecer aos funcionários da segurança. Nâo
consigo, como eles, estar sempre elegante, pois, as vezes, estou usando
calça "jeans". Os seguranças estão sempre atentos, dando-nos tranqüilidade
e segurança para trabalhar, o que nos deixa feliz. Nossos agradecimentos
tambérn aos funcionários da area de saide, em quem podemos confiar, pois,
as vezes, a adrenalina sobe - como ocorreu no final do ano passado, quando
a tensào era muito grande -' mas eles sempre estâo atentos. Agradecemos
também aos funcionários da area de pessoal, que sempre tranquilizaram os
nossos funcionários e mantiveram as escritas organizadas, a fim de que os
nossos vencimentos fossem pagos corretamente todos os meses. Nossos
agradecimentos as secretárias, que sempre nos atenderam de forma
eficiente. São fatos que marcam muito. A area de comunicação social tern
feito urn trabalho fantástico de divulgaçao do que acontece no Poder
Legislativo, possibilitando que o povo de Minas saiba, de fato, o que estamos
fazendo nesta Casa, mostrando que este Poder está se capacitando cada vez
mais para aproximar o cidadão das decisöes aqui tomadas. Assim, os
funcionários da comunicação social tern feito urn trabalho rnaravilhoso, por
exemplo, por meio dos informativos da TV Assembléia, dando-nos urna
orientação segura para o nosso dia-a-dia, assessorados, evidentemente, pelo
pessoal da gráfica.

Queremos ressaltar a Irnportãncia do pessoal das comissöes e pedir
desculpas a algumas pessoas por termos nos exaltado algumas vezes,
porque eles tern urn zelo muito grande. Queremos pedir desculpas se algurna
vez ofendemos alguern. A Fatinha, corn quem rnuitas vezes brincamos,
dizendo que é especialista em fazer nota de rodapé em ata, nas fases finais
de assernbléias, porque realmente é urna pessoa fantástica, corno todas que
trabal barn nas corn issöes, nos dando essa tranqüilidade.

O pessoal da taquigrafia, de quem muitas vezes fico corn pena, quando
estão anotando, principalmente quando falo depressa demais. Mas a moçada
segura legal, sempre registrando corretamente o que falarnos aqui.

Nossos motoristas, que são pessoas fantásticas. Muitas vezes querernos
que excedam os limites previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro, e
sernpre estão atentos para manter nossa segurança.

Querernos agradecer a todos, porque são pessoas que nos ajudaram. Se
conseguimos desenvolver algum trabalho aqui, foi graças ao esforço dessa
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equipe toda. Os nobres Deputados que irão assurnir no ano que vein, que
estào nos ouvindo neste rnornento, podem ter certeza de que vào encontrar
uma casa muito boa, que vai acolhê-los muito bern, corn uma equipe
extremarnente profissional. E se quiserern desenvolver urn grande trabalho
podem ter certeza de que vão Ihes dar todas as condicöes para isso na
Assembléia Legislativa. Concedo urn aparte ao Deputado Paulo Schettino.

O Deputado Paulo Schettino (Em aparte) - Em meu norne e no do PTB,
desejarnos cumprirnentá-lo. V. Exa., no perlodo em que ternos estado na
Assernbléia, demonstrou ser urn Deputado de uma eficiëncia Impar. Sou
testemunha do trabalho de V. Exa. Muitas vezes ate discordamos de V. Exa.,
mas respeitamos sua presteza, sua inteligéncia, sua cultura politica. Tenho
absoluta certeza de que Minas Gerais estara muito bern representada por V.
Exa. em Brasilia. Meus efusivos parabéns.

O Deputado Gilrnar Machado - Muito obrigado, Deputado Paulo Schettino.
Tivemos o prazer de trabaihar muito na questão do funcionalismo, e V. Exa.
tern urn conhecirnento rnuito grande desse assunto. Gostaria de agradecer
suas palavras.

O Deputado José Braga (Em aparte)* - Deputado Gilmar Machado, embora
V. Exa., no inicio do seu discurso de despedida, ainda esteja fazendo
consideraçoes sobre a eficiência da Casa, a qua[, naturalmente, pOde facultar
a V. Exa. o brilhante trabalho que realizou, não poderia deixar, nesta
oportunidade, de aparteá-lo. E quis Deus que tivéssemos a felicidade de faze-
lo no momento em que V. Exa. deixa esta Casa e parte para urna missão
maior, quando V. Exa. tera oportunidade de representar os interesses de
Minas no Congresso Nacional.

Tenho grande admiracão por V. Exa. Chegamos juntos a esta Casa. Tenho
percebido, as vezes, que V. Exa., em rneu entender, tern ate exorbitado e
sido intransigente na defesa dos interesses do povo, mas tenho certeza de
que isso e fruto da identidade que tern V. Exa. corn esta Casa e corn o povo
que o elegeu.

Dessa forma, em rneu norne, pela adrniracão que tenho pelo trabaiho de V.
Exa., que ainda jovem chegou a esta Casa e demonstrou ser urn grande
parlamentar, realmente preocupado corn a grandeza da Casa e corn a defesa
do nosso povo, quero deixar aqui expressos minha admiração e meu
agradecimento por ter tido oportunidade de conviver corn urn parlarnentar da
estirpe de V. Exa. Pode estar certo de que V. Exa. estará sempre em nosso
coração e mente, como seu admirador que sou. Espero que no Congresso
Nacional V. Exa. evolua cada vez rnais, na conduta de defesa do povo.

Em norne do rneu partido, o PTB, quero trazer minhas rnanifestaçöes de
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alegria por esse discurso tao brilhante. E uma despedida, como eu disse,
alegre, porque conduz V. Exa. a urn trabaiho muito major. Muito obrigado por
me ter concedido esta oportunidade, e fico grato por poder apartear, num
momento como este, urn Deputado de tao rara grandeza como V. Exa.

o Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Deputado José Braga.
Agradeço as suas palavras. Esperamos de fato poder honrar aqullo que o
povo de Minas nos confiou.

o Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Deputado Gilmar Machado, V. Exa.
sabe da amizade que tenho por V. Exa., parlamentar a quem chamo
carinhosarnente de "meu comunista preferido". Reconheço em V. Exa., do PT,
urn parlamentar que realmente honra e dignifica aqueles que querem
transformar o Pals. E natural que nOs, do PFL - e falo aqui nao so em meu
nome, mas também em nome do meu Lider, o nobre Deputado Bilac Pinto -,
tenhamos nossas divergencias, mas também convergirnos muitas vezes,
porque ambos queremos o poder, mas para levar ao povo a meihoria de
qualidade de vida.

V. Exa. vai para a Cãmara Federal e esperamos que continue corn o
mesmo impeto que manteve aqui, nesta Casa - e começamos juntos. Tenho
certeza absoluta de que V. Exa. ira criar condiçOes, as melhores possiveis,
para a Bancada do PT na Câmara Federal, a fim de juntar propOsitos para
modificar a realidade que al está. Sabemos que a realidade não é urn dado
estático; podernos rnodificá-la em função de nossos desejos e das nossas
aspiraçOes, e V. Exa. é urn predestinado.

Minas Gerais sempre teve politicos que lutaram pelo Pals de acordo corn
sua realidade e sua vontade. Tenho certeza de que o PT, que tantas vezes
combatemos, porque as seus métodos são diversos daqueles do nosso
partido, poderá ser uma luz a espargir no caminho de V. Exa., para meihorar
a vida dos brasileiros, corn a sua futura atuação na Câmara Federal.

Daqui vejo a expressão brilhante de regozijo da ilustre Deputada Maria José
Haueisen, ao ver-me fazer essas declaraçoes sobre o PT. Sei que S. Exa.
nâo contesta, porque ja conhece o meu pensamento. Masela também,
juntamente corn este parlamentar, a admira pela sua inteligencia, pela sua
maneira cortés de tratar Os companhejros e de fazer negociaçoes, de honrar
os tratos, a que é fundamental no exercicio do mandato parlamentar. Seja
feliz, exerça a sua funcão e cumpra a seu destino, porque Minas Gerais ira
corresponder a V. Exa. Obrigado.

0 Deputado Gilmar Machado - Agradeço muito ao Deputado Wilson Pires.
Realmente, a esquerda do PFL está muito bern representada por V. Exa.
Tenho certeza de que vamos ter outros momentos para podermos discutir
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idéias e projetos, coma já a fizemos, ate por telefone, em TeOfilo OtOni ou
Uberlândia. 0 nosso convivia na Casa foi rnaravilhoso.

o Deputado Hely Tarqülnio (Em aparte) - Em meu nome e em name do
PSDB, gostaria também de dar a nieu testemunho e a meu depoimento, para
reconhecer a trabalho que V. Exa. desenvolveu na Casa. Aqui chegamos
juntos e, ao longo desse tempo, tivemas o priviléglo de conviver corn V. Exa.
e ver que o seu trabalho é consistente e que assimilou toda a doutrina do seu
partido no sentido de servir a Minas Gerais e ao Brasil. V. Exa. demonstrou
grandes conhecimentos através de sua competência, ao elabarar as leis de
forma a buscar regras claras e transparentes, de acordo corn a ideologia do
seu partida. V. Exa. sempre mostrou grandes conhecimentos técnicas e
tarnbém de grande sentimento politico e de grande alcance para a sociedade
mineira.

Pode estar certo, Deputado Gilmar Machado, que V. Exa. ajudou e tern
ajudado a construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais
solidária, urna sociedade em que a principio de liberdade coincide corn o de
responsabilidade. V. Exa. deixará aqui a exemplo de grande parlamentar, que
lutou pela causa do povo, principalmente do funcionalisma e dos professores.
Fica na nossa memOria toda a sua atuacão no cenário desta Casa, que é uma
universidade livre do povo, onde V. Exa. demonstrou seus conhecimentos,
fazendo rnuito bern a Minas Gerais.

Esperamos que, indo para Brasilia, corn toda a justica, corn o galardão
maior que é a sua eleicão através do voto popular, do povo que reconheceu a
seu trabalho, coma urn representante que poderá influenciar diretarnente nos
destinos do Brasil e somar corn as companheiros Deputados Federals para
intervir de forma decisiva para que Minas Gerais seja lembrada pelo nosso
Presidente reeleito, Fernando Henrique Cardoso. Esperamos, portanto, que
Minas Gerais tenha mais peso no Congresso Nacional. Que V. Exa. faca bern
a todo a Brasil, como o fez a Minas Gerais! Parabéns!

o Deputado Marcos Helênio (Em aparte)* - Solicitei urn aparte, que foi
concedido pela gentileza do Presidente.

Gostaria de dizer, Deputado Gilmar Machado, que estou saindo da Casa,
mas, corn certeza, durante estes alto anos, aprendemos corn V. Exa. uma
liçãa de garra e habilidade na negociacãa. V. Exa., de fato, é urn parlamentar
que se notabiliza pelo conhecimento dos acontecimentos atuais. Vocé é urn
regimentalista, portadar de convicçOes muito firmes, de uma caerência
profunda. Fico feliz par pertencer ao seu partido. Sempre nos identificamos
bastante. Continuaremos, coma companheiros, amigos, torcendo pelo seu
sucesso em Brasilia. Pela sua tenacidade, pela sua garra, V. Exa. 6 urn
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vencedor e Ihe agradecemos por sua liderança neste ültimo ano, a qua] foi
feita corn muita democracia e participacâo. Este reconhecimento e o de toda
a Assembléia Legislativa. Muito obrigado e muitas felicidades!

o Deputado Sebastiâo Navarro Vieira (Em aparte) - Corn a aquiescência do
Presidente, gostaria de me manifestar por 30 segundos apenas.

Embora o Deputado Wilson Pires já tenha falado em nome da minha
bancada, gostaria, pessoalmente, de cumprirnentar V. Exa. pela sua eleiçäo
para Deputado Federal, na certeza de que honrará a bancada mineira na
Camara dos Deputados. Quero deixar meu testemunho de que V. Exa. foi urn
dos parlamentares mais brilhantes que conheci nesta legislatura. Parlamentar
hicido, honrado, digno, cumpridor da palavra empenhada, excelente
negociador, que tern colocado sempre os interesses de Minas acima de tudo.
V. Exa. honrou e dignificou o parlamento mineiro no tempo em que five a
alegria de conviver corn sua pessoa. Declaro-me seu admirador. Parabéns a
V. Exa!

o Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Gostaria, da mesma forma, de
parabenizar V. Exa. pela eleiçao para Deputado Federal e repetir o que já
disse, nesta tarde, a urn companheiro, que estaremos perdendo urn born
articulista, urn grande Deputado, no que diz respeito ao processo de
negociação, e relernbrar que twemos, ha urn ano, o entendimento de que
poderlamos, talvez no final do ano, caminhar juntos no 2 0 turno das eleiçöes,
como, de fato, aconteceu. Apenas nâo esperávamos que, no momento ern
que V. Exa. conduzia os entendimentos pelo PT, corn muitas restriçOes de
várias instâncias de seu partido, resistências dentro da própria Bancada,
mesmo assim avançássemos na criaçâo do Bloco Parlamentar de Oposição,
exatamente por vislumbrarmos que talvez fosse possivel o PMDB e o PT
avançarem juntos no 20 turno.

Então, quero parabenizá-lo pela visâo que V. Exa. teve, pela sua facilidade
de negociar, corn seu gesto de negociador permanente, como costurno
brincar nas Bancadas do PMDB e do PT, dizendo que muitas vezes vocé
deixa o seu coraço de parlamentar e coloca o seu coração de evangelico na
frente, quando muitas vezes o outro lado ate atropela essa sua constante
boa-vontade de ver as coisas carninharem e avançarem nesta Casa. Entâo,
nâo poderia, de forma alguma, neste discurso de despedida, deixar de fazer
essas observaçoes e, principalmente, dizer que ternos a certeza de que 0
Congresso Nacional ganhará urn born parlamentar. Muito obrigado.

o Deputado Gilmar Machado - Agradeço, Deputado Anderson Adauto.
Quero encerrar pedindo desculpas, Sr. Presidente, por ter extrapolado o
tempo que me perrnite o Regirnento Interno. Mas, pela sua boa vontade,
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queremoS encerrar agradecendo também a bancada. Queremos agradecer a
todos os Deputados; a assessoria coletiva, que foi fantástica; a assessoria do
meu gabinete e a Casa. Se conseguimos desenvolver alguma coisa, foi
porque tivemos aqui o apoio fantástico das pessoas maravilhosas que
trabaiham nesta Casa. Sei que tenho rnuito a aprender e quero continuar.
Quem vai chegando vai aprendendo muito. NOs, Deputados, passarnos, e os
servidores permanecem. Sei que não consegui, ainda, e nao sei se you
conseguir, urn dia, ter o mesmo domlnio do Regimento, ter os artigos extras
que o Eduardo e a Dorinha conseguem arru mar de vez em quando, mas pode
ter a certeza de que vamos continuar persistindo na busca do conhecimento,
para poder fazer, realmente, alguma coisa pelo povo, trabaihar da melhor
forma possivel.

Quero dizer a todos que procurarel, no Congresso Nacional, honrar aquilo
que recebi do povo e, as vezes, corn garra, corn vontade - é o rneu jeito. Pero
desculpas se alguma vez me excedi nos decibéis, prejudicando os ouvidos de
algumas pessoas, mas podem ter a certeza de que fol urn aprendizado muito
born e saio daqui feliz, porque pudemos, na nossa caminhada, nesse tempo
que passamos aqui, aprender urn pouco. Espero em Brasilia poder dar
seqüência a esse trabalho, conhecendo novas pessoas, conhecendo novos
funcionários que vão também nos ensinar, que vâo nos ajudar a dar
seqüëncia ao nosso trabalho. Esperarnos que o rnelhor possa ocorrer para o
povo, para que urn dia possamos ver, em nosso Pals, as pessoas nâo
morrerem de forne; possarnos ver a justiça, como diz o profeta AmOs, "Que a
justiça corra como urn ribeiro perene" neste Pais. E nisso que acreditamos e é
por isso que lutamos. Muito obrigado a todos, é o que posso dizer a vocês
que muito me ajudaram, para que pudesse desenvolver o meu trabaiho aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (- Palmas.)

- Sem revisão do orador.
o Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ha pouco

recebia no meu telefone celular urna ligação de Caratinga, de urn Vereador do
PT de Imbé, que assistia aos debates desta Casa e fazia algumas
observacoes

Antes de mais nada, acho importante, Deputado Alencar da Silveira JOnior,
que tenhamos aqui urna transmissão direta, ao vivo, para dar transparéncia a
toda a discussào que ternos nesta Casa e, ao mesmo tempo, permitir que
pelo menos urna parcela do eleitorado possa conhecer as diferentes
Propostas em debate e a posição de cada urn de seus representantes.

Mas esse Vereador comentava corno essa Casa debatia o Obvio. Pois a
Constituicao 6 clara ac, acabar corn o caráter de hereditariedade dos
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cartórios, ao estabelecer urn principio, que é o princlpio universal, de que
todos são iguais perante a lei, e a norma do concurso pUblico vem consagrar
essa cláusula pétrea da Constituição Federal.

Tivemos legislação federal, em 1995, que regulamenta e consagra as
normas dos concursos pUblicos, e esse Vereador, de uma cidade do interior,
que já foi distrito de Caratinga, questionava o porquê e quals as interesses
que rnoviam as Deputados para querer mudar uma norma tao clara. E passo
a responder ao companheiro, Vereador de Imbé, Luziano, que está nos
assistindo agora em Caratinga.

Na realidade, o que está par trás são interesses corporativos de grupos
poderosos, fortes, que sabem muito bern que ter urn cartório no interior
primeiro se traduz em poder politico. Quantos desmandos e absurdos
acontecem nos cartórios? Recebi, hoje, uma dentincia sabre as absurdos
cometidos par urn cartário em Jabuticatubas. Assim que me chegar
documentaçao a esse respeito, notificarei a Corregedoria do Tribunal de
Justiça, a quem compete fiscalizar as cartórios.

Sabernos que, no interior, principalmente nas pequenas cidades, cartOrio se
traduz em poder politico. Alguns Deputados dizem que são cartários
deficitários, nos quals nunca teremos, em hipOtese alguma, alguem corn
curso superior de Direito que o queira assumi-lo. Nessa lógica, o raciocinio
está correto, mas na lógica do poder politico, tenho certeza de que as grupos
politicos locals sabem que, para manter o cabresto e o mando, precisarn do
poder do cartório.

Já nas grandes cidades, como Belo Horizonte, Nova Lima e Vespasiano,
talvez não se vejam as cartOrios pelo lado do controle politico, mas pelo lado
do poder econômico, pois são fontes arrecadadoras bern lucrativas. Quem é
detentor de urn cartôrio sabe muito bern que terá salário garantido, pois, hoje,
as cartórios acabam tendo o monopólio de alguris tipos de registro e
documento, o que é urn absurdo - ha que registrar certidöes, notas, batizados,
casamentos, e, no fim, acaba mesmo sendo urn monopólio. Tanto é que a
expressão "estado cartorial" vem exatamente desse controle e riionopOlio que
tern as cartOrios.

Sabemos também do caso de urn Vereador da cidade de Imbé de Minas.
Imbé é urn cipó, rnuito forte e resistente, e talvez seja isso o que precisamos
ver aqui, nas costas de alguns representantes do povo que não querem
defender o interesse da populaçao, mas o interesse corporativista. E isso o
que está par trás de toda essa polémica que estamos travando na
Assembléia. Sabernos que uma lei como essa, se aprovada e posteriorrnente
sancionada pelo atual ou pelo futuro Governador, será derrubada em uma
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ação direta de inconstitucionalidade. Mas, de qualquer forma, as Deputados
que votararn a favor desse projeto irão mostrar para seus grupos politicos,
nas pequenas cidades e distritos, onde o cartôrio se traduz em controle
politico, ou nas grandes cidades, onde ele se traduz em controle econOmico,
trabalho prestado. E isso o que estão querendo mostrar - trabalho prestado.
E, desses grupos, podem vir fontes seguras de votos, para reelegerem rnuitos
aqui dentro. Então, temos de acabar, de alguma forma, corn essa logica
corporativista, corn esse perverso circulo vicioso, em que todos são iguals
perante a lei, rnas uns são mais iguais do que as outros, dependendo da
proxirnidade do rei ou dos prIncipes. Acho que é isso que está em jogo. E par
isso que precisamos rejeitar esse projeto.

E a justica está dando o exemplo. 0 Governador Eduardo Azeredo, sabedor
do que representam as cartórios, criou urn em Nova Lima, para a esposa do
Prefeito Vitor Penido, e outro no Barreiro, para urn advogado do PMDB, mas
o Tribunal de Justica ja fechou esses dois cartOrios, pois eles estão
irregulares e são inconstitucionais, e anulou a nomeação feita pelo
Governador para as dois cargos no cartôrio de Nova Lima. Então, urn projeto
coma esse não terá outro destino. Mas, larnentavelmente, esta Casa perde
uma boa oportunidade, nesse periodo de festas natalinas, de final de ano e
de crise econOrnica pela frente, de dar uma demoristracão de austeridade e
de respeito a lei; perde a oportunidade de mostrar para a populacão que se a
mulher de César não é honesta, pelo menos parece honesta.

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

1' Fase
Abertura de lnscriçOes

o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a essa parte, a Presidëncia
passa a 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
cornpreendendo as comunicacöes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçöes para o
Grande Expediente da prOxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que encaminhou a seguinte

correspondéncia ao Sr. Ministro da Justica, Renan Calheiros. (- Lé:)
"Exmo. Sr.:
Estarrecido corn as acontecimentos ocorridos na Ultima quarta-feira em

Alagoas, venho, em name de todos as membros desta Casa, repudiar a
chacina que vitirnou a Deputada Federal Ceci Cunha, do PSDB, seu marido
Juvenal Cunha Silva, seu cunhado Iran Carlos Mararihão e a mae de Iran,
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Itala Neide Pureza Maranhão mortos por pistoleiros na residéncia da irma da
Deputada, Claudinete Santos Maranhäo.

Quero, ainda, prestar a nossa solidariedade a V. Exa. nas erlergicas
providéncias a serem tornadas para que crimes dessa natureza, que desafiarn
as instituiçães democráticas e Os direitos e as garantias fundarnentais dos
cidadãos do nosso Pals, sejarn exemplarmente punidos, banindo a injustiça e
a Impunidade do nosso territOrjo.

Atencjosarnente"
Questâo de Ordem

o Deputado Miguel Martini - Seria apenas para dar os parabéns a V. Exa.
por essa postura, por essa decisäo, e dizer que, em nome tambérn da
UNALE, estamos fazendo o mesmo encamirtharnento ao Sr. Ministro da
Justiça. Quero dizer, corn muito pesar, que tive a honra e o privilégio de
conviver corn a Deputada Ceci Cunha. Tivemos uma viagern, particularrnente,
para Buenos Aires. Era uma cristà de primeira linha, urna extraordinária
parlarnentar que, certamente, contrarjou interesses escusos do Estado de
Alagoas. Então, parabéns a V. Exa! Quero dizer que esperamos também que
a justiça se pronuncje o mais rapidamente possIvel, porque nâo é admissIvel
que, ja prOximo o ano 2000, tenhamos acontecinientos como esse em nosso
Pals.

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

apresentadas nesta reuniâo pelas Cornissöes de Transporte - aprovaçâo, na
sua 2a Reuniâo Extraordinária, do Requerirnento n o 2.753/98, da Cornissào de
Transporte; de Educacäo - aprovacão, na sua 22a Reunjão Ordinária, dos
Projetos de Lei n o

s 1.952/98, do Deputado Paulo Piau; 1.916/98, do Deputado
Arnaldo Canarinho; e 1.949/98, do Deputado José Militao; e do Requerirnento
no 2.754/98, do Deputado Ibrahim Jacob; de Turismo - aprovaçao, na sua 3
Reuniao Extraordinária, do Requerimento no 2.748/98, do Deputado AmbrOsio
Pinto; da Comissäo Parlarnerìtar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,
Apurar a Entrada de Medicamentos Falsos na Rede Hospitalar Püblica e
Privada, bern como a Comercializacao dos Mesmos no Estado, nos termos do
art. 114 do Regimento Interno - ciência do término de seus trabaihos
(Ciente.Publiquese.) e encaminhamento do relatório final de suas atividades,
aprovado na reunião do dia 16 de dezembro do corrente.

- 0 relatóno final da CPI dos Medican-ientos Falsos fol publicado na ediçâo
anterior.

- 0 Sr. Presidente também dá ciência ao Plenário de comunicaçao
apresentada pelo Deputado Joâo Leite - informação de que estará ausente do
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território nacional no perlodo de 29/12/98 a 10/1/99, para tratar de assuntos
particulares (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Militão, em que solicita

a retirada de tram itacâo do Projeto de Lei 
no 1.259/97, de sua autoria. Inclua-

se o projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 da Resoluçáo n o 5.065,
de 1990.

Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja o Projeto de
Lei no 1.194/97 incluido em ordem do dia para votação em 10 turno, tendo em
vista que a Comissäo de Assuntos Municipais perdeu o prazo para emitir
parecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade corn o inciso
VII do art. 244, c/co art. 141, da Resoluçäo n o 5.065, de 1990.

Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita a inclusão na
ordem do dia do Projeto de Lei no 1.701/98, uma vez que a Comissão de
Administraçao Püblica perdeu prazo para emitir parecer. A Presidéncia defere
o requerimento de conformidade corn o inciso VIII do art. 232, c/c o art. 141,
do Regimento lnterno.

Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita a retirada de
tramitacào da Emenda n o 3, de sua autoria, ao Projeto de Lei no 1.998/98. A
Presidência defere o requerimento de conformidade corn o inciso VIII do art.
232 do Regimento Interno.

Discussão e Votacáo de Pareceres
- A seguir, tern sua discussão encerrada e sáo submetidos a votacâo e

aprovados os Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Lei n os 1.479/97,
do Deputado José Bonifácio, que estabelece condiçöes para aquisicão de
bens môveis por orgãos e entidades da administracão püblica estadual;
1.630/98, do Deputado Rêmolo Aloise, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Municipio de Itamogi imOvel que especifica; 1.727/98, de autoria da
maioria dos membros desta Casa, tendo como primeiro signatário o Deputado
Raul Lima Neto, que dispöe sobre a cobranca dos serviços 900, 0900 e
similares, explorados pelas empresas de comunicaçäo e telecomunicacão no
território do Estado; 1.762/98, do Governador do Estado, que cria as carreiras
que menciona, institui a gratificacâo de desempenho e produtividade
individual e dá outras providências; 1.890/98, do Deputado José Militâo, que
institui o Dia do Consumidor do Estado de Minas Gerais. A sançäo.

Votaçào de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ibrahim Jacob, em que

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n o 1.755/98, de sua autoria.
0 projeto encontra-se na Comissào de Fiscalizacâo Financeira, aguardando
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parecer sabre substitutivo apresentado em Plenário. Em votaçâo, a
requerirnento Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se a projeto.

2' Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada ja Fase, a Presidêncja

passa a2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação da matéria
COnstante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunio as

Projetos de Lei n o
s 1.390/97, 1.709/98, 1.800/98, 1.814/98, em virtude de sua

apreciaçao na reuniâo extraordjnária realizada ontem, a naite, bern coma as
Projetos de Lei n o

s 1.214/97 e 1.810/98, que, par terem recebido emendas em
P!enário, na referida reunião, foram devaividos as comissöes. Fez retirar
ainda as Propostas de Emendas a Canstituiçao n o

s 29/96, 53/98, 54/98; a
Projeto de Lei Complementar n o 34/98; as Projetos de Lei nos 1.494/97,
1.871/98, 745/96, 1.619, 1.668, 1.699, 1.781, 1.912, 1.933, 1.956 e 1.970/98,
184/95 e 749/96, apreciadas na reuno extraordinárja realizada hoje, pela
manhä.

Discussâo e Vataçao de Propasiçoes
0 Sr. Presidente - Vern a Mesa requerirnento do Deputado Ermano Batista

em que solicita a inversâo da pauta da reuniâo, de modo que as Projetos de
Lei n

o
s 1.901/98 e 1.743/98 sejam apreciados em Ciltimo lugar. Em vataçãa, a

requerimento Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se
encantram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguirnento da vatação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 770/96, do
Deputado João Leite, que proibe a transporte de passageiro em pé no serviça
de transporte coletivo radoviárjo intermunicipal. A Comissão de Fiscaiizaçao
Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, a
Deputada Alencar da Silveira JUnior apinou pela rejeicâo do prajeto. Em
votaçao, a projeta. Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se
encontram (- Pausa.) Apravado Está, partanto, aprovada, em 2 1 turno, a
Prajeto de Lei no 770/96 na forma do vencido em 10 turno. A Comissäo de
Redaçaa. A Presjdêncja verifica, de piano, a inexisténcja de "quorum" para a
votacãa das propostas de emenda a Constituiçaa e passa a apreciaçao das
matérias seguintes.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.530/97, do Deputado Roberto
Amaral, que cria a Programa Estadual de Cidadania no Meio Rural e dá
outras pravidêticjas. A Camissao de Justiça perdeu prazo Para emitir parecer.
As Comissöes de PalIttca Agrapecuarra e de Fiscalizacao Financeira apinam
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par sua pravacão. Em votaçâo, a prajeta. Os Deputados que a aprovam
permanecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovada. A Comissão de
Politica Agropecuária.

Vatacão, em 1 0 turno, do Projeta de Lei n o 1.998/98, da Mesa da
Assembléia, que extingue a aposentadaria praporcional, adequanda a Lei
Orgânica do IPLEMG as normas constitucianais, e dá outras providéncias. A
Comissãa de Justiça opina pela constitucionalidade do projeta. A Camissão
de Administracäa PUblica opina par sua aprovação na forma do Substitutivo
no i, que apresenta. A Comissãa de Fiscalizacãa Financeira opina pela
apravacão do prajeto na forma do Substitutivo no 1, da Corn issão de
Administração PUblica. As Emendas de n

os 1 a 3, apresentadas em Plenário,
foram retiradas pelos autares, mativo pelo qual a Presidente coloca em
votaçãa a Substitutivo n o i. Corn a palavra, para encaminhar a vatacâo, a
Deputada Gilmar Machado.

0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostariamos de deixar
registrado que apresentaremas autra substitutiva na votacâa em 2° turna.
Estamos muito preacupados cam essa votacáo, pais se trata de uma nova
questaa, a partir da aprovacão da nova lei de aposentadorta, dos novas
institutos, que aqui, evidentemente, iria safrer madificaçães. Mas entendemos
que, da forma apresentada no substitutivo, cria-nos alguns transtornas e,
assim, estaremos preparando urn nova substitutivo e debatendo no 2 0 turna,
para nâa dificuitar, agora, a processa de votaçãa. Mas queremos deixar
registrado que a Bancada do PT apresentará outro substitutivo no 2 0 turno.
Esse era a encaminhamenta que gostarlamos de fazer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

0 Sr. Presidente - Em votaçâa, a Substitutiva no 1. Os Deputadas que a
apravarn permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Apravado. Está,
partanta, aprovada, em 1 0 turno, a Projeta de Lei n o 1.998/98 na forma do
Substitutiva no 1. A Camissào de Administraçào PUblica.

Vataçâo, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 971/96, do Deputado Paula Piau,
que Cria a Fundo de Incentivo a Despa!uicâo Ambiental e dá outras
providências. A Comissão de Meio Ambiente apina pela aprovacâo do prajeto
na forma do vencido em 1 0 turno corn as Emendas n os 1 a 4, que apresenta.
Em votaçâo, a prajeto, salvo ernendas. Os Deputados que a aprovam
permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Apravado. Em votaçãa, as
Ernendas n

os 1 a 4, que receberam parecer pela aprovacãa. Os Deputadas
que as aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, partanto, aprovada, em 2 0 turno, a Projeto de Let no 971/96 na forma do
vencido em 1 0 turno corn as Emendas n

o
s 1 a 4. A Comissào de Redacäa.
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Votaçâo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.179/97, do Deputado Gil

Pereira, que dispöe sobre a poiltica, o gerenciamento e o piano estadual de
recursos hIdricos e dá outras providéncias. A Comissão de Meio Ambiente
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno corn as
Emendas n

o
s 1 a 4, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas.

Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votaçäo, as Emendas n o

s 1 a 4, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei
no 1.179/97 na forma do vencido em 1° turno, corn as Emendas n o

s 1 a 4. A
Corn issão de Redação.

Votaçäo, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 1.241/97, do Deputado Auiton
Vilela, que autoriza o Poder Executivo a doar irnôvel ao MunicIpio de Trés
Coraçoes. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2 1 turno, o Projeto de Lei n o 1.241/97 na forma do
vencido em 10 turno. A Comissâo de Redaço.

Votaçâo, em 2 1 turno, do Projeto de Lei no 1.384/97, do Deputado
Baidonedo Napoleào, que cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento
do Potencial Turistico da Estrada Real. A Comissão de Turismo opina pela
aprovaçáo do projeto na forma do vencido em 1 1 turno. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei no 1.384/97
na forma do vencido em 1 1 turno. A Comissão de Redação.

Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.424/97, da Deputada Maria
José Haueisen, que determina o pagarnento de indenizaçoes as vitimas de
torturas praticadas nas dependências do extinto DOPS. A Comissão de
Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10
turno. Em votaçâo. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Anderson Adauto - Peco verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verificaçao de
votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificaçao de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. Náo h, portanto,

"quorum" para votaçáo, motivo por que a Presidéncia torna sem efeito a
votaçao. Verificando, de piano, a configuração de "quorum", a Presidéncia vai
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renovar a votação do projeto. Em votacão, o projeto. Os Deputados que o
aprovarn permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Anderson Adauto - Peco verii1caç5o de votaçào.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia val determinar que se

proceda a verificaçâo de votaçâo. Para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificacâo de votaçáo por melo do painei eietrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 35 Deputados; näo ha, portanto, "quorum" para

votacäo, motivo por que a Presidéncia torna scm efeito a votacäo e, nos
termos do § 6 0 do art. 249 do Regimento Interno, vai determinar que se
proceda a chamada para recornposição de "quorum". Corn a paiavra, o Sr.
Secretário para proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 41 Deputados; portanto, ha

"quorum" para votacão das matérias em pauta. A Presidência vai renovar a
votaçäo do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei no 1.424/97 na forma do vencido em
1 0 turno. A Comissão de Redacão.

Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.467/97, da Deputada Maria
Olivia, que institui a obrigatoriedade da identificacao da empresa na parte
traseira dos velculos de transporte de carga de sua propriedade. A Comissão
de Defesa do Consumidor opina pela aprovacão do projeto. Em votaçäo, 0

projeto. Os Deputados que 0 aprovam permanecam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redacào.

Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.535/97, do Deputado Glycon
Terra Pinto, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter irnOvei que
menciona ao Municipio de Lajinha. A Comissão de Fiscaiização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em
votacao, o projeto. Os Deputados que o aprovam permanecam como se
encontram (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 1 turno, 0
Projeto de Lei no 1.535/97 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de
Redaçao

Votacao, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.596/98, do Deputado Ronaido
Vasconcelios, que dispöe sobre a substituicão gradual da frota oficial de
Velculos do Estado e d6 outras providências. A Comissão de Administração
Publica opina pela aprovaçâo do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em
votacao, 0 projeto. Os Deputados que o aprovam permanecam como se
encontram (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, 0
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Projeto de Lei n o 1.596/98 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de
Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.634/98, do Deputado Paulo
Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar a APAE do Municipio de
Sacramento o irnOvel que especifica. A Comissâo de Fiscalizaçao Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em votaçâo, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redaçao.

Votaçâo, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.652/98, do Deputado Miguel
Martini, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Municipio de
Itamarandiba imóvel que especifica. A Comissâo de Fiscalizaçao Financeira
opina pela aprovaçâo do projeto. Em votaçao, a projeto. Os Deputados que a
aprovam permaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Votaçao, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.654/98, do Deputado Marcos
Helênio, que dispOe sobre a publicaçao de declaraçoes de bens que
especifica. A Comissao de Adrninistração Püblica opina pela aprovaçào do
projeto com as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. Em votacâo, o projeto,

salvo emendas. Os Deputados que o aprovarn permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n o

s 1 e 2, que
receberam parecer pela aprovaçäo. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
aprovado, em 20 turno, a Projeto de Lei n o 1.654/98 com as Emendas n o

s 1 e
2. A Comissão de Redaçäo.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.673/98, do Deputado Gilmar
Machado, que dispöe sobre a pagamento da remuneração dos servidores
pUblicos e dá outras providéncias. A Comissâo de Administraçao Püblica
opina pela aprovaçao do projeto na forma do vencido em 1 1 turno. Vern a
Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo em que solicita, corn base no
art. 267 do Regimento Interno, a adiamento de votação do Projeto de Lei no
1.673/98. Em votação, a requerimento. Os Deputados qué a aprovam
permaneçam corno se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado.

Votaçäo, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.828/98, da Procuradoria-Geral
de Justiça, que extingue gratificaçoes previstas na Lei no 11.181, de 10/8/93,
e dá outras providências. A Comissäo de Fiscalizaçao Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em votaçâo, a prajeto. Os Deputados que a aprovarn
permaneçam coma se encontram (- Pausa.) Aprovado. A Comissäo de
Redaçào.

Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.914/98, do Governador do
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Estado, que autoriza a Poder Executivo a doar imôvel a Associacâo
Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte. A Comissão de Fiscalizacäo
Financeira opina pela aprovacão do projeto. Em votação, a projeto. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redaçao.

Votaçâo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.940/98, do Deputado Ivair
Nogueira, que estabelece normas para concursos püblicos realizados pelo
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Administraçãa PUblica opina pela
aprovacãa do projeto. No decorrer da discussão foi apresentada ao projeto
emenda do Deputado Raul Lima Neto, que recebeu a n o 1. Vem a Mesa
requerimento do Deputado Raul Lima Neto em que solicita, nos termos do §
2° do art. 185 do Regimento Interno, que a Projeto de Lei n o 1.940/98 seja
encaminhado a Comissâo de Constituicão e Justiça para receber parecer
sobre as emendas apresentadas em 2 0 turno. Para encaminhar a votaçâo do
requerimento, corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, a requerimento baseou-se no
art. 185, § 2°, e diz: 'No 2 0 turno, após a encerrarnento da discussäo e antes
do anUncia da votacäo, a proposicâo poderá ser devolvida a Comissão de
Constituicâo e Justica par uma vez, de ofIcio, ou a requerimento, para, no
prazo de 48 horas, receber parecer sabre a constitucionalidade, a legalidade
e a juridicidade de modificaçäo no texto original ou de emendas apresentadas
em 20 turno". No § 31: "Será apreciado pelo Plenário a parecer que, nos
termos do paragrafo anterior, concluir par inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, e, se aprovada, a matéria será retirada do texto ou deixará de
ser submetida a vatacao, conforme a caso".

O Sr. Presidente - Em votacâo, a requerimenta. Os Deputados que a
aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, peco verificacâo de votaçâo.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a verificacäa

requerida pela processo eletrônico e solicita aos Deputadas queocupem seus
lugares.

- Pracede-se a verificaçãa de vataçãa par meia do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados; votaram "nào" 27

Deputados; votaram em branco 3 Deputados; estâo presentes 5 Deputados
em reuniöes nas comissöes; no total, votaram 41 Deputados. Está ratificada a
rejeiçâo dao requerimento. Vern a Mesa requerimenta do Deputado Marcos
Helénia em que solicita adiamento de votaçâo do Prajeta de Lei no 1.940/98.
Cam a palavra, para encaminhar a vataçáa, a Deputada Marcos Helênio.

0 Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
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Deputadas, pUblico presente, pessoas da imprensa, em primeiro lugar, quero
dar Os parabéns aos funcionários do Ministério Páblico pelo Projeto de Lei n°
1.828, que extingue as gratificaçaes previstas inerentes aos cargos e dá
outras providéncias. Parabéns pela luta e acompanharnento!

Corn relaçäo ao nosso requerimento pedindo adiamento de votação do
Projeto de Lei n o 1.940, nOs o fazemos ao apagar das luzes desta legislatura,
corn todo o respeito que temos ao Deputado Ivair Nogueira. Fazendo urna
avaliaçáo mais técnica e mais profunda do projeto, podemos fazer urna
recapitulação ligeira do que está ocorrendo. Havia, através de designaçoes e
nomeaçöes, antes da Constituição de 1988, cargos extremamente politicos
ou de titulares e, as vezes, de serventuários de cartOrios.

Era, de fato, o poder sucessório, hereditário, de pai para fliho, e assim por
diante. 0 major prêmio que recebiam os apaniguados, os prOximos do poder,
era urn cartôrio ou uma serventia. Haviam outras premiaçöes e concessôes,
como as de radio e de televisão. Era uma forma de pagamento pelo apoio
incondicional dado aos governos. A questão das concessöes é rnuito recente.
Acabou, mas não sei se ainda existem concessöes debaixo do pano.

Restringindo-nos a questão dos cartOrios, diriamos que a Constituiçäo é
clara quando prevê que, a partir dela, as designacoes e delegaçoes deveriam
ser através de concurso pUblico. Mas hão que se ressalvar aquelas situacOes
de serventuários e titulares que ingressaram antes da Constituiçao e já
tinham estabilidade Mas ha aqueles que foram indicados, após 1988, ate que
viesse a Lei n° 8.935, de setembro de 1994, regulamentando. Ou seja, seis
anos apos a Constituiçao.

Nesse periodo, entre 1988 e 1994, ocorreram, de fato, designaçOes, as
mais escandalosas possiveis. Houve titularidades corn os pré-requisitos da
legislacao de pessoas que ja estavam exercendo as suas funcoes. Ou seja, a
lei prevê que deve ser bacharel em Direito, e, no caso, houve o cumprimento
do preenchimento dos requisitos. Mas houve casos que de fato estarrecerarn
àqueles que pretendern ingressar ou ter a oportunidade de por uma
delegaçâo do poder püblico para assumir urn cartOrio. Esses perderam a vez,
e houve o espaço da competéncia e da capacidade para o apadrinhamento.
Aqui ocorrerarn situacoes estranhas. Alguns Prefeitos corneçaram a indicar
esposas; Deputados indicaram parentes; Desembargadores, juIzes; e 0
Governador indicou pessoas sem passar pelo Tribunal de Justiça. Houve urn
festival de indicaçöes. Parece-nos que chega a 1.200 o nürnero de
designaçoes irregulares.

Querernos saber o seguinte: o Tribunal, que está anunciando que vai
realizar concurso piiblico, fará o preenchimento de qué? Daqueles cartórios
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onde ainda existern as vagas. Mas e os outros que já tern titulares? Náo vão
precisar de se submeter ao concurso püblico? Já vão ter a garantia da
titularidade. E dal, sucessivamente, vão passar para os filhos. Isso vai ficar
ate quando? Seria rasgar a Constituicão Federal, que prevê claramente que,
a partir da sua publicacão e sanção, passaria a valer como lei.

Nós sabemos, e já o disse, que muitos estavam antes de 1988. E urn caso
a ser avaliado. Mas diz meu nobre colega, Ivair Nogueira, que tern serbs
questionamentos quanto a lisura dos concursos püblicos. Nós também ternos,
mas qual e o outro processo para ingressar no serviço pübtico e ter uma
delegacão, em caso de cartOrio, como prevé a Constituicão? Não vejo outra
opção. Podemos questionar alguns concursos püblicos. Apresentei urn
projeto de lei nesta Casa, que não tramitou na sua forma original e que
regulamentava a questão do concurso ptiblico. Sabemos que hoje muitas
instituiçöes e muitos órgãos püblicos fazem concursos para angariar
recursos, rnas, de fato, nem a vaga existe. Nisso posso concordar. Mas
extinguir o concurso ptblico, continuando corn essas designacöes, essas
delegacöes, porque o cargo não poderia ficar vago por mais de seis meses,
não é o desejavel. A indicação ou a delegacão so poderiarn ser feitas em
caráter precário, por seis rneses, e passaram a ser permanentes. Portanto,
vejo que esse projeto e extremarnente polémico. Acredito que a Casa sairia
corn mais altivez desta legislatura se esse projeto fosse retirado, da mesma
forma como foi retirado o projeto da criacão de urn Tribunal de Contas.
Houve-se por bern que a criaçâo de urn Tribunal de Contas municipal não
tinha o respaldo popular nern urna guarida juridica. E o caso da questão dos
cartórios. Por mais que possarnos concordar em alguns aspectos corn
relaçao a dubiedade da transitoriedade entre a Constituição e a Lei n° 8.935,
nâo podemos concordar em suprirnir o concurso, a proceder a indicação de
qualquer pessoa que não disponha do pre-requisito necessário a ocupacäo
do cargo, corno e o caso de nosso colega, hoje Prefeito de Vespasiano, cuja
mulher nào podia se submeter ao concurso urna vez que não tinha o 2 0 grau.
E ela e titular de cartOrio. São casos que vão ocorrer. Pessoas teriam de
ceder o lugar a outras que não dispöem do rninimo necessãrio para prestar
concurso, e isso nao pode ser feito. As pessoas preparadas, que jã possuem
uma determinada bagagem de conhecirnentos, poderiam submeter-se ao
concurso pOblico. Entendemos ser inoportuna a tramitação desse projeto e,
por isso, pedimos o seu adiarnento.

* - Sem revisão do orador.
Questäo de Ordem

0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.
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atentasse para a fato de que este parlamento é uma Casa de leis, que lida
corn projetos, e, consequentemene, precisamos interpretar bern as leis
Todos nOs sabemos que uma lei entra em vigor na data de sua promulgaçâo
ou de sua sançâo. Qualquer projeto de lei diz assim: "Esta lei entra em vigor
na data de sua publicaçao". E a lei é publicada quando ela é sancionada ou
promulgada. Essa lei foi promulgada em 1988. E, quando foi promulgada em
1988, portanto, tornou-se lei, e, em 1995, com a regularnentaçao, faz-se
cumprir a lei, ou seja, aqueles que não foram concursados teriam de estar
concursados porque, após 1998, ela se tornou lei. Trata-se de questão de
ordem, Sr. Presidente, art. 253. Posteriormente you proceder aoencarninhamento (- Lé:)

"Tratando-se de assunto em que tenha interesse pessoal, a Deputado fica
irnpedido de votar, computada a sua presença apenas para efeito de
quorum."

Temos de respeitar a Regimento Interno, porque isso é constituciorial, e
temos diversos companheiros que não poderão votar porque tern interesse
pessoal: parente e pessoas indicadas para serviços cartoriais sem concurso,
após 1988, após a promulgaçao da lei, razão pela qual este Deputado pede
que se cumpra o Regimento Interno a quem de direito, a quem, segundo a
prOprio Regimento Interno, tern a dever de cuidar do bom andamento e da
normal jdade deste Plenário e desta Casa.

o Sr. Presidente - A Presidência inforrna ao ilustre Deputado que a
Regimento Interno está sendo cumprido, e, no momento da votação, se
algum Deputado entender, por uma questão de foro Intimo, que não deva
votar, certamente ele näo votará.

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, estou encarninhando, na
verdade, a requerimento de adiamento da votação do Projeto de Lei n° 940,
do nobre campanheiro Deputado Marcos Helênio.

Quero dizer que tenho por V. Exa., e par todos Os outros Deputados, total
respeita. Evidentemente a princIpio da IOgica é o debate, a discussão, a
diálogo. Estamos semeando para colher, e, na verdade, coihe-se muita mais
do que se semeia. Semela-se 1 saco de feijão e colhe-se 30, 60, 100.
Semeamos leis, semeamos projetos e iremos colher, porque, sem dUvida,
existe urn espirito que paira sobre a Terra e que é verdadeiro. Ele é
testemunha da verdade. Ou cumprimos a Constituiçao ou a rasgarnos.

Eu consultei alguns juristas - consultei também juristas desta Casa -, e é
muita clara a convicçao de que uma lei torna-se lei no momenta em que eia é
promulgada. E a Constituiçao de 1988 tronou-se lei no momento em que foi
pramulgada. Em 1995 houve a regulamentação da lei - you dar urn exemplo

1065
clássico, claro e simples, Sr. Presidente, Srs. Deputados -, 01 favor,
escutem: Fizemos urn projeta de lei criando a APA do rio Pandeiros, que e o
ünico rio berçário da bacia do São Francisco. Esse projeto fai sancionado
pela Governador. A partir da sancão e da sua publicacão, a projeta tornou-se
lei. E ainda não foi regulamentado. Estamas lutando pela regulamentacãa da
APA do Pandeiros, para que a Governa faça cumprir a que reza a projeta.
Sentimas muito, mas "dura lex, sed lex".

Quanta àqueles que foram indicadas no periodo de 1988 a 1995 e não são
concursados, a que se podia fazer é atrasar a maxima. Lembro-me bern que,
em certa feita, urn Juiz, muita amigo, disse-me: "Olha, vai ser tornado
municIpia urn distrita, e haverá urn cartôrio. Se V. Exa. souber de algurna
pessoa idOnea, séria, carnpetente, que queira indicar, aprovarei essa
indicacão". Não sabemas quando a lei será regulamentada e nem se vai ser
regulamentada. Talvez consigarn atrasar e, enquanto não houver a
regulamentacão da lei... A lei e lei, mas ainda não se tern a obrigatoriedade
de cumpri-la. Essa pessoa so sairá quando a lei for regulamentada. A partir
dal, indicaçöes foram feitas e movimentos tambérn foram feitos no
Congresso, para atrasar a regulamentacão da lei, mas, uma vez
regularnentada, Srs. Deputados... E preciso cumprir a que se tornou lei em
1988; do contrário, e contra a lei. Uma lei torna-se lei, repito para que gravem
bern, no momenta em que é promulgada au sancionada. A regularnentacãa é
urn cumprimento dessa lei. Faz-se cumprir a lei. 0 prôprio Corregedor desta
Casa, Deputado Ermana Batista, tarnbém conversando comigo, chegou a
essa conclusãa. Ele disse: "Você tern razão". E clara que é assim. Vejam
qualquer prajeta de lei: "Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãa".
Quantas de nós, aqui, tern projetos aprovadas? Agora rnesmo saiu no jamal
"Haje em Dia". Ate canversava corn urn jornalista da Casa, dizenda que a
nosso cornpromisso corn a justica, corn a verdade é muita impartante. C)
jornalista, mesrno querendo ajudar, talvez não par falta de inforrnacão
verossIrnil, tivemas Deputados que tiveram tantos projetos aprovados aqul
nesta Casa e que a nürnero foi bern rnenar. 0 Deputado Durval Angelo, par
exemplo, teve sete prajetas aprovados e apreciau apenas trés. Tive apenas
trés que apareceram no jamal e tivemas todas aprovados. Dos que foram
rejeitados, entrarnas corn eles navamente, conseguimos 2/3 das assinaturas,
coma é o caso do projeto que trata do Servico 0900, e ele foi aprovado haje.
Agora, a TELEMIG terá que farnecer urna senha para as usuários acessarem
o Serviço 0900 e similares. Entrarnos e aprovamos. Mas entre a projeta ser
aprovado e tornar-se lei... Ele se torna lei no momenta em que a Gavemnadar
o sanciana. As propostas de ernenda a Constituiçãa se tomnam lei no
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momento em que o Presidente desta Casa as promulga. Mas a
reguIarnentaco vem depois. A regularnentaç0 é como se fosse urnaobrigaçao, Cu seja, o cumprimento o exercIclo, a execuçao da lei. A
execuçao da lei exige que, de 1988 para Ca, sejarn todos COncursados Entào,
quero apenas avisar a V. Exas. que haverá, sern dUvida, açâo no sentido da
InCOnStitucionalidade apenas para fins de cornpreensão juridica, da
juridicidade Fizernos urn requerimento para que esse projeto retornasse e
fosse a Comissâo de Justiça, porque querIamos levantar o assunto Ia,
mostrando que esta Casa, se aprovar esse projeto, pode sofrer a vergonha
de ter depois que ver a sua aprovaco anulada por urna açâo de qualquer
cidadáo que alegue a inconstitucionaljdade porque a lei foi promulgada
dizendo que, a partjr da data de 1988 - isso é Constituicao -, sO poderäo ser
titulares dos cartórjos as Concursados Enquanto a lei não foi regulamentada
por causa da nossa facilidade.. Mudarnos muito os conceitos da lei. "Dura
lex, sed latex": a lei e dura, mas estica. E foram feitas indicaçoes pelo
Executivo e por muitos Deputados aqui que tern flihos, parentes e não VãO
votar. Não se trata de questäo de foro Intimo, trata-se de uma questão de
cu mprjmento da Constituicao - não poderâo votar esses Deputados, coma
não pode ser jurado do Poder Judiciárjo quem tern certo parentesco corn o
réu. E aqueles que tern parentes indicados não poderão votar, porque, do
contrárjo, concederão mais argurnentos para anular essa votaçâo e
envergonhar este Poder, que é o major Poder parlamentar do Estado de
Minas Gerais.

For essa razão, Sr. Presidente, corn todo o respeito ao nobre companheiro
Deputado Ivair Nogueira e aos demais companheiros é que encaminho arequerjmeno pela aprovacao para que possamos discutir urn pouco mais
esse projeto de lei, e este Deputado, por uma convicçao filosOfica e par uma
imposiçao da lei que ja ternos - e precisamos ter vergonha e curnprir as leis,
como a Constituicão de 1988 -, tern que ser contrárjo. Muito obrigado, Sr.
Presidente nobre Deputado Rorneu Queiroz. E a que tinha a dizer.

0 Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente Srs. Deputados, ha pouco
recebia no rneu telefone celular uma ligacao de Caratinga, de urn Vereador do
PT de lrnbé, que assistia aos debates desta Casa e fazia algumasobservacoes

Antes de mais nada, acho importante Deputado Alencar da Silveira JOnior,
que tenhamos aqui urna transniissão direta, ao viva, para dar transparêncja a
toda a discussão que ternos nesta Casa e, ao rnesmo tempo, perrnitir que
pelo menos uma parcela do eleitorado possa conhecer as diferentes
propostas em debate e a posição de cada urn de seus representantes.
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Mas esse Vereador comentava como essa Casa debatia a óbvio. Pois a

ConstituicãO é clara ao acabar corn a caráter de hereditariedade dos
cartOrios, ao estabelecer urn princIpio, que e o princlpio universal, de que
todos são iguals perante a lei, e a norma do concurso pOblico vem consagrar
essa cláusua pétrea da Constituição Federal.

Tivemos legislacão federal, em 1995, que regularnenta e consagra as
normas dos concursos pOblicos, e esse Vereador, de uma cidade do interior,
que já fol distrito de Caratinga, questionava a porquê e quais as interesses
que moviam as Deputados para querer mudar uma norma tao clara. E passo
a responder ao companheiro, Vereador de Imbé, Luziano, que esta nos
assistindo agora em Caratinga.

Na realidade, a que está por tras são interesses corporativos de grupos
poderosos, fortes, que sabem muito bern que ter urn cartôrio no interior
primeiro se traduz em poder politico. Quantos desmandos e absurdos
acontecem nos cartOrios? Recebi, hoje, uma denOncia sabre as absurdos
cometidos par urn cartOrio em Jabuticatubas. Assim que me chegar
documentacão a esse respeito, notificarei a Corregedoria do Tribunal de
Justiça, a quem compete fiscalizar as cartOrios.

Sabemos que, no interior, principalmente nas pequenas cidades, cartOrio se
traduz em poder politico. Alguns Deputados dizern que são cartórios
deflcitários, nos quais nunca teremos, em hipOtese alguma, alguém corn
curso superior de Direito que a queira assumi-lo. Nessa IOgica, a raciocInio
esta correta, mas na IOgica do poder politico, tenho certeza de que as grupos
politicos locals sabem que, para manter a cabresto e o mando, precisam do
poder do cartOrio.

Já nas grandes cidades, como Bela Horizonte, Nova Lima e Vespasiano,
talvez nâo se vejam os cartOrios pelo lado do controle politico, mas pelo lado
do poder econOmico, pois são fontes arrecadadoras bern lucrativas. Quem é
detentor de urn cartOrio sabe rnuito bern que terá salario garantida, pois, hoje,
as cartórios acabam tendo a monopOlio de alguns tipos de registro e
documento, a que é urn absurda - ha que registrar certidães, notas, batizados,
casamentos, e, no firn, acaba mesmo sendo urn rnonopOlio. Tanto é que a
expressão "estado cartorial" vem exatamente desse controle e monopolio que
tern Os cartórios.

Sabernos também do caso de urn Vereador da cidade de Imbé de Minas.
mbé é urn cipo, muito forte e resistente, e talvez seja isso a que precisamas

ver aqui, nas costas de alguns representantes do povo que não querem
defender a interesse da populacãa, mas a interesse corporativista. E isso a
que está par trás de toda essa polémica que estamos travando na
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Assembjéia. Sabemos que urna lei como essa, se aprovada e posteriormente
sancionada pelo atual ou pelo futuro Governador, será derrubada em uma
ação direta de inconstitucionaildade Mas, de quaiquer forma, os Deputados
que votaram a favor desse projeto irão mostrar Para seus grupos politicos,
nas pequenas cidades e distritos, onde o cartOrio se traduz em controle
Politico, ou nas grandes cidades, onde ele se traduz em controje econômico,
trabalho prestado. E isso o que estão querendo mostrar - trabaiho prestado.
E, desses grupos, podem vir fontes seguras de votos, Para reelegerem muitos
aqui dentro. Então, temos de acabar, de algurna forma, corn essa iOgica
corporativista corn esse perverso circulo vicioso, em que todos são iguais
perante a lei, mas uns são mais iguals do que Os outros, dependendo da
proxirnidade do rei ou dos principes. Acho que é isso que está em jogo. E por
isso que precisamos rejeitar esse projeto.

E a justiça está dando o exemplo. 0 Governador Eduardo Azeredo, sabedor
do que representam Os cartórios, criou urn em Nova Lima, Para a esposa do
Prefeito Vitor Penjdo, e outro no Barreiro, Para um advogado do PMDB, mas
o Tribunal de Justiça já fechou esses dois cartOrjos, pois eles estão
irregulares e são inconstitucionais e anulou a nomeacao feita pelo
Governador Para os dois cargos no cartário de Nova Lima. Então, um projeto
como esse não terá outro destino. Mas, lamentavelmente esta Casa perde
uma boa oportunidace nesse periodo de festas natalinas, de final de ano e
de crise econãmica pela frente, de dar urna dernonstracao de austeridade e
de respeito a lei; perde a Oportunidade de rnostrar Para a população que se a
muiher de César não é honesta, pelo menos parece honesta.

* - Sem revisão do orador.
Questöes de Ordem

o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, eu gostaria que se encerrasse,
de piano, a reunião, pois estou vendo o Plenário quase vazio, e essaargumentaçao deveria chegar aos ouvidos, ao coracão e a consciêncla de
todos os Deputados. Então, solicito o encerramento da reunião.

o Deputado Bilac Pinto - Solicito seja feita a chamada Para recornposiçaode "quorum", Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, o Sr. Secretárjo Para

proceder a chamada dos Deputados Para a recomposicao de "quorum".
o Sr. Secretárjo - (- Faz a charnada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 35 Deputados. Não havendo,

portanto, "quorum" Para votacão das matérias que constam na pauta, a
Presidéncia informa ao Pienário que o requerimento do Deputado Marcos
Helénio em que solicita o adiamento de votação fica prejudicado.
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3a Parte

o Sr. Presidente - A Presidência passa 3a Parte da reunião, destinada a
comuniCacoeS e a oradores inscritos.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Marcelo Gonçalves -
falecimento do Sr. José Siivério de Oliveira Leite, nesta Capital; Wanderley
Avila (2) - falecimento da Sra. Ceci Drumond Silva e da Sra. Regina Guedes
Caxito, nesta Capital; e Gil Pereira - falecimento da Sra. Maria Cardoso Lima,
em Montes Claros (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
o Sr. Presidente - Nâo havendo outras cornunicaçöes a serern feitas

oradores inscritos, a Presidéncia encerra a reunião, desconvocando a reunião
extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando os Deputados Para a
reunião extraordinária de amanhã, dia 23, as 9 horas, nos termos do edital de
convocação, e Para a reunião ordinária também de amanhã, as 14 horas, corn
a seguinte ordern do dia:(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edicão
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA i a REUNIAO CONJUNTA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, DE AGROPECUARIA E POLiTICA RURAL E DE CIENCIA E

TECNOLOGIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de abril de mu

novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Marcos Helênio, AntOnio Andrade, Gil Pereira, Carlos Pimenta,
mernbros da Cornissão de Defesa do Consumidor; Paulo Piau, Olinto Godinho
e Carlos Pirnenta, rnembros da Comissão de Agropecuária e Poiltica Rural;
Ailton Vilela, Raul Lima Neto, Antonio Andrade e Marcos Helënio (estes dois
ültimos em substituição aos Deputados Anderson Adauto e Geraldo
Nascimento, por indicação das Lideranças do PMDB - e do PT,
respectivamente), rnembros da Comissâo de Ciência e Tecnologia. Estão
presentes, também, os Deputados Elbe Brandão e Dimas Rodrigues.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Marcos Heiênio, declara
abertos os trabalhos e esciarece aos Deputados que não ha ata a ser lida, por
se tratar da 1a reunião conjunta das Comissöes. Após, a Presidéncia informa
aos Deputados que a reunião se destina a ouvir o Sr. Guy Torres, Presidente
da Ernpresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, que discorrerá sobre
a importância da pesquisa em Minas Gerais. A seguir, o Presidente registra a
presença do convidado e de seus assessores, os Srs. Reginaldo Amaral e
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Samuel Guimarães Vargas. A Presidéncia concede a palavra ao Deputado
Paulo Piau, para que explique o objetivo da reunião e, em seguida, 0 Sr. Guy
Torres faz ampla explanação sobre o assunto em tela. 0 Deputado Marcos
Helênio passa a Presidéncia ao Deputado Paulo Piau. Em seguida, iniciam-se
os debates entre Deputados e convidado, conforme consta nas notas
taquigráficas. 0 Presidente agradece ao convidado e aos demais
participantes pelos valiosos subsIdios trazidos a Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 10 de abril de 1996.
Marcos Helënio, Presidente - Antonio Andrade - Gil Pereira - Carlos

Pimenta - Paulo Piau - Olinto Godinho - Aliton Vilela - Raul Lima Neto - Dimas
Rodrigues.
ATA DA 65 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAAO
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de dezembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Dimas Rodrigues, Arnaldo Penna e AIlton Vilela, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado AIlton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Arnaldo Penna Os
Projetos de Lei n

o
s 1.479/97, 1.630, 1.727 e 1.762/98 e ao Deputado AIlton

Vilela, os Projetos de Lei n°s 1.890, 1.817 e 1.902/98. Encerrada a ia Parte
dos trabalhos, passa-se 6 l Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a
votação de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redacão
Final dos Projetos de Lei n°s 1.479/97, 1.630, 1.727 e 1.762198 (relator:
Deputado Arnaldo Penna) e 1.890/98 (relator: Deputado Ailton Vilela). Passa-
Se, a seguir, a discussão e votação de matérias de deliberação conclusiva da
Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.817 e 1.902/98 (relator: Deputado
AIlton Vilela). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabathos.

Sala das ComissOes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna - Aliton Vilela.
ATA DA 248 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA
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PREVIDENCIA E DA AcAo SOCIAL

As quinze horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Olinto Godinho, Carlos Pimenta e Wilson Pires, membros da
supracitada Comissão. Havendo nimero regimental, o Presidente, Deputado
Olinto Godinho, 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
presentes. A seguir, o Presidente passa a distribuição de proposicOes,
designando, para relatar o Projeto de Lei 

no 1.866/98, o Deputado Bené
Guedes; o Projeto de Lei n o 1.961/98, o Deputado Anivaldo Coelho, e para
relatar o Projeto de Lei 

no 1.948/98, o Deputado Carlos Pimenta.
Prosseguindo, a Presidéncia passa a discussão e a votação de proposicöes
sujeitas a apreciacão do Plenário da Assernbléia. Na ausência do relator,
Deputado Bené Guedes, o Presidente redistribui o Projeto de Lei n o 1.614/98,
no 2° turno, ao Deputado Wilson Pires, que procede a leitura de seu parecer,
mediante o qual conciui pela aprovação da matéria na forma original.
Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer. A seguir, o
Deputado Carlos Pimenta faz a leitura do parecer do relator, Deputado Bené
Guedes, do Projeto de Lei no 1.849/98, no 10 turno, o qual conclui pela
aprovação da matéria corn as Emendas n

o
s 1 e 2. Colocado em discussão e

votação, e o parecer aprovado. Na seqüência, o Presidente passa a
discussão e a votacão de proposicães que dispensam a apreciacão do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votacão, são aprovados,
em turno Cinico, os Projetos de Lei n°s 1.903/98 corn a Emenda n o I (relator:
Deputado Anivaldo Coelho); 1.904/98 (relator: Deputado Anivaldo Coelho);
1.908/98 com a Ernenda n o i ( relator: Deputado Wilson Trapia): 1.911/98
(relator: Deputado Anivaldo Coelho); 1.915/98 (relator: Deputado Bené
Guedes); 1.931/98 (relator: Deputado Bené Guedes); 1.947/98 (relator:
Deputado Bené Guedes); 1.958/98 com a Emenda n o i ( relator: Deputado
Carlos Pirnenta) e 1.959/98 (relator: Deputado Bené Guedes). A seguir, a
Presidéncia coloca em votação o Requerimento no 2.746/98, do Deputado
Wilson Pires, o qual é aprovado. Ato continuo, o Presidente passa a
discussão e a votação dos Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n

o
s 1.636, 1.638, 1.747, 1.802, 1.803, 1.805, 1.806, 1.812, 1.816, 1.818,

1.819, 1.822, 1.824, 1.826, 1.830, 1.835, 1.844, 1.851, 1.853, 1.857, 1.858,
1.863, 1.867, 1.868, 1.870, 1.872, 1.879, 1.882, 1.883, 1.886, 1.887, 1.889,
1.891 a 1.894, 1.898 e 1.899/98. Cumprida a finalidade da reuniâo, a
Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca os rnembros
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da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998. 	 V

Olinto Godinho, Presidente - Bené Guedes - Anivaldo Coelho.
ATA DA 22a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAcA0,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
As nove horas e jrinta minutos do dia dezesseis de dezembro de mu

novecentos e noVerit e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados José Maria Barros, Gilmar Machado, Sebastião Navarro Vieira e
Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado José Henrique, por
indicação da Liderança do Bloco da Oposiçâo). Havendo nümero regimental,
o Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Gilmar Machado,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A seguir informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0 Presidente passa a 1a

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçao de
pareceres sobre proposiçôes sujeitas a apreciação do Plenário. 0 Deputado
Gilmar Machado, relator do Projeto de Lei n° 380/95, do Deputado Almir
Cardoso, emite parecer pela aprovacão do projeto na forma do Substitutivo
n°1, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
A seguir, o Presidente passa 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votacao de rnatéria conclusiva da Comissão. Submetidos a
discussão e votacão, são aprovados, em 10 turno, o Projeto de Lei n°
1.440/97 (relator: Deputado Marco Regis) e ,em turno ünico, os Projetos de
Lei n°s 1.916/98 (relator: Deputado Marco Regis); 1.949/98 corn a Ernenda
n°1, da Comissão de Constituicao e Justica (relator: Deputado Sebastião
Navarro Vieira); e 1.952/98 (relator: Deputado Gilmar Machado). A seguir, o
Presidente submete a votação, nos termos do paragrafo ünico do art. 103 do
Regimento Interno, e e aprovado, o Requerimento n o 2.754/98. Dando
seqüência, o Presidente submete a discussão e votacão, e são aprovados, Os
Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Lei n°s 1.516/97 e 1.718 e
1.845/98. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Gilmar

Machado.
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ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIADA COMISSAO DE

TRANsPoRTEcoMuNlcAçAo E OBRAS PUBLICAS V V

As dez horasdo diã dezoito de dezembro demil rióvecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Cóinissães os Deputados Alvaro' ' Antonio,
Olinto Godiñho è Wilson Pires (sübstituindo este aoDeputado BilacPintó, por
indicação da Lideranca do PFL). Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Alvaro Antonio, declara aberta -a reunião e, em virtude da
aprovacãO de requerimento do Deputado Wilson Pires, dispena aleitura da
ata da reunião antériór, à qual e dada' po apróvada e subscrita pelos
membros da Comissão. A seguir, 0 Presidenté informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se 6 1a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposicOes sujeitas a apreciacão do Plenário. 0 Presidente comunica què o
Deputado Wilson Pires, a quem foi concedida vista do parecer sobre o Projeto
de Lei n° 1.970/98, deu-se por satisfeito é dispensou o prazo regimental a que
tinha direito. A seguir, é retomada e encerrada a discussão do parecer, que,
submetido a votacão, é aprovado, no 10 turno, concluindo pela aprovacão da
matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

coSala das missaes, 22 de dezembro de 1998.
Alvaro Antonio, Presidente - Ailton Vilela - Olinto Godinho.

ATA DA 1 ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAlS

As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e urn de dezembro de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Ronaldo Vasconcellos, AntOnio Andrade (substituindo este ao
Deputado AntOnio Roberto, porindicacão da Lidèrança do Bloco Parlamentar
de Oposicão) e Isabel do Nascimento (substituindo o Deputado Luiz Fernando
Faria, por indicação da Liderança do Bloco Social Progressista), membros da
supraôitada Cornissão. Havendo nimero regimental, o Presidente, Deputado
Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do DepUtado Antonio Andrade, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. 0 Presidente inforrna que a a reunião se destina a areciar a
matéria constante na pauta. Passa-se 6 11 fase da Ordern do Dia, corn a
discussão e a votaçao de proposição sujeita a èpreciação do Plenário d
Assembléia. Corn a palavra, o Deputdo AntOnio Andrade procede 6 Ieitura d
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seu parecer sobre o Projeto de Lei n o 1.804/98, do Deputado Anderson
Adauto, mediante o qual conclui por sua aprovação no 2° turno, na forma do
vencido no 10 turno. Colocado em discussão e votaçäo, e o parecer aprovado.
Cumprida a finandade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comisso para a próxirna reuniäo
ordinária, determina a iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Corn issöes, 23 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Antonio Roberto - Mauro Lobo.

ATA DA 49a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
ADMINISTRAçA0 PUBLICA

As vinte horas e cinqOenta minutos do dia vinte e urn de dezembro de mu
novecentos e noventa e oito, cornparecem na Sala das Comissöes Os
Deputados Leonidio Bouças, Ajalrnar Silva, AntOnio Andrade, José Braga e
Marcos Helênio, membros da supracitada Comissão. Estho presentes,
também, os Deputados Anderson Adauto, Hely TarqüInio, José Milito, Mauri
Torres, Sebastio Navarro Vieira. Havendo nümero regimental, 0 Presidente,
Deputado LeonIdio Bouças, declara aberta a reuniâo e, em virtude da
aprovaçao de requerimento do Deputado Ajalmar Silva, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissâo. A seguir, o Presidente informa que a reuniäo se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Sobre a mesa, requerimento
do Deputado Ajalmar Silva, solicitando seja o Parecer para a 10 Turno do
Projeto de Lei no 1.998/98 apreciado em pnmeiro lugar. Colocado em votação,
e o requerimento aprovado. Passa-se a .a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussào e a votaçäo de pareceres sobre proposiçöes
sujeitas a apreciação do Pienário da Assembléia. 0 Presidente avoca a si a
relatoria do Projeto de Lei no 1.998/98, em 10 turno, e procede a leitura de seu
parecer, mediante o qual conciui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta. Colocado em discussão e votaçäo, é 0
parecer aprovado. 0 Presidente, verificando, de piano, a inexisténcia de
'quorum" para a apreciação das demais matérias constantes na pauta,
agradece a presença dos pariamentares, convoca os membros da Comissâo
para as próximas reunjOes extraordinárbas, conforme os editais ja publicados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das CombssOes, 23 de dezembro de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Tarcisbo Henriques - José Bonifácio - José

Miiitâo.
ATA DA 33a REUNIAO EXTRAORDNARIA DA COMISSAO DE

CONSTITUIçA0 E JUSTIA
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As vinte horas e trinta rninutos do dia vinte e urn de dezembro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes Os
Deputados Hely TarquInio, Ermano Batista, Rêmolo Aloise (substituindo este
ao Deputado Sebastião Costa, por indicacão da Liderança do B!oco Liberal) e
Alvaro AntOnio (substituindo o Deputado Joäo Batista de Oliveira, por
indicacào da Lideranca do Bloco Social Trabalhista), membros da supracitada
Comissâo. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Hely
Tarqüinio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a parecer sobre a Projeto de Lei no 1.998/98. Passa-se a fase de
discussâo e votacao de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciaçào do
Plenário. Submetido a discussão e votaçao, é aprovado o parecer, que
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto
de Lei no 1998/98 (relator: Deputado Rêmolo Aloise). Curnprida a finalidade
da reuniäo, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca
os membros da Comissâo para a próxima reuniào ordinárba, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 23 de dezembro de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Tarcisio Henriques - Sebastiâo Costa - José

Bonifácio.
ATA DA 66 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dobs de dezembro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Dimas Rodrigues, Arnaldo Penna e AIlton Vilela, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovaçâo de
requerimenta do Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reuniäa
anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissâo. A seguir, a Presidente informa que a reuniao se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Arnaldo Penna as
Projetos de Lei n

o
s 272, 547 e 557/95, 1.290, 1.414 e 1.569/97, 1621 e

1.640/98 e ao Deputado Ailton Vilela, os Projetos de Lei n
o
s 1.665, 1.708,

1.709, 1.800 e 1.814/98. Encerrada a i a Parte dos trabaihos, passa-se a ia
Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacao de pareceres sobre
proposiçOes sujeitas a apreciacao do Plenária. Subrnetidos a discussão e
votaçäo, saa aprovados as Pareceres de Redacão Final dos Prajetos de Lei
n os 272, 547 e 557/95, 1.290, 1.414 e 1.569/97, 1.621 e 1.640/98 (relator:
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Deputado Arnaldo Penna) e 1.665, 1.708, 1.709, 1.800 e 1.814/98 (relator:
Deputado Ailton Vilela). Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidêncja
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna - Ailton Vela.

ATA DA 670 REUNIAO EXTRAORIJINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e trés de dezembro de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os
Deputados Dimas Rodrigues, Arnaldo Penna e AIlton Vilela, membros da
supracitada Comissâo. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reuniào e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado AIlton Vilela, dispensa a leitura da ata da reuniâo
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissâo. A seguir, o Presidente informa que a reuniâo se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Arnaldo Penna a
Proposta de Emenda a Constituiçäo n o 29/96 e os Projetos de Lei n°s 749/96,
1.390, 1.462, 1.470 e 1.494/97 e 1.871/98 e ao Deputado Ailton Vilela, as
Propostas de Emenda n o

s 53 e 54/98 e Os Projetos de Lei n o
s 184 e 571/95.

Encerrada a 10 Parte dos trabaihos, passa-se 1a Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votaçâo de pareceres sobre proposiçöes sujeitas a
apreciaçao do Plenário. Submetidos a discussão e votaçâo, sáo aprovados os
Pareceres de Redaçao Final das Propostas de Emenda a Constituiçao nos
29/96 (relator: Deputado Arnaldo Penna), 53 e 54/95 (relator: Deputado Ailton
Vilela) e dos Projetos de Lei n o

s 184 e 571/95 (relator: Deputado Aliton Vilela),
749/96, 1.390, 1.462, 1.470, 1.494/97 e 1.871/98 (relator: Deputado Arnaldo
Penna). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna - João Leite.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIcOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 2.007/98

Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Ação Social
RelatOrio

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em eplgrafe visa a
declarar de utilidade püblica a Associaçâo Beneficente de Caridade de Minas
Gerais - ABC -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituiçao e
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Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comissäo para deliberacâo conclusiva, de acordo
corn o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Associacáo Beneficente de Caridade de Minas Gerais - ABC - tern por

finalidade a prática da caridade segundo a Otica social e cristã. Para tanto,
desenvolve projetos recreativos e culturais, alérn de auxiliar asilos e
orfanatos.

Em virtude do relevante trabaiho desenvolvido pela referida associacäo,
entendemos ser meritória a declaração de sua utilidade pUblica.

Conclusáo
Pelas razöes expostas, somos pela aprovacào do Projeto de Lei n o 2.007/98

na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.960/98
Comissão de Fiscalizacäo Financeira e Orçamentária

Relatôrio
Por meio da Mensagem n o 300/98, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa o projeto de lei em tela, que transforma cargo de provimento em
comissão do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da
Fazenda, a que se refere o Decreto no 36.033, de 14/9/94.

0 projeto foi encaminhado a Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo no i, que apresentou.

A seguir, foi distribuldo a Comissâo de Administraçâo Püblica, que opinou
por sua aprovacäo na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, corn as Emendas n

o
s 1 a 3, que apresentou.

Vern agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentacäo
o objetivo do projeto é alterar a denominacão do superior hierárquico da

Assessoria de Planejarnento e Coordenação da Secretaria de Estado da
Fazenda, de Diretor II para Assessor-Chefe. A intençâo é tâo-somente corrigir
erro técnico na legislacão (Decretos n

o
s 36.033, de 14/9/94, e 37.711, de

29/12/95).
o Substitutivo no 1, da Comissäo de Constituição e Justica, foi apresentado

para adequar o projeto ao principio da legalidade, ao mencionar o art. 17 da
Lei no 12.984, de 1998, e inserir a expressäo "mantida a mesma
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A Emenda n o 1, da Comissão de Administraçao PUblica, propöe a
renomeaçao do cargo destinado ao dirigente do órgo de comunicaçâo do
Tribunal de Justiça, o qual passa a ser denominado Secretário, em lugar de
Diretor de Departarnento.

A Ernenda no 2 visa a alterar dispositivo da Lea no 11.406, de 1994, e
promove isonomia de tratamento entre os pilotos de helicóptero e de avião,
quando em funçâo de comando e designados por ato do Chefe do Gabinete
Militar do Governador.

A Ernenda no 3 visa a aprimorar o texto da Lei no 10.470, de 1991, que
dispöe sobre a absorçao de servidor da MinasCaixa no quadro de pessoal da
adrninistraçâo direta do Poder Executivo.

Do porito de vista financeiro-orcamentarjo o projeto de lei nao onera o
Tesouro. Já as ernendas apresentadas representam aurnento de despesa,
embora nâo muito significativa.

Apresentamos ao final, as Emendas n o 4 e 5. A primeira visa a correção da
palavra "rernuneraçao", pois esta, no Direito Administrativo, é variável para
cada servidor, urna vez que inclui vantagens de natureza pessoal. Assim, näo
ha sentido em se falar em "remuneraçâo" para urn cargo, pois, quando a lei
cria urn cargo, ela fixa seu vencimento. A segunda emenda visa a adequar a
operacionalizacâo do recolhimento e do repasse da contribuçao
previdencjária dos servidores de recrutamento amplo aos dispositivos da
Emenda a Constituiçao no 20, de 15/12/98, e sua regularnentacao.

Conclusâo
Diarite do exposto, somos pela aprovaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no

1.960/98 na forma do Substitutivo n o 1, da Comissâo de Constituiçao e
Justiça, corn as Emendas n o

s 1 a 3, da Comissão de Adrninistraçao Püblica, e
as Emendas n

o
s 4 e 5, a seguir apresentadas.

EMENDA N o 4
D&-se ao art. 20 a seguinte redaçâo:
"Art. 20 -0 art. 11 da Lei no 12.984, de 30 dejulho de 1998, passa a vigorar

corn a seguinte redaçáo:
"Art. 11 - Fica transformado 1 (urn) cargo de Diretor I, código MG-06,

sImbolo DR-06, em 1 (urn) cargo de Auditor Setorial, cOdigo MG-45, sImbolo
US-45, mantido o mesmo vencimento, corn as demais vantagens pecuniárias
inerentes ao cargo, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado
da Fazenda, a que se refere o Quadro II - Cargos Cornissionados - do Anexo
l-T do Decreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994, observado, no que
couber, o disposto no art. 2 0 do Decreto no 37.711, de 29 de dezembro de
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1995.
Parágrafo Unico - Fica inclulda no grupo de Direção Superior, constante no

anexo do Decreto no 37.711, de 29 de dezembro de 1995, e no item Ill do § 20
do art. 30 do mesmo decreto, a classe de Auditor Setorial, simbolo US-45,
codigo MG-45.".".

EMENDA N o 5
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - A contribuição patronal e do servidor, nos terrnos do § 13 do art.

40 da Constituicão Federal, corn a redacäo dada pela Emenda a Constituição
no 20, de 15 de dezembro de 1998, e do art. 12 da Portaria no 4.882, do
Ministério da Previdência e Assistëncia Social, de 16 de dezembro de 1998,
näo será repassada pelo Poder Executivo aos demais Poderes do Estado,
incluldas suas autarquias e fundacães, cabendo a Secretaria de Estado da
Fazenda o recoihimento ao Instituto Nacional de Seguridade Social da
referida contribuiçâo.".

Sala das Cornissöes, 23 de dezembro de 1998.
Sebastiáo Navarro Vieira, Presidente - José Militão, relator - Mauri Torres -

José Braga - AntOnio JCilio.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 748/96

Comissão de Fiscalizacâo Financeira e Orçamentária
Relatôrio

De iniciativa do Deputado AntOnio Roberto, o projeto de lei em tela tern por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imOvel ao MunicIpio de
Alvinópolis.

Aprovado no 1 0 turno, corn a Emenda no i, da Cornissão de Constituicão e
Justica, o projeto vem agora a esta Comissão para ser examinado no 20
turno, em cumprimento as disposiçOes regimentais.

Anexa, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer, em
obediência ao que dispOe o art. 189, § 1 0 , do Regimento Interno.

Fundarnentacão
Trata o projeto em tela de autorizar a transferéncia de dominio de urn

imOvel corn area de 2.352,49rn 2 , que faz parte do terreno onde se localiza a
Escola Estadual Desembargador Barcelos Correa.

A doação da referida propriedade do Estado para o municIpio, do ponto de
vista financeiro-orcarnentáriO, não constitui despesa para o erário, nern causa
impacto na lei orçamentária, razáo pela qua] näo encontramos óbice a
aprovaçâo da rnatéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 748/96
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no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das ComissOes, 23 de dezembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - José Militäo, relator - Antonio

Roberto - José Braga.
RedaçOo do Vencido no 10 Turno

PROJETO DE LEI N O 748/96
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de AlvinOpolis parte do

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

AlvinOpolis area de 2.352,49m 2 (dois mil trezentos e cinqüenta e dois vIrgula
quarenta e nove metros quadrados), referente a parte do imôvel situado na
Praça Getülio Vargas, na Vila Major Ezequiel, constituldo de urn terreno
medindo 5.000m 2 (cinco mil metros quadrados), de forma triangular,
confrontando, na extensâo de lOOm (cern metros), corn a Rua Governador
Valadares; na extensão de 95 metros (noventa e cinco metros), corn a Rua
Santo Antonio; e, na extensào de 105m (cento e cinco metros), corn rua sern
denominação, conforme a escritura pOblica n o 422, registrada a f]s.71 do livro
2-C - Registro Gera] - do Cartório de Registro de lmOveis da Comarca de
AlvinOpolis.

Paragrafo 6nico - 0 imOvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se a
construção de praça pUblica.

Art. 2° - 0 imãvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado Se,
firido o prazo de cinco anos contados da Iavratura da escritura pUblica de
doação, não Ihe tiver sido dada a destiriaçâo prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

PARECER PARJ 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.530/97
Comissão de Politica Agropecuaria e Agroindustrial

RelatOrio 	 -
De autoria do Deputado Roberto Amaral, o Projeto de Lei no 1.530/97 cria 0

Programa Estadual de Cidadania no Meio Rural e dá outras providências.
A proposição foi aprovada em 1 0 turno, na forma originalmente proposta.

Vern, agora, a esta Comissâo, para receber parecer para o 2 1 turno. Cumpre-
nos, portanto, opinar sobre a matéria.

Fundamentaçao
A proposiçâo em tela visa a criaçâo do Programa Estadual de Cidadania no

Meio Rural, corn o objetivo de coordenar as açOes piblicas e privadas
destinadas a meihoria das condiçOes de vida da população rural. Procura-se,
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por melo do Programa, atender aos setores de educaçâo, saüde, habitação,
promocâo social, trabaiho, ciência e tecnologia e esportes, prejudicados pelo
escasso apolo oficial e pela desarticulacOo das açOes pUblicas voltadas para
o habitante do cam p0.

Conforme foi ressaltado por esta CornissOo no parecer para o 1 0 turno, 0
Programa tern grande alcance social. Ao propor a articulação das acOes
governarnentais nesse setor econOmico, 0 projeto possibilita a implementacáo
das rnedidas necessárias para a resolucOo dos problemas originados pela
precária politica agricola adotada pelo poder püblico, limitadora do
desenvolvirnento das atividades rurais, a qual gera 0 esvaziarnento do campo
e inchaço das cidades.

Dessa forma, entendemos que o projeto é louvável e oportuno. Reiterarnos,
portanto, a posicão adotada por esta Cornissão no 1° turno.

Conclusão
Pelo exposto, opinarnos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.530/97, no 21

turno, na forma proposta.
Sala das ComissOes, 23 de dezembro de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Auiton Vilela, relator - Maria José Haueisen.

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.619/98
Comissáo de Fiscalizacâo Financeira e Orçamentaria

Relatório
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em tela tern por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imôveis urbanos ao MunicIpto de
Belo Horizonte.

Aprovada a matéria no 1° turno, sem emendas, vern agora a esta
Comissâo, a fim de receber parecer quanto ao rnérito para o 2 0 turno,
conforme estabelecem as disposicOes regirnentais.

Fundamentacäo
Reiteramos o parecer exarado por esta Comissào quando da apreciaçOo da

matérua no 1° turno. 0 imóvel a que se refere o projeto de lei sob cornento foi
tombado pela antiga Secretaria do PatrimOnio Histórico e Artistico Nacuonal, e,
rnesrno assirn, em parte dele foi implantado 0 Bairro Mangabeiras. 0 que se
pretende corn a alienaçOo é, portanto, impedir que continue a expansâo do
referido bairro em area de preservacOo.

No que se refere as repercussOes financeiro-orçarnentarias, compete-nos
dizer que elas são inexistentes, urna vez que, devido a natureza da
transacOo, não caberão ao Estado encargos pecuniarios nern resolutivos.

Conclusão
Pebo exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 1.619/98 no 21
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Sala das Cornissães, 23 de dezembro de 1998.
Sebastjâo Navarro Vieira, Presidente - Antonio Roberto, relator - José Braga

- José Mititäo.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.668/98

Comissão de Administraçao Püblica
Relatórjo

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epigrafe
altera o § 1 1 do art. 19 da Lei n o 9.381, de 1986, que institul o Quadro de
Pessoal das Unidades de Ensino e dá outras providéncias.

Aprovada no 10 turno, na sua forma original, a proposiçao vem agora a esta
Comissâo, para, nos termos do § 2 0 do art. 184 do Regimento Interno,receber parecer para o 2 0 turno.

Fundarnentaçao
0 projeto em análise tern por mira inverter a ordern do critérlo legal

estabelecjdo nos incisos I e II do § 1 0 do art. 19 da Lei no 9.381, de 1986,
alterada pela Lei n o 9.938, de 1989, de forma a permitir o remanejamento "ex
offIcio", em primeiro lugar, do excedente corn menor tempo de serviço püblico
estadual e, em segundo lugar, daquele corn menor tempo de serviço na
escola.

A redaçao atual do art. 19 da lei mencionada perrnite que a primeira
hipOtese de remanejamento alcance o servidor excedente que apresentar o
menor tempo de exercicio na escola. Se perdurar esse critérlo, o excedente
remanejado jamais acurnulará tempo suficiente para deixar de ser o mais
recente. Assim, servidores recem-ingressados nas instituicoes educacionais
do Estado dificilmente poderâo implernentar projetos de media ou longa
duraçâo em prol do ensino, pois, sobre eles, paira a constante ameaça de urn
indesejado rernanejamento de oficio, despojando-os da oportunidade de
concluir o trabaiho iniciado. Como vemos, é inoporttjno e inconveniente o
critério adotado na lei.

Buscando soluciortar o problerna, o projeto em tela busca inverter a ordem
do critério legal estabelecido, de forma a permitir, por exemplo, que o
professor recem-ingressado na escola, desde que tenha tempo corno servidor
püblico estadual, nâo seja, necessariamente, o primeiro excedente candidato
ao remanejamento

Segundo a ótica apresentada e considerando o principlo da supremacia do
interesse pUblico sobre o particular, norteador dos atos da administraçao
pOblica, esta Comissao reitera seu entendimento, já manifestado no 1° turno,
de que a iniciativa proposta milita em benefIclo do interesse pt:iblico, urna vez
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que, a partir dela, podem-se vistumbrar reflexos positivos em todo o sistema
educacional do Estado.

Conclusáo
Peto exposto, opinamos aprovacão do Projeto de Lei no 1.668/98, no 2°

turno, na sua forma original.
Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Tarcisio Henriques, relator - José Bonifácio -

Rémolo Aloise.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.699/98

Cornissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120
Dias, Investigar a Falta de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, no
Perlodo dos Ultimos 10 Anos, das Parcelas Referentes a Contribuicäo dos
Servidores e da Respectiva Cota de Responsabilidade do Estado, em
Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei no 9.380, de 18 de Dezembro de 1986;
e, ainda, Apurar os Motivos Que Levaram as Irregularidades no
Gerenciamento do lnstituto, Diagnosticadas pela Comissão Especial da
Assembléia Legislativa em Marco do Corrente Ano (1997), a proposicáO em
epigrafe tern por objetivo estabelecer a competência do IPSEMG para
arrecadar e aplicar as contribuiçOes socials de que trata 0 parágrafo cinico do
art. 149 da Constituiçäo da Repüblica.

O projeto fol aprovado no 1 0 turno, corn a Emenda no 1. Volta agora a esta
Comissäo, para receber parecer no 20 turno. A redaçäo do vencido segue
anexa.

Fundamentaçao
A Lei Estadual no 9.380, de 18/12/86, que dispOe sobre o IPSEMG, estatui,

em seu art. 24, que o servidor contribuirá corn 8% de seu estipêndio e a
entidade empregadora, corn a metade desse valor.

Para operacionalizar a arrecadação dessas contribuicOes, a Secretaria de
Estado da Fazenda transfere aos dernais órgâos os recursos financeiros para
despesa de pessoal, ja deduzindo e retendo o valor correspondente as
contribuiçöes previdenciárias, para posterior transferência ao IPSEMG.

Ocorre que essa Secretaria não vern transferindo esses valores ao IPSEMG
corn regularidade, assim como os referentes a contribuiçâo patronal. Isso
acarreta prejuizo para a autarquia e, evidentemente, reduçäo da qualidade
dos servicos medicos e dos demais benefIcios prestados ou postos a
disposição dos servidores.

0 projeto de lei em tela tern como objetivo resolver esse probtema,
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conferindo ao IPSEMG o poder, a competéncia e as atribuiçoes necessárias
para, efetivamente, recoiher aos seus cofres, independentemente de ato da
Secretaria de Estado da Fazenda, as contribuiçaes previdenciárias dos
servidores, podendo fiscalizar, cadastrar, apurar, inscrever e cobrar dIvida
ativa. Ademais, determina que as órgâos e as entidades do Estado enviarâo
ao IPSEMG demonstrativos rnensais das contribuiçöes de seus servidores.

Provido de recursos, poderá a Instituto melhorar a qualidade da assisténcia
médica, odontológica, farmacêutica e complementar, bern como ampliar as
benefIcios oferecidos, como assisténcia financeira e habitacional, auxIlia-
natalidade, pecUlio, auxilio-reclusão, auxIlio-funeral.Ademais, entendernos
que urn órgäo sem recursos perde a razäo de ser.

A proposição tern relevante flm social, pois propicia que a laboriosa classe
dos servidores deste Estado, sem reajuste de vencirnento ha alguns anos,
venha a receber a assistência a que tern direito e que é a contrapartida do
desconto compulsoriamente efetuado em seu contracheque.

A Emenda no 1 foi apresentada para corrigir a data de vigéncia.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no
1.699/98 no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno, a seguir apresentado.

Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - José Braga, relator - José Militão -

Antonio Roberto.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI NO 1.699/98

Estabelece a competéncia do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG - para arrecadar e aplicar as contribuiçaes
sociais de que trata a parágrafo Unico do art. 149 da Constituiçâo da
Repüblica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Compete ao Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - IPSEMG - arrecadar e aplicar as contribuiçOes socials de que
trata o parágrafo ünico do art. 149 da Constituiçao da RepUblica.

§ 10 - A competência de que trata a "caput' deste artigo compreende as
atividades de tributação, arrecadaçâo, fiscalizaçãa e cadastramento.

§ 2° - Os Orgâos dos Poderes do Estado, as autarquias e as fundaçoes
enviaráo ao IPSEMG as demanstrativos mensais das receitas de
contribuiçOes sociais cobradas de seus servidores.

§ 30 - o IPSEMG terá competéncia para a apuraçáo, a inscrição e a
cobrança da respectiva divida ativa.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.912/98
Comissáo de Fiscalizacào Financeira e Orçarnentária

RelatOrio
De iniciativa do Governador do Estado, a projeto de lei em epIgrafe tern por

objetivo autorizar a Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao
Municipio de Capinopolis.

Aprovada no 1 1 turno, sern emendas, a matéria retorna a esta Cornissão
para receber parecer no 2 0 turno, conforme estabelecem as disposicoes
regirnentais.

Fundamentacáo
Reiteramos a parecer desta Comissäo quando da apreciacào da matéria no

10 turno, considerando justa e oportuna a proposiçãa. Trata-se de
transferéncia de domInio de bem püblico estadual para municiplo, nào
representanda despesa nem Onus para a erário nem causando repercussão
na lei orçamentária.

Atendendo aos preceitos legais que versam sabre a transferéncia de
darninia de bens püblicos, não encontramas Obice a aprovacão da matéria.

Canclusão
Em vista do exposto, apinamas pela apravaçào do Projeto de Lei no

1.912198 nafarma original.
Sala das CamissOes, 23 de dezembra de 1998.
Sebastiâo Navarra Vieira, Presidente - José Braga, relator - José Militão -

AntOnia Roberto.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.933/98

Comissão de Administracáo PUblica
Relatôria

De autaria da Carnissâa Parlamentar de lnquerita para, no Prazo de 120
Dias, Praceder a Apuraçâa de DenOncias de Irregularidades no
Funcianarnenta de Bingos em Minas Gerais, tais coma: Violacão de Direitos
Humanos, Sonegacäa Fiscal, Fraude na Premiaçãa e Envalvimenta de
Paliciais corn as Denüncias, dentre Outros Delitas, a projeta de lei em
epIgrafe pretende transferir as atividades da Camissãa Permanente de
Bingos, de que trata o Decreto no 36.900, de 24/5/95, para a Loteria do
Estado de Minas Gerais.

O prajeta foi apravada no 10 turna, cam a Emenda no 1.
Anexa, apresentamas a redacào do vencido, que e parte deste parecer.

Fundamentaçáo
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Ao transferir para a Loteria do Estado de Minas Gerais a responsabjildade
de coibir práticas abusivas nos jogos de bingo, a proposição em tela
aperfeiçoa a fiscalizaçao desses jogos, exercida pelo poder püblico, uma vez
que Os técnicos da Loteria contarn cam vasta experiênca e boa infra-
estrutura. Assim, está Consubstancjada na proposicao medida capaz de
melhorar a fiscalizacao desses jogos, consolidando urn anseio e urn direito do
cidadão mineiro.

A matéria foi devidarnente apreciada pelas comissães competentes,
cabendo-nos, nesta oporfunidade reiterar a posicionarnento desta Cornissão:
a proposicao afigura-se Importante e merece ser acoihida, porque vai ao
encontro dos mais justos interesses sociais, meta a ser garantida pelo
Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinarnos pela aprovaçao do Projeto de Lei no

1.933/95 no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das ComissOes, 23 de dezembro de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - Rémolo Aloise, relator - José Bonifácio -

TarcIsia Henriques.
Redaçáo do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.933/98

Transfere para a Loteria do Estado de Minas Gerais as atividades da
Comissâo Permanente de Bingos.

A Assernbléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficarn transferjdas para a Loteria do Estado de Minas Gerais as

atribuiçoes da Comissão Permanerite de Bingos, de que trata a Decreto no
36.900, de 24 de maio de 1995, especialmente as seguintes:

- propor ao Secretário de Estado da Fazenda a ediçao de normas
complementares que regularâo e definirão as padrães técnicos de
funcionamento de todas as modajidades de sorteio previstas neste decreto e
proced jmentos afins;

ii - fiscalizar, em caráter permanente, corn a apoio dos órgos competentes,
as locais em que se realizaráo as sorteios;

III - propor ao Secretário de Estado da Fazenda a aplicacao, as entidades
infratoras, de penalidade prevista na legislaçao;

IV - prapar ao Secretário de Estado da Fazenda a ediçâo de normas sobre
as caracteristicas dos equiparnentas de controle dos sarteios, as métodos e
sistemas de infarmática de usa obrigatOrio em cada modalidade de sortelo e
outras que se fizerem necessarjas;

V - autorizar previamente a impressão, a comercializacao e o usa das
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cartelas e proceder ao seu controle.

Parágrafo ünico - A transferéncia prevista no caput deste artigo abrange
as processos submetidos ao controle da Comissáo Permanente de Bingos,
em andamento na data da publicaçäa desta lei.

Art. 2° - A Loteria do Estado de Minas Gerais, na flscalizaçao e na autuaçao
das entidades envolvidas corn sorteios, deverá atuar conjuntamente cam as
demais órgãas do Estado na consecucâo dos seus objetivos institucionais.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrário.

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.963/98
Cornissão de Administração Püblica

RelatOrio
O Projeto de Lei n o 1.963/98, do Deputada Romeu Queiroz, tern par objetivo

criar serventias do foro extrajudicial no Distrito de Nova Contagem e Retiro,
no Municipio de Contagem.

No 10 turno, a praposiçâo foi aprovada corn as Emendas n
o
s 1 a 3.

Cabe agora a esta Comissão analisar a proposicào no 2° turna e elaborar a
redaçâo do vencida, que é parte deste parecer.

Fu ndamentação
O abjeto do projeta de lei em tela é dotar a Distrito de Nova Contagern e

Retiro, no MunicIpia de Contagem, de duas serventias do foro extrajudicial:
uma dos Servicos de Registro Civil de Pessoas Naturais, lnterdicão e Tutela e
autra dos Serviços de Notas.

O projeta não acarretará aumento da despesa pUblica, uma vez que tais
serviços, apesar de delegados pela poder püblico, sâo exercidos em caráter
privado, conforme dispãe a art. 236 da Canstituiçãa Federal.

Cabe ressaltar que, independentemente dessa delegação de poderes a
iniciativa privada, a responsabilidade pela boa execução do servico ptiblico
notarial é estatal. Cabe ao Estado zelar par urn serviço de qualidade e corn
preços coerentes, par rneio de uma fiscalização efetiva.

Reiterarnos, pois, a posicionamento dessa Cornissào, par ocasiâo da
apreciaçao da matéria no 10 turno, de que a criaçâo das serventias de que se
cagita e de suma irnportância para as habitantes dos distritos beneficiados, as
quais percorrem grandes distâncias para terem acesso aos serviças de foro
extrajudicial.

Par oportuno, apresentamos a Ernenda no i, a seguir redigida, corn a intuita
de introduzir alteraçao na Lei no 12.727, de 30/12/97, prorrogando a prazo
previsto no § 20 do art. 37, a qual se mostrou exIgua para que se
processassern todas as adequaçães necessárias ao cumprimento da norma
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all consignada.

Conclusäo
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.963/98, no

20 turno, na forma do vencido no 10 turno, corn a Emenda n° 1, que
apresentamos.

EMENDA NO 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 § 2 0 do art. 37 da Lei n° 12.727, de 30 de dezernbro de 1997,

passa a vigorar corn a seguinte redação:
'Art. 37 - .......................................
§ 21 - A destinaçào do percentual previsto no inciso It deste artigo extingue-

se em 10 de janeiro de 2000, transferindo-se a destinacao do respectivo valor
ao Tesouro Estadual, na forma de receita corrente ordinária.'.".

Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - José Bonifácio, relator - José Militâo - Rêmoto

Aloise.
Redacào do Vencido no 1 0 turno
PROJETO DE LEI N o 1.963/98

Cria serventias do foro extrajudicial no Distrito de Nova Contagem e Retiro,
no MunicIplo de Contagem.

A Assembtéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam criadas, no Distrito de Nova Contagem e Retiro, no Municipio

de Contagern, as seguintes serventias do foro extrajudicial:
I -1 (urna) Serventia dos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturals,

Interdiçáo e Tutela;
II -1 (uma) Serventia dos Serviços de Notas.
Art. 21 - Fica criada, no Distrito de Doutor Sá Fortes, no MunicIplo de

AntOnio Carlos, uma Serventia dos Serviços de Registro Civil das Pessoas
Naturals, Interdiçao e Tutela e dos Serviços de Notas do foro extrajudicial.

Art. 30 - Fica criado, no Distrito de Pedra do Sino, no Municlpio de Carandal,
na Serventia dos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais, lnterdiço
e Tutela, o Serviço de Notas do foro extrajudicial.

Art. 40 - Ficam criadas, no Distrito de Riachinho, no Municipio de Monte
Azul, as seguintes serventias do foro extrajudicial:

I - 1 (uma) Serventia dos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturals,
Interdição e Tutela;

It - 1(uma) Serventia dos Serviços de Notas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
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PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.998/98

Comissão de Administraçâo PUblica
RelatOrio

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de lei em epIgrafe
extingue a aposentadoria proporcionat, adequando a Lei Orgânica do Instituto
de Previdência do Legistativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - as
normas constitucionais e dá outras providências.

Aprovado em ja turno, na forma do Substitutivo n o i, vem o projeto a esta
Comissao para receber parecer, para o 2 0 turno, nos termos do art. 189, c/c o
art. 102, do Regimento Interno, seguindo, em anexo, a redaçao do vencido.

Fundamentacâo
A adequacâo das regras relativas ao IPLEMG faz-se necessária em face

dos novos parãmetros introduzidos pela Emenda a Constituicâo n° 20, de
15/12/98, também conhecida como Reforma Previdenciária.

Como já se ressaltou quando do exame da proposicão no 10 turno, no atual
sistema previdenciário, corn as mais recentes modificaçOes, é juridicamente
admissIvet a existência de urn regime próprio para Os parlamentares,
aplicando-se a eles, caso não haja esse regime as normas constantes do
regime gerat de previdéncia social. tsso ocorre, pois foram recepcionadas
pelo novo texto constitucional e, portanto, continuam a vigorar as alteracOeS
introduzidas nas Leis n°s 8.212, de 1991 e 8.213, de 1991, peta Lei n° 9.506,
de 1997, que, a par de extinguir o Instituto de PrevidOncia dos Congressistas -
IPC -, regulamentou a matéria.

Urn aspecto a ser destacado diz respeito ao tratamento isonOmico entre
servidores e agentes politicos, no que se refere aos principals parâmetros
para a concessão de benefIcios previdenciários. Trata-se de matéria
relevante e que estâ de acordo corn os principios introduzidos na reforma
previdenciária. Cabe-nos alertar, no entanto, que, dada a sua repercussâo na
situação peculiar do instituto, a proposta deverá ser objeto de estudos
administrativos na autarquia, para que possa ser viabilizada sem que seja
alterado o equitibrio atuariat do IPLEMG.

Apresentamos, ao final deste parecer, duas emendas que visam a
aprimorar a proposicão, evitando o surgimento de düvidas quanto a aplicação
de dispositivos legais e, ao mesmo tempo, possibilitando menor alteraçäo no
equilibrio atuariat existente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos peta aprovacão, no 21 turno, do Projeto de

Lei n° 1.998/98 na forma do vencido no 1 0 turno corn as Emendas n°s 1 e 2, a
seguir apresentadas.
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EMENDA N o 1
Suprima-se o art. 16, renumerandose Os demais

EMENDA N o 2
Dê-se ao parágrafo ünico do art. 50 a seguinte redaçao:
"Art. 50 	 .

Parágrafo Unico - 0 IPLEMG promoverã, no prazo de cento e oitenta dias
contados a partir da data de publicaçao desta lei, estudos para a revisão e a
adequaçao dos valores percentuais previstos neste artigo a sua realidade
atuarial, encaminhando-os a Mesa da Assembléja Legislativa para a adoção
das providéncias legais que se fizerem necessárias.".

Sala das Comissöes, 23 de dezembr-o de 1998.
Arnaldo Penna, Presidente - José Militão, relator - José Bonifácjo - Rémolo

Aloise.
Redacão do Vencido no 1 0 turno
PROJETO DE LEI N O 1.998/98

Promove a adequaçao da Lei Organica do Instituto de Previdéncia do
Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - as normas constitucionais
e dá outras providêncjas.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CapItulo I

Disposiçaes Preliminares

Seçao I

Da Denominacao, da Sede, do Foro e dos Fins

Art. 1°- 0 Instituto de Previdêricia do Legislativo do Estado de Minas Gerais
- IPLEMG -, criado pela Lei n o 6.258, de 13 de dezembro de 1973, é
autarquia, corn sede e foro na Capital do Estado.

Art. 2° - 0 IPLEMG é vinculado ao Poder Legislativo do Estado e tern por
finalidade conceder os benefIcjos previdenciárjos previstos no art. 90 a seus
contribuintes e dependentes, nos terrnos do seu regulamento

Art. 30 - Para os efeitos desta lei, consideramse:
- estipêndio de contribuiçao a rernuneracao fixada para os membros do

Poder Legislativo;
II - estipêndto de beneficio o valor apurado para fins de pagamento previsto

nesta lei;
III - perIodo de carência o tempo correspondente ao nümero minimo de

contribuicaes mensais, fixado para a configuraçao do direito ao benefIcio.
Seção II
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Dos Contribuintes

Art. 40 - São contribuintes do IPLEMG:
- em caráter compulsório:

a) o Deputado a Assembléia Legislativa, enquanto durar o seu mandato;
b) os aposentados, os pensionistas e outros beneficiârios;
II - em caráter facultativo, o Deputado Estadual, corn pelo menos quatro

anos de mandato a Assernbléia Legislativa, que requerer sua inscricão no
prazo de ate noventa dias após o término do seu rnandato.

§ 1 1 - Deferida a inscrição pela Diretoria da autarquia, na forma do
regularnento, será fixada a data de inicio do recolhimento das contribuicöes.

§ 2° - 0 contribuinte facultativo que deixar de recolher as contribuicöes por
seis meses, consecutivos ou não, terá sua inscrição cancelada.

§ 30 - 0 Deputado que se afastar tern porariamente para o exercIcio de outra
função pblica e que optar pelo recebimento da remuneração ou subsidio a
eta correspondente recoihera integralmente as parcelas previstas nos incisos
I e II do § 1 0 do art.5 0 desta lei, nos termos do regulamento.

§ 41 - Aplica-se, ao Deputado que se encontrar em licença sem
rernuneracão, o disposto no § 30 deste artigo, quanto ao recoihimento das
contribuiçöes.

§ 50 -- 0 contribuinte compulsório a que se refere a alinea "a" do inciso I do
"caput" deste artigo é considerado inscrito a partir da data do inIcio do seu
exercicio como Deputado Estadual.

Seção III

Das Contribuiçöes

Art. 50 - 0 custeio dos beneficios e dos servicos previstos nesta lei será
mantido por meio de todo recurso que se incorpore a sua reserva técnica
atuariat e das seguintes contribuicöes:

- do contribuinte compulsório, no valor de dez por cento do estipêndio;
II - do Poder Legislativo, no valor de vinte por cento do estipêndio de cada

Deputado;
III - do aposentado, do pensionista e dos demais beneficiários, no valor de

dez por cento dos beneficios respectivos;
IV - do contribuinte facultativo, nos valores fixados nos terrnos dos incisos I

e II deste artigo
Parágrafo Unico - Os valores percentuais estabelecidos neste artigo

poderão ser revistos sernpre que se alterar o piano atuarial.
Art. 61 - 0 contribuinte facultativo recolherá sua contribuicao diretarnente ao

IPLEMG, ate o dia dez do més subseqüente aquele a que se refere a
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contribuição.
Parágrafo üriico - 0 regulamento fixará penalidades pelo não-recolhimento

da contribuição no prazo estabelecido.
Secão IV

Dos Dependentes
Art. 7. 0 - Para fins de prestação previdenciária, so dependentes do

segurado:
I - o cônjuge ou o companheiro;
II - o fllho nâo emancipado, menor de vinte e urn anos ou inválido;
III - o filho não emancipado, ate vinte e quatro anos, se universitário.
Parágrafo Unico - Companheiro é a pessoa corn a qual o segurado, na

forma do § 30 do art. 226 da Constituiçao da Repüblica, mantenha união
estável ha, pelo rnenos, cinco anos, a época da prestação previdenciária, ou,
por menos tempo, se houver fliho comum do casal.

Art. 80 - A prestação previdenciária é devida a dependente previamente
inscrito no IPLEMG.

Cap Itulo II

Dos BenefIcios

Secão I

Dos Serviços de Previdênca e Assisténcia

Art. 9° - Os serviços previdenciários e assistenciais a disposiçao do
contribuinte e de seus dependentes e beneficiários compreendem
aposentadoria, pensao, pecülio, assistência social e outros benefIcios
assistenciais.

Parágrafo ünico - A data do requerimento do benefIcio do IPLEMG fixa 0
termo inicial de sua concessâo.

Seçáo II 	 -

Da Aposentadoria

Art. 10 - Conceder-se-6 aposentadoria ao contribuinte do IPLEMG pelo
exercicio de mandato eletivo estadual e desde que comprove tempo de
contribuição ou de serviço prestado a Uniâo, a Estado, a municIpio, ao Distrito
Federal, a autarquia, a fundaçâo pUblica, a sociedade de economia mista, a
empresa pUblica ou privada, ou como autônomo, devidamente atestado pelos
respectivos órgàos de previdéncia.

Parágrafo ünico - 0 tempo de contribuiçao ou de serviço de que trata este
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artigo será contado, observadas as normas seguintes:

a) näo será admitida a contagem em dobro ou em outras condicães
especiais;

b) é vedada a contagem do tempo de serviço pUblico corn o de atividade
privada, quando concomitantes;

c) não será contado por urn sistema o tempo de servico utilizado para
concessão de aposentadoria pelo outro, ressalvada a expressa renüncia, nos
termos desta lei.

Art. 11 - Será concedida a aposentadoria:
- por invalidez permanente, corn proventos proporcionais, correspondentes

a urn trinta e cinco avos por ano de exercIcio de mandato,
independentemente de perlodo de carência e idade, não podendo o beneficio
ser inferior a vinte e dois inteiros e oltenta e cinco centésimos por cento do
estipêndio de contribuição;

II - por invalidez permanente, corn proventos integrais, independentemente
de periodo de carência e idade, em decorrência de acidente sofrido no
exercIcio do mandato parlamentar ou de doença grave, contagiosa ou
incurável, especificada em lei;

III - voluntariamente, após o término do mandato parlamentar, corn
proventos integrais, desde que observadas concornitantemente as seguintes
condiçães:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuiçâo, se homem, e
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) mInimo de dez anos de efetivo exercIcio de mandato parlamentar
estadual.

§ 1° - Para o disposto na alinea 'b" do inciso Ill equipara-se ao tempo de
efetivo exercIcio de mandato parlamentar, ate o limite de dois anos, o tempo
de contribuiçâo facultativa para o IPLEMG.

§ 2° - 0 valor dos proventos das aposentadorias previstas neste artigo será
calculado tomando-se por base o estipêndio de contribuiçâo do Deputado;

Art. 12 - A aposentadoria concedida na forma do disposto nesta lei näo
poderá ultrapassar o valor do estipêndio.

Art. 13 - Para os fins do disposto nesta lei, considerar-se-á tempo de
contribuiçâo aquele reconhecido pelos sistemas de previdência social do
serviço püblico, civil ou militar, e da atividade privada, rural ou urbana.

Parágrafo tinico - A apuracäo do tempo de exercIcio de mandato e do
tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos,
considerado o ano como de trezeritos e sessenta e cinco dias.

Art. 14 - E vedada a percepçâo simultânea de proventos da aposentadoria,
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nos termos desta lei, corn a remuneraçao de cargo, emprego ou funçao
pUblica, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituiçao da
Repüblica, os cargos eletivos e os cargos em comissäo declarados em lei de
livre nomeação e exoneraçao.

Art. 15 - 0 atual detentor de mandato parlamentar estadual será
aposentado voluntariamente, corn proventos integrals, após o término do seu
mandato, desde que satisfaça concomitanternente as seguintes condiçoes:

a) trinta e cinco anos de contribuiçào previdenciária;
b) exercIcio de, no minimo, oito anos de mandato parlamentar estadual;
c) cinqüenta e trés anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de

idade, se mulher.
Parágrafo ünico - Aplica-se ao parlamentar a que se refere o "caput" deste

artigo o disposto no inciso I do art. 8 0 da Lei n° 7.855, de 17 de novembro de
1980.

Art. 16 - Em caso de renUncia expressa e irretratável a aposentadoria já
concedida por qualquer dos Orgãos Cu dos Poderes do Estado, o tempo de
serviço pUblico estadual computado para aquela aposentadoria poderá ser
contado para a concessão de aposentadorja nos termos desta lei.

Secâo III

Da Pensão

Art. 17 - Conceder-se-a pensão ao cônjuge sobrevivente, por morte do
coritribuinte do IPLEMG, correspondente a setenta por cento do valor do
beneficio, acrescido de quatro por cento para cada dependente, ate o limite
de trés quotas.

§ 1 0 - Cessa o pagamento da quota de quatro por cento acrescida a pensão
prevista no "caput" deste artigo, corn a ocorréncia de morte, cessação da
invalidez, casamento ou maioridade do beneficiárjo.

§ 21 - A quota prevista no "caput" deste artigo fica assegurada ao
beneficjárjo universitário, ate vinte e quatro anos de idade.

Art. 18 - No caso de morte ou casarnento do pensionista, suspender-se-6 o
adicional por dependente, e sua pensâo reverterá, em partes iguais, aos
beneficiárjos remanescentes nos termos do regulamento.

Art. 19 - 0 contribuinte solteiro, legalmente separado ou vkivo poderá
destinar metade da pensão a pessoa que constituir como sua beneficiária
especial, na Inexisténcia dos beneficiários definidos nos incisos II e Ill do art.
70 desta lei.

Parágrafo Unico - A pensäo concedida nos termos deste artigo é pessoal,
intransferIvel e terá a duraçao de cinco anos.
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Art. 20 - Inexistindo pensionista, a pensao, salvo o adicional de cada quota,

será distribuida em partes iguais aos dependentes a que se referem os
incisos II e Ill do parágrafo Unico do art. 7 0 desta lei.

Parágrafo Unico - Extinguindo-se a condiçao de dependente, por
emancipacäo, maioridade, casamento ou falecimento, será a pensão
redistribulda aos demais, na forma do regulamento.

Art. 21 - 0 valor da aposentadoria e da pensão concedidos pelo IPLEMG
será atualizado, na mesma proporcâo sempre que ocorrer reajustamento do
estipêndio de contribuicão.

Secão IV

Do PecUllo

Art.22 - Por morte do contribuinte, é devido pecUlio, pagavel ao cônjuge
sobrevivente ou, na sua falta, aos demais beneficiários.

§ 1 1 - 0 pecUlio terá seu valor fixado na forma do regulamento.
§ 20 - 0 pecülio responderá preferencialmente por débito do segurado corn

o IPLEMG.
Seção V

Dos Beneficios Assistenciais

Art. 23 - A assistência social e outros serviços previdenciários serào
prestados aos beneficiários da autarquia, na forma do regularnento.

Capitulo Ill
Das Fontes de Receitas e Sua Aplicaçäo

Seçâo I

Dos Recursos

Art. 24 - Sâo recursos do IPLEMG:
- a contribuiçâo do segurado;

II - a contribuicáo do Poder Legislativo;
III - todo recurso financeiro e patrimonial, de qualquer natureza e origem,

que Ihe for destinado ou que por direito Ihe pertencer;
IV - as receitas decorrentes de contrato, convênio ou acordo relativos a

Consecução de suas flnalidades;
V - o saldo financeiro de exercIcio encerrado;
VI - a transferência de recursos do Tesouro Estadual;
VII - as rendas resultantes das suas atividades e da cessão de suas

instalacoes e de bens móveis, bern como da locação de bens imóveis;
VIII - a aplicação de sua receita;



I AIL

1096
IX - a aplicaçao e a administracao de sua reserva de beneficios concedidos

• a conceder;
X - a contribuição de dez por cento sobre o valor da aposentadoria, pensão

• pecUljo concedjdos pelo IPLEMG a seus aposentados, pensionistas e
beneficjários

XI - as receitas diversas.
Seção II

Da Aplicaçao dos Recursos
Art. 25 - As reservas e dispombilidades temporarias de recursos do IPLEMG

serão aplicadas tendo em vista o interesse social, a segurança, a manutencao
do valor real do patrimônjo e a obtençao de rentabilidade satisfatória, para
cumprimento das finalidades de sua criaçâo.

Art. 26 - Os recursos disponivejs do IPLEMG serão aplicados em inversOes
rentávejs coma operacoes de mercado de renda fixa ou varjável, operaçoes
financejras ou imobiliárjas e outras, a critério da diretoria da autarquia, na
forma do regulamento.

Art. 27 - Os bens, as rendas, a patrimônio e Os serviços do IPLEMG gozam
de imunidade tributária, conforme estabelecido na Constituição da Repiblica
e na Constituicão do Estado.

Art. 28 - Constituem patrimôriio da autarquia:
- as bens móveis e imôveis, Os direitos e outros valores pertencentes ao

IPLEMG e os que ao seu patrimOnio se incorporarern;
II - a doaçâo, o legado e as bens provenientes de pessoas fisicas ou

juridicas, püblicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.
CapItulo IV

Da Estrutura Administrativa

Seçao I

Da Estrutura do IPLEMG
Art. 29 - São Orgãos do IPLEMG:

- a Assembléla Geral;
II - o Conseiho Deliberativo
II! - a Diretoria;
IV - a Conselho Fiscal.
Art. 30 - Os cargos da Diretoria, do Consejho Deliberativo e do Conseiho

Fiscal serão exercidos gratuitamente.
Art. 31 - A Assembléja Geral e as reuniöes do Conseiho Deliberativo e

Fiscal serão realizadas na sede do IPLEMG.
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Seção II

Da Assembléia Geral

Art. 32 - A Assembléia Geral do IPLEMG, composta dos seus contribuintes,
reunir-se-á par convocação, corn a antecedência minima de sete dias,
mediante edital publicado no Orgão oflcial dos Poderes do Estado, na
segunda quinzena de marco de cada ano, para:

I - anualmente:
a) tomar conhecirnento da situação do Instituto no exercIcio anterior,

examinar e aprovar as contas e o relatório da Diretoria sobre;
b) deliberar sobre assuntos gerais de interesse do Instituto, não

compreendidos nas atribuiçöes do Conselho e da Diretoria;
II - bienalmente, eleger:
a) as membros do Conselho Deliberativo e igual nümero de suplentes;
b) as membros da Diretoria;
c) as membras do Conselho Fiscal e igual nCimero de suplentes.
Art. 33 - A Assembléia Geral poderá ser convocada, extraordinariamente,

por iniciativa da Diretoria, do Conseiho Deliberativo ou de urn terço dos
contribuintes.

Seção Ill

Do Conselho Deliberativo

Art. 34 - 0 Conselho Deliberativo, presidido pelo Presidente da Assembléia
Legislativa, seu membro nato, é integrado par mais dez mernbros e igual
nUmero de suplentes, escolhidos dentre os seus contribuintes.

§ 1 1 - 0 Conselho Deliberativo terá urn Vice-Presidente, eleito dentre as
seus mernbros efetivos, que substituirá a Presidente em sua auséncia ou
impedimenta.

§ 2° - 0 Presidente do Conseiho terá a voto de desempate.
Art. 35 - 0 Conselho Deliberativo reunir-se-á: 	 -

- ordinariamente, pelo menos duas vezes por ana, par convocacão de seu
Presidente;

II - extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, par convocacão de
seu Presidente, da Diretoria do IPLEMG ou de urn terço dos seus
componentes.

Parágrafo ünico - A convocaçãa do Conselho Deliberativo far-se-a mediante
comunicação a seus rnembras.

Art. 36 - Ao Conseiho Deliberativo do IPLEMG compete:
- examinar as contas e a relatOrio da Diretoria relativos ao exercicio
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II - examinar e decidir assuntos que the forem submetidos pela Presidência
do IPLEMG;

III - fiscalizar o desempenho da administraçao;
IV - autorizar a Diretoria a realizar operaçöes de crédito, adquirir, alienar e

onerar bens do IPLEMG, na forma da lei;
V - votar os orçamentos do Instituto;
VI - julgar os recursos interpostos contra atos da Diretoria;
Vu - baixar o Regulamento Geral e os Regulamentos Especiais, por

proposta da Diretoria, bern corno modificá-los quando se fizer necessário;
VII! - registrar, no prazo de ate setenta e duas horas antes do pleito, corn o

apoio de pelo rnenos vinte por cento dos contribuintes, as chapas para as
eleiçoes previstas no do inciso II, a!ineas "a', "b' e 'c" do art. 32 desta lei;

IX - julgar os casos omissos;
X - avocar, para seu exame e revisão, processo de inscriçâo de contribuinte

e de concessäo do beneficio;
Xl - suspender o pagamento de benefIcio, na ocorréncia de razão de ordem

legal.
Parágrafo Unico - 0 Conselho Deliberativo se reunirá e decidirá por maioria

de seus membros.
Art. 37 - 0 Conselho Deliberativo será renovado, pelo menos, em urn terço

de seus membros, a cada eleiçáo.
Seçao IV

Da Diretoria

Art.38 - A Diretoria do IPLEMG é composta do Presidente e do Diretor
Financeiro, escolhidos dentre os seus contribuintes, na forma do inciso I1 do
art. 32 desta lei.

Parágrafo ünico - Juntamente corn Os membros da Diretoria, seráo
escolhidos o Vice-Presidente e o Vice-Diretor Financeiro.

Art. 39 - Compete a Diretoria:
I - aplicar, em inversães rentáveis, os recursos disponIveis do IPLEMG;
If - prestar contas da sua gestäo a Assembléia Geral;
III - fazer publicar, mensalmente, no Orgão oficial dos Poderes do Estado, os

demonstratjvos das Receitas e Despesas e, anua!rnente, o Ba!anço Geral do
Instituto;

IV - assinar e endossar cheques e papéis de pagamento;
V - proceder ao pagamento de benefIcios ou obrigaçaes de outra natureza,

em cheques nominativos ou créditos em conta corrente;
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VI - propor a suspensão do pagamento de beneficio, na ocorréncia de razão

de ordem legal:
VII - examinar e julgar os processos de adrnissão de contribuintes e os de

concessão de benefIcios.
SeçãoV

Do Presidente

Art.40 - Compete ao Presidente do !PLEMG, eleito bienalmente pela
Assembléia Geral, compete:

I - dirigir e administrar o Instituto e seus negócios e ordenar despesas:
II - convocar e presidir as Assembléias Gerais e participar das reuniães do

Conselho Deliberativo, corn direito a palavra;
III - solicitar ao Presidente da Assembléia Legislativa o atendimento ao que

dispöem os arts. 32 e 38 da Lei no 7.855, de 17 de novembro de 1980:
IV - organizar o quadro de pessoal do IPLEMG;
V - representar o Instituto, em juIzo ou fora dele;
VI - determinar que se proceda, anualmente e sempre que necessário, a

estudos sobre a situacao financeira e patrimonial do Instituto, visando a
compatibilizar a reserva as exigências atuariais;

VII - determinar o exame e a instrucão de processos de adrnissão de
contribuintes e de concessão de benefIcios para decisâo da Diretoria.

SeçãoVl

Do Diretor Financeiro

Art. 41 - Compete ao Diretor Financeiro:
I - determinar a escrituracäo e o registro dos atos e dos fatos do Instituto;
II - prestar informaçöes sobre a receita e a despesa;
Ill - determinar levantamento dos balancetes mensais e o do balanco anual

do IPLEMG;
IV - assistir as reuniöes do Conselho Deliberativo, sempre que necessário,

corn direito a usar da pa!avra no encaminhamento de qualquer matéria de
ordem financeira da autarquia.

Secão VII

Dos Vice-Diretores

Art.42 - Compete ao Vice-Presidente e ao Vice-Diretor Financeiro, substituir,
respectivamente, o Presidente e o Diretor Financeiro, em seus impedirnentos
eventuais, assim como na vacância de seus cargos, ate a convocaçâo da
Assernbléia Geral.
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Seçäo VIII

Do Conselho Fiscal

Art. 43 - 0 Conselho Fiscal do IPLEMG é composto de trés membros,
escolhidos entre seus contribuintes.

Art. 44 - Compete ao Conselho Fiscal:
- eleger, entre os seus membros, o seu Presidente;

II - opinar sobre o relatário anual da Diretoria, fazendo constar em seu
parecer as informaçoes complementares que julgar üteis ou necessárias ao
exame e a decisão do Conseiho Deliberativo;

III - exarninar, pelo menos semestralmente, o balancete e as demais
demonstraçoes financeiras elaboradas periodicamente pela Diretoria e sobre
eles emitir parecer.

Art. 45 - A administraçao do Instituto, por determinaçao do Presidente da
autarquia, prestará as informaçoes necessárias ao desempenho das
atribuiçOes do Conselho Fiscal.

Art. 46 - Os membros do Conselho Fiscal poderao assistir as reuniöes do
Conseiho Deliberativo em que se for decidir sobre assuntos de sua
competéncja.

Art. 47 - A responsabiljdade dos membros do Conseiho Fiscal por
descumprimento de dever é solidária, mas dela se exirne o membro
dissidente que fizer consignar sua divergéncia, devidamente justificada, em
ata da reuniâo do Orgâo.

CapItulo V

Das Disposiçoes Finais

Art. 48 - A estrutura administrativa do IPLEMG e as normas de seu
funcionamento, especialmente as constantes nos arts. 31, 32 e 38 da Lei no
7.855, de 17 de novembro de 1980, com alteraçoes propostas pela Lei no
9.379, de 18 de dezembro de 1986, adequar-se-5o as disposiçoes
constitucionais relativas a administração pibIica e a previdêncja social,
mediante proposta da Diretoria do Instituto, aprovada pelo Conseiho
Deliberatjvo e submetida a Assembléia Geral.

Paragrafo ünico - A vista de exposiçâo fundamentada do Presidente do
IPLEMG, aprovada pelo Conselho Deliberativo, a Mesa da Assembléia fará
repassar para o Instituto verba correspondente as despesas corn pessoal que
a Secretaria da Assembléia nâo possua ou de que nâo possa dispor.

Art. 49 - E vedado imputar subvenção pUblica como pagamento de
contribuiçao devida por qualquer contribuinte.
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Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51 - Revogam-se as disposicães em contrário, especialmente o art. 70 e

o art. 34 da Lei n o 7.855, de 17 de novembro de 1980.
PARECER SOBRE A EMENDA N O 2 AO PROJETO DE LEI N o 1.810/98

Corn issâo de Politica Agropecuária e Agroindustrial
RelatOrio

0 Projeto de Lei no 1.810/98, do Governador do Estado, altera anexo da Lei
no 12.425, de 27/12196, que altera a Lei no 6.763, de 26/12175, que consolida
a legislacão tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias.

A matéria foi apreciada pelas Cornissöes de Constituicâo e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade corn a Emenda
no 1, que apresentou; de PolItica Agropecuária e Agroindustrial, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalizacäo Financeira e Orçamentária, as quais opinaram
por sua aprovacão corn a Emenda n o 1, da Comissão de Constituiçào e
Justiça.

No Plenário, durante a discussäo em 10 turno, foi apresentada a Emenda no
2, sobre a qual nos cabe, agora, emitir parecer.

Fundamentacão
Pretende-se alterar, corn o projeto de lei em comento, o Anexo I da Lei no

12.425, de 1996, que traz a tabela corn os valores da taxa de expediente
relativa a ato de autoridade administrativa, no caso, do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA. Especificamente, busca-se reduzir os valores cobrados
pela emissão de docurnentos dessa autarquia relativos ao registro de
produtos, ao abate de anirnais (a yes, bovinos, eq(Jinos, suinos e outros) e ao
leite de consumo pasteurizado ou esterilizado.

A Ernenda no 2 incide sobre o item 1.5.1 dessa tabela, que traz o valor da
taxa relativa ao abate de bovinos, bufalinos e equinos. Atualmente, cobra-se,
por animal abatido, urna unidade e vinte centésimos de UFIR. 0 projeto
propoe o valor de urna unidade e cinco décimos de UFIR, por cabeca, o que
representa uma reducâo de doze e meio por cento no valor atual, ao passo
que a emenda sugere o valor de noventa centésimos de UFIR, ou vinte e
cinco por cento de diminuicão da taxa original.

Sabe-se que a taxa de expediente constitui recurso próprio do IMA,
entidade que se vem estruturando, corn dificuldade, para as atividades de
inspeção e fiscalizaçâo sanitária animal. A reducäo contida na proposta
governarnental fundarnentou-se em estudos técnicos, após ampla discussào
corn os segrnentos da sociedade ligados a questâo, da Cârnara Setorial de
Produtos de Origem Animal, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.
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A nosso ver, qualquer alteraçao nos valores estipulados poderia trazer

desequilIbrio na receita do IMA, comprometendo sua atuaçäo, motivo pelo
qual entendernos que a emenda nào deve ser acoihida por esta Cornisso.

Conc!usão
Diante do exposto, opinamos pela rejeiçâo da Emenda n o 2, apresentada

em Plenário, ao Projeto de Lei no 1.810/98.
Sala das Comissães, 23 de dezembro de 1998.
Paulo Piau, Presidente e relator - Maria José Haueisen - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITuIçA0 N o 29/96

Corn isso de Redaçao
A Proposta de Emenda a Constituiçao n o 29/96, apresentada por mais de

1/3 dos membros da Assembléja Legislativa, tendo como primeiro signatário 0
Deputado Raul Lima Neto, altera a redaçao do § 11 do art. 39 da Constituiçao
do Estado.

Aprovada nos turnos regimentals, sem emenda, vem agora a proposta a
esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legisiativa, seja dada a
matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art. 268 do Regimento
Inferno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO N o 29/96
Altera a redação do § 11 do art. 39 da Constituiçao do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. jO - 0 § 11 do art. 39 da Constituiçao do Estado passa a vigorar corn a

seguinte redaçâo:
"Art. 39 - 	 ....................
§ 11 - Aplica-se ao servidor pCib!ico militar o disposto nos incisos I, II, Ill, IV

e V e no parágrafo cinico do art. 31 e nos § 40, 5 0, 6° e 7° do art. 36 desta
Constituiçao e nos incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 70 da
Constituiçao da Repüblica.".

Art. 20 - Esta emenda a Constituiçao entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcAQ FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITuIçA0 N o 53/98

Comissäo de Redação
A Proposta de Emenda a Constituiçao n o 53/98, apresentada por mais de
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1/3 dos membros da Assemb!éia Legislativa, tendo como primeiro signatário o
Deputado Romeu Queiroz, altera os arts. 73, 74, 155, 157 e 158 da
Constituicäo do Estado e acrescenta artigo ao Ato das Disposiçães
Constitucionais Transitórias.

Aprovada no 21 turno, corn a Emenda no 1 ao vencido no 1 0 turno, vern
agora a proposta a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Para tanto, entendernos desnecessária a reproducâo, no art. 4 0 da
proposta, do texto do § 1 1 do art. 158 da Constituicão, o qual consta corno
parágrafo Unico daquele artigo, uma vez que nâo houve alteraçâo nesse
dispositivo.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO No 53/98
Altera os arts. 73, 74, 155, 157 e 158 da Constituiçào do Estado e

acrescenta artigo ao Ato das Disposiçães Constitucionais Transitôrias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 1 - 0 inciso IV do § 2° do art. 73 e o inciso Ill do § 1 1 do art. 74 da

Constituição do Estado passam a vigorar corn a seguinte redaçâo:
"Art. 73 - .......................
§ 20 - ...............................
IV - inexecuçäo ou execuçào insuficiente ou tardia de piano, programa ou

projeto de governo e de programas e projetos priorizados em audiências
püblicas regionais; ou

Art. 74 - ...............................
§1°- ..........................................
Ill - o curnprirnento de programa de trabalho expresso em terrnos

rnonetários, a realização de obra, a prestação de servico e a execução
orçarnentária de propostas priorizadas em audiências pCiblicas regionais.".

Art. 20 - 0 art. 155 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte §
5°:

"Art. 155- ......................................
§ 51 - A Lei de Diretrizes Orçarnentárias fixará percentual näo inferior a urn

por cento da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, destinado ao
atendimento das propostas priorizadas nas audiências ptblicas regionais, a
ser incluido na Lei Orçarnentária Anual e executado, corn 0 respectivo
pagarnento, ate o final do exerciclo financeiro correspondente, sob pena de
responsabilidade, nos termos do inciso VI do art. 91.".
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Art. 30 -. Os § 5° e 6 1 do art. 157 da Constituiçâo do Estado passam a

vigorar corn a seguinte redaçào, ficando suprimido a § 7 0 do mesmo artigo:
'Art. 157- .......................................
§ 50 - Para subsidiar a elaboraçâo do Piano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado, do piano plurianual de acão governamental e da proposta
orcarnentárja anual, a Assembléja Legislativa sistematizará e priorizará, em
audiência pibIica regional, realizada a cada dais anos, as propostas
resultantes de audiências pübiicas municipais realizadas pelo poderes
pUblicos Iocais, nos termos de regulamentação.

§ 60 - 0 Tribunal de Contas, Orgão auxiliar do Poder Legislativo, o Poder
Judiciário e o Fader Executivo, corn a finalidade de prestarem informaçoes e
coiherem subsidios para as acoes pertinentes a seu âmbito de competéncia,
participaräo da audiéncia ptblica regional a que se refere 0 § 50•

Art. 4° - 0 "caput' do art. 158 da Constituiçao do Estado passa a vigorar
corn a redação que se segue, ficando acrescido ao artigo a seguinte § 2°,
passando a parágrafo Unico a § 11:

Art. 158 - A lei orcamentária assegurará investimentos prioritários em
programas de educaçâo, saüde, habitaçâo, saneamento básico, proteção ao
meio ambiente, fomento ao ensino, a pesquisa cientifica e tecnológica, ao
esporte e a cultura e ao atendimento das propostas priorizadas nas
audiências püblicas regionais.

§ 2° - Tomando-se coma referenda as respectivas dotaçöes orçarnentárias,
o percentual executado e pago das despesas corn publicidade nâo será
superior, em cada trimestre, ao percentual executado e pago das despesas
decorrentes das propostas priorizadas nas audiências pUblicas regionais,
ressaivados as casos de despesas imprevisIveis e urgentes, decorrentes de
calarnidade püblica.".

Art. 50 - 0 Ato das Disposiçöes Constitucionais Transitôrias da Constituiçäo
do Estado fica acrescido do seguinte artigo:

"Art. .... - A execuçäo e a pagamento das despesas decorrentes das
audiências püblicas realizadas nos anos de 1995 e 1997 obedecerào aos
seguintes critérios:

I - ate o final do exercjcio financeiro de 1998, serão executadas e pagas as
despesas decorrentes dos convênios firmados em função das propostas
priorizadas nas audléncias pUblicas regionais realizadas em 1995;

II - ate a final do exercIclo financeiro de 1998, serâo firmados os convénios
resultantes das propostas priorizadas nas audiências püblicas realizadas em
1997 e executadas e pagas as despesas deles decorrentes;

Parágrafo Unico - Na irnpossibilidade justificada da execuçâo das despesas
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a que se refere a inciso II deste artigo, estas serâo executadas e pagas no
exercIcio de 1999.".

Art. 60 - Esta emenda a Constituicão entra em vigor na data de sua
publicacão.

Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Auiton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.479/97
Corn issão de Redaçao

O Projeto de Lei n o 1.479/97, do Deputado José Bonifácio, que estabelece
condiçào para a aquisiçäo de bens móveis par Orgäo ou entidade da
administraçâo pUblica estadual, foi aprovado no 2 0 turno, corn as Emendas
n

o
s 1 e 2 ao vencido no 10 turno.
Vern agora a projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacáo final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJ ETO DE LEI No 1.479/97
Estabelece condicâo para a aquisicäo de bens mOveis par órgão ou

entidade da administração püblica estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Ao vencedor de licitacâo realizada par Orgâo ou entidade da

adrninistracäo püblica estadual para a aquisicão de bens móveis que tenharn
a madeira corno matéria-prima ou companente principal será exigida a
comprovacão de que a madeira utilizada provém de desmatamento
autorizado.

Paragrafo Onico - A comprovacäo de que trata a "caput" deste artigo será
efetuada par rneio de documento ernitido, no Estado, pela Instituto Estadual
de Florestas - IEF - e, em outra unidade da federaçào, par órgaa equivalente.

Art. 20 - 0 edital de Iicitacâo preverá a aplicaçâo de rnulta, equivalente a
rnetade do valor da proposta vencedora, ao licitante que não obedecer ao
disposto no art. 10.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo, produzindo
efeitos a partir de 1 0 de julho de 1999.

Art. 40 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 22 de dezernbra de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.569/97
Cornissäo de Redacâa
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0 Projeto de Lei n o 1.569/97, do Deputado Alencar da Silveira J(inior, que
assegura o oferecimento gratuito de exames para diagnostico da AIDS as
gestantes atendidas pela rede püblica, fol aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assini sendo, opinarnos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.569/97
Assegura o oferecimento gratuito de exames para diagnostico da AIDS as

gestantes atendidas pela rede püblica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1° - 0 Estado assegurará o oferecimento gratuito dos exarnes para

diagnOstico da AIDS as gestantes atendidas pela rede ptbIica.
Art. 20 - 0 Poder Executivo fará ampla divulgaçâo do significado e da

importância dos exames de que trata esta lei, bern como das condiçoes para
sua realizaçào.

Art. 30 - As despesas corn a execuçâo desta lei correrão a conta de:
I - dotação orcamentária própria consignada a Secretaria de Estado da

SaOde;
II - transferência, mediante convenio, de recursos federals destinados a

programas de assistência a saüde;
III - fontes diversas.
Art. 41 - 0 Poder Executivo regularnentara esta lei no prazo de cento e vinte

dias contados da data de sua publicaçâo.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao, observado o

disposto no art. 161, I, da Constituiçao do Estado.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Cornissöes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aulton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.630/98
Comissão de Redaçäo

0 Projeto de Lei no 1.630/98, do Deputado Rêmolo Aloise, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Municipio de Itamoji o imOvel que especifica, foi
aprovado nos turnos regimentals, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçào a seguinte redacâo final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI No 1.630/98

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municlpio de Itamoji o imável que
especifica.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Itamoji o

imóvel constituido de terreno corn area de 734m' (setecentos e trinta e quatro
metros quadrados), situado nesse municiplo, na Rua Rodolfo José Paula,
registrado sob o n° 6.538, a fis. 145 do Iivro 3-K, no Cartório de Registro de
Irnóveis da Comarca de Monte Santo de Minas.

Parágrafo Unico - 0 imOvel descrito no "caput" destina-se a construcão do
Paco Municipal.

Art. 20 - 0 imôvel de que trata esta lei reverterá ao patrirnônio do Estado Se,
findo o prazo de trés anos contados da lavratura da escritura püblica de
doação, näo Ihe tiver sido dada a destinacào prevista no art. 10.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 22 de dezernbro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.727/98
Comissâo de Redacâo

O Projeto de Lei n° 1.727/98, de autoria da maioria dos membros desta
Casa, tendo corno primeiro signatário o Deputado Raul Lima Neto, que dispöe
sobre a cobrança dos serviços 900, 0900 e similares explorados pelas
empresas de comunicação e telecomunicacão no território do Estado, fol
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.727/98
Dispöe sobre a cobranca dos serviços 900, 0900 e similares explorados

pelas empresas de comunicação e telecomunicaçäo no territOrio do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Não sera cobrado o serviço telefônico prestado por meio dos

prefixos 900, 0900 ou similares do proprietário ou usuário titular da linha que
não tenha fornecido, antecipadamente, a cornpanhia telefônica autorizacâo
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escrita para liberaçao do acesso a esses serviços. 	
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Parágrafo ünico - A cobrança dos serviços de que trata esta lei condiciona-
Se, ainda, ao fornecimento, pela companhia telefônica, de senha individual de
acesso aos serviços ao proprietário ou usuário titular da linha.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor trinta dias apOs a sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.762/98
Corn isso de Redaçao

O Projeto de Lei n o 1.762198, do Governador do Estado, que cria as
carreiras que menciona, institui a Gratificaçâo de Desempenho e
Produtjvjdade Individual e Institucional e dá outras providências, foi aprovado
no 21 turno, corn as Ernendas n°s 1 a 4 ao vencido no 1 0 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim Sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.762/98
Cria as carreiras que menciona, institui a Gratificaçao de Desempenho e

Produtividade Individual e Institucional e dé outras providências.
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficam criadas, nos termos desta lei e observado o disposto no art.

11 da Lei no 10.961, de 14 de dezembro de 1992, as seguintes carreiras,
compostas de cargos de provimento efetiv o e nIvel superior de escolaridade:

- Carreira de PolIticas Püblicas e Gestão Governamental, constituida de
classes de cargos de provimento efetivo de Especialista em Politicas Püblicas
e Gestão Governamental, corn atribuiçoes relacionadas a atividades de
planejamento institucional, formulaçao, implementacao e avaliaçao de
polIticas püblicas em todas as areas de atuação do Governo do Estado;

II - Carreira de Administraçao Orcarnentaria e Financeira, constituIda de
classes de cargos de provimento efetivo de Especialista em Orçamento e
Finanças, corn atribuiçaes relacionadas a adrninistraçâo financeira,
contabflidade pUblica e de controle do sistema orcamentario püblico;

III - Carreira de Auditoria e Controle Interno, constitulda de classes de
cargos de provimento efetivo de Especialjsta em Controle Interno, corn
atribuicoes relacionadas a atividades de auditoria operacional e de gestäo da
ação governamental;
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IV - Carreira de Gestão Adrninistrativa, constituida de classes de cargos de

provimento efetivo de Especialista em Administracào Püblica, corn atribuiçães
relacionadas a formulaçâo, implementacão e avaliacão de politicas piblicas
de gestão de recursos humanos e materials, de modernizaçäo adrninistrativa,
organizacãosistemas e métodos e de informaçâo e inforrnática, bern como
ao assessorarnento técnico a órgàos da administracão direta.

Paragrafo Unico - 0 ingresso nas carreiras de que trata este artigo habilita o
servidor para o desempenho de atividades de assistëncia técnica e de
assessorarnento especializadoS as chefias de órgàos de direçâo superior da
adrninistracão direta, na sua area de atuação.

Art. 20 - Os quantitativos de cargos de cada carreira a que se refere o art. 10

e sua distribuiçâo pelas classes são os fixados no Anexo I desta lei.
Art. 30 - A tabela de vencimento das classes das carreiras a que se refere o

art. 1° é a constante no Anexo II desta lei.
Art. 41 - As carreiras a que se refere o art. 1 0 tern natureza sistêmica ou

comum a todos os órgáos da administracão direta do Poder Executivo, sendo
a mudanca de lotaçào dos cargos que as cornpöem realizada por ato do
Governador do Estado ou de autoridade por ele delegada, observada a
necessidade de pessoal de cada carreira fixada para cada Orgão, bern como
a poiltica especIfica de desenvolvimento de recursos humanos referente a
elas.

Art. 50 - 0 ingresso nas carreiras a que se refere o art. 1 1 desta lei depende
de aprovação prévia em concurso pUblico de provas e titulos e se dará no
grau A da classe inicial de cada urna delas.

§ 10 - 0 concurso pUblico, de caráter classificatôrio e eliminatório, é
constituido de duas etapas:

I - a prirneira etapa, de provas e titulos, tern caráter elirninatório e
classificatôrio e é seletiva para a segunda;

II - a segunda etapa compreende a frequência a curso especifico de caráter
eliminatôrio e classificatório, em regime de dedicacão integral, e a aprovacão
na avaliação final.

§ 2° - Serão admitidos na segunda etapa do concurso os candidatos
classificados na primeira, em nümero correspondente ao de vagas fixado no
edital.

§ 3° - A critério da administraçäo, dentro do prazo de validade do concurso
e observada a ordern de classificação na primeira etapa, poderão ser
convocados para a segunda etapa do concurso candidatos aprovados na
primeira, em nümero excedente ao estabelecido no § 20.

§ 40 - Enquanto freqüentar o curso especIfico, o candidato perceberá ajuda
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financeira, a conta de recursos orcamentarios prOprios, correspondente a
oitenta par cento do valor do grau inicial de vencimento da classe do cargo
para a qual concorre.

§ 50 - 0 candidato que seja servidor püblico estadual será dispensado das
atribuiçoes de seu cargo durante a segunda etapa do concurso, retornando a
seu regular exercicio ao final desta, se desligado, reprovado ou não
empossado no nova cargo, assegurando-se a cômputo do periodo do curso
coma tempo de efetivo exercIclo para todos as fins previstos em lei, mediante
a comprovacao da freqüência ao curso especifico.

§ 6° - No caso do § 50, a servidor poderá aptar pela ajuda financeira de que
trata a § 40 ou pela rernuneraçao de seu cargo efetivo.

§ 7 - Será computado coma titulo a tempo de efetivo exerciclo, em cargo
ou funçao no servico pUblico estadual, de atividades correlatas da carreira
para a qual a candidato estiver concorrendo, ate a limite de dez par cento do
total de pontos distribuldos no concurso, na forma do edital.

§ 81 - Será computada coma tItulo a graduaçao em curso superior de
Administraçao Ptiblica, corn pontuação correspondente a dez par cento do
total dos pantos distribuldos no cancurso püblico, não acumulávef corn a de
que trata a § 7°.

§ 9 0 - 0 total de pontos atribuidos a prova de titulos não ultrapassará vinte
par cento do total de pontos distribuldos no cancurso.

Art. 60 - 0 provimento dos cargos das carreiras de que trata esta lei será
feito gradativamente, nos dais primeiros anos após a homologaçao do
resultado do primeiro concurso püblico realizado, preenchendo-se,
anualmente, trinta e cinco par centa dos cargos correspondentes a classe
inicial de cada uma delas.

Art. 70 - 0 prazo de validade do prirneiro concurso e dos concursos
subsequentes para ingresso nas carreiras criadas par esta lei é de urn ano e
de seis meses, respectivamente, contado da data da homologaçao do
resultado do cancurso.

Art. 81 - Findo a prazo de validade do primeiro concurso, serão realizados
novas concursos püblicos para ingresso nas carreiras criadas par esta lei,
sempre que a nümero de cargos vagos nas respectivas classes inicials for de,
no minima, dez par centa de seu total.

Parágrafo ünico - Concluidas as etapas e hamologado a resultado do
concurso püblico, a nameaçäo dos candidatos habilitados abservará a ardem
de classificaçao, a prazo de validade e a nümero de vagas fixado no edital,
respeitada a disposto no art. 61.

Art. 90 - 0 desenvolvimento nas carreiras de que trata a art. 1 0 dar-se-á par
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melo de progressão e de promocão e sera apurado em periodos
determinados, nos termos de regulamenta.

§ 1 1 - Progressao é a passagem do servidor de urn grau para aquele
imediatarnente superior, dentro da mesma classe, condicionada a
permanéncia do servidor no grau inferior pelo prazo minima de trezentas e
sessenta e cinco dias e a avaliaçào de desempenho satisfatOna.

§ 21 - Prornaçäa é a passagem do servidor em efetivo exercicia do cargo,
corn perrnanéncia minima de mil aitacentos e vinte e cinco dias na mesma
classe, para a classe imediatamente superior dentra da carreira.

§ 30 - 0 servidor promovido nãa sofrerá reducäo de remuneracão, devendo
ser posicionada, dentro da nova classe, no grau de vencimenta de valor
imediatarnente superior ao que percebia.

Art. 10 - A promocão fica condicionada a existência de vaga e ao
preenchimento dos seguintes requisitas:

- participaçáo, corn aproveitamenta, em cursos de aperfeiçoamento ou de
altos estudos, par, no minima, trezentas e sessenta horas, durante a periada
aquisitiva;

II - avaliacâo de desempenha superior a sessenta par cento, nos dais
primeiros anos, e a setenta par cento, nos Ultimas três anas do perioda
aquisitiva.

Parágrafa Unico - Para efeita de desempate no processo da promacãa,
serão apuradas, sucessivamente:

I - a maior media de resultados obtidos nas avaliaçöes de desempenha nos
Ultimos trés anos do periodo aquisitivo;

II - a maiar tempo de servico na classe;
III - a rnaior tempo de servica na carreira;
IV - a malor tempo no serviça pUblico.
Art. 11 - Perderá a direito a progressäo e a promocäa a servidor que, no

periado aquisitivo:
- sofrer punição disciplinar em que tenha sido aplicada a pena de

suspensäo au for demitido, par penalidade, de cargo de provimenta em
camissão;

II - afastar-se do serviço par mais de cinco dias, sem vencimento, no caso
de progressãa, ou par mais de vinte dias, no caso de pramacâa;

III - afastar-se das funçães especificas de seu cargo, excetuados as casos
de:

a) férias anuais e ferias-prêrnia;
b) licenca para casamenta, de ate alto dias;
c) licença-Iuto, de ate oito dias, pela falecimento de cônjuge, fliho, pal, mae
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d) licença para gestacâo e licenca-paternjdade•
e) licença para tratamento de saüde ou licença decorrente de doença

profissjonal ou de acidente de trabalt-io.
Parágrafo Unico - Para fins de progressao, o afastamento a que se refere a

alinea "e' do inciso III deste artigo, considerado isolada ou cumulativamente
fica limitado a cento e oitenta dias, durante o perlodo aquisitivo.

Art. 12 - Cabe a Escola de Governo da Fundaçao Joäo Pinheiro,
diretamente ou mediante convénlo, ministrar- os cursos de formaçao,
habiiitacao aperfeicoamento e qualificaçao necessarjos ao ingresso e ao
desenvoivimento nas carreiras de que trata esta lei.

Art. 13 - A Secretarja de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral
expedirá as normas necessárjas a implementacao das carreiras criadas por
esta lei, supervisionará a implantaçao dos respectivos pianos, coordenara as
acães a elas relacionadas que envolvam mais de urn Orgão e especificará
suas classes.

Parágrafo ünico - A Iotaçao de cargos de classes das carreiras criadas por
esta lei será feita corn vistas consecuçâo dos objetivos de integraçao e a
consolidacão do sistema de pianejarnento, gestão e avaliaçao das atividades
governamentais e será regulamentada em decreto.

Art. 14 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacao Geral, a
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administracao a Secretaria de
Estado da Fazenda e a Auditoria-Gerai do Estado, em conjunto e sob a
coordenaçao da primeira, orientarâo a polItica de desenvolvimento de pessoal
e defiriirão as diretrizes para a realizaçao dos cursos de qualificaçao
necessários ao Ingresso e ao desenvoivimento nas carreiras a que se referem
o inciso II do § 1° do art. 50 e o inciso I do art. 10 desta lei.

Art. 15 - A investidura em cargo de provimento em comissão de direçáo
superior de servidor ocupante de cargo de classe das carreiras instituIdas
nesta lei observará a correlaçao entre as atribuiçoes desses cargos e as dos
cargos das respectivas carreiras, bern como Os requisitos de qualificaçao e decapacitacao funcional.

Parágrafo Unico - 0 tempo de efetivo exercicio no cargo de provimento em
comissão de que trata este artigo será computado para fins de progressao e
promoçao no cargo efetivo, observado o disposto no art. 11 desta lei.

Art. 16 - Fica instituida, para os ocupantes de cargos de classes das
carreiras referidas no art. 10, a Gratificaçao de Desempenho e Produtividade
Individual e Institucional - GDPI -, devida nas condicöes estabelecjdas neste
artigo e em regulamento.
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§ 1 11 - A GDPI será atribuida aos servidores em efetivo exerciclo,
mensalmente, mediante pontuacâo aferida corn base em avaliacao de
desempenho individual e institucional, tendo como limite máximo mil pontos
por servidor, correspondendo cada ponto a quarenta e dous milésimos por
cento do valor básico do grau J da faixa de vencimentos da classe IV da
tabela constante no Anexo II desta lei.

§ 21 - 0 nümero de integrantes de cada carreira corn pontuacáo acima de
oitenta por cento do limite de pontos fixado para a avaliacão de desempenho
individual nâo poderá ser superior a quarenta por cento do námero total de
integrantes, sendo que somente vinte por cento poderão situar-se no intervalo
entre noventa e cern por cento.

§ 30 - Para a aplicacão do disposto no § 20 deste artigo, em caso de empate,
deverão ser estabelecidos em regulamento crutérios de desempate,
observada, em primeiro lugar, a maior avaliacão individual de desempenho no
ano imediatamente anterior.

§ 40 - Ate que seja regulamentada e aplicada a avaliação de desempenho a
que se refere o § 1 0 deste artigo, a GDP[ fica atribulda a todos os integrantes
das carreiras de que trata esta lei, em percentual equivalente a sessenta por
cento do valor total.

§ 50 - Nâo fará jus a gratificacâo o servidor colocado a disposição de outra
entidade federada ou dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério
Püblico, do Tribunal de Contas, de autarquia, fundacâo, empresa pübiica ou
sociedade de economia mista do Estado.

Art. 17 - Para cada carreira, será instituido urn Programa Institucional de
Avaliaçao de Desempenho, adequado aos pressupostos básicos das
atividades a ela atinentes.

§ 10 - Será constitu Ida, nos termos de regulamento e sob a coordenaçáo da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacão Geral, corn a
participacão das demais secretarias em que houver lotacâo de servidores
integrantes das carreiras de que trata esta lei, cornissão destinada a
padronizar os mecanismos de avaliação de desempenho e a julgar, de forma
definitiva, os casos de recurso quanto aos critérios e a pontuacâo atribuida na
avaliação individual de desempenho.

§ 20 - A avaliacão de desempenho aferirá a eficiência e a eficácia do
servidor no cumprimento de suas atribuiçöes e será realizada pela chefia
imediata, corn a participaçäo do servidor, Ievando-se em conta os critérios e
fatores fixados em regulamento.

Art. 18 - 0 ocupante de cargo de classe das carreiras de que trata esta lei
cumprirá jornada de trabalho de quarenta horas semanais, em regime de
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-
Parágrafo Unico - E vedado ao servidor a que se refere a "caput" deste

artigo a exercicio de qualquer outra atividade pUblica remunerada, exceto a
de magisterio, desde que nao haja prejuIzo para a desempenho das
atribuiçoes de seu cargo.

Art. 19- A gratificaçao prevista no art. 16 e no § 10 do art. 21 é inacumulável
corn outra vantagem, paga a qualquer titulo, salvo o adicional par tempo de
serviço.

Art. 20 - 0 titular de cargo de classe das carreiras de que trata esta lei que
ocupar cargo de provimento em comissäo de direço superior, observado a
disposto no art. 15, poderá optar pelo vencimento deste ou pelo de seu cargo
efetivo, caso em que fará jus ao valor maxima pago a tItulo de GDPI.

Parágrafo Unico - 0 servidor que optar pelo vencimento do cargo efetivo,
acrescido do valor máximo a titulo de GDPI, não será considerado na
apuração de que trata a § 2° do art. 16 desta lei.

Art. 21 - As atribuiçoes dos cargos da carreira de Administrador PUblico, de
que trata a Lei no 11.658, de 2 de dezembro de 1994, serão fixadas, em
conjunto, pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e
pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administraçâo, de forma a
serem compatibilizadas corn as das carreiras criadas par esta lei, mantidas a
estrutura e a composição nurnérica definidas no Anexo Ill desta lei e
observado a disposto no art. 23.

Art. 22 - A tabela de vencirnento da carreira de Administrador Püblico passa
a ser a constante no Anexo IV desta lei.

§ 1° - 0 ocupante de cargo de classe da carreira de Administrador PCiblico
fará jus a GDPI, ate a limite rnáximo de quinhentos pontos par servidor,
observadas as demais condiçoes estabelecidas no art. 16, § 1 0 a 40, e no §20 do art. 17.

§ 21 - Não será concedida a gratificaçao de que trata este artigo ao servidor
colocado a disposiçào de outra entidade federada ou dos Poderes Legislativo
e Judiciário, do Ministério Püblico, do Tribunal de Contas, de empresa pblica
ou sociedade de economia mista do Estado.

Art. 23 - 0 ocupante de cargo de Administrador Püblico I, da carreira de que
trata a art. 21 desta lei, que houver concluldo a curso superior de
Administraçao, corn habilitaçào em Administraçao Püblica, ate 31 de
dezembro de 1994, será posicionado em cargo de Administrador Ptiblico II,
grau A.

Art. 24 - Aplica-se aos cargos de classes da carreira de Administrador
PUblico a disposto nos arts. 4 1 e 71, no parágrafo ünico do art. 80, nos arts. 90
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a 15 e 17 a 19 desta lei.

Art. 25 - Os cargos de provimento em comissão de Auditor, codigo MG-17,
sImbolo UT-17; Auditor Assistente, código EX-10, nIvel 10-A; Assessor de
Atividade Central, codigo MG-30, simbolo AA-30, a que se refere a art. 2 0 do
Decreto n o 37.711, de 29 de dezembro de 1995; e de Inspetor da Fazenda,
codigo EX-5, simbolo F-7, grau A, constante no Anexo 1-4 da Lei n o 6.762, de
23 de dezembro de 1975, extinguir-se-ão na mesma proporcão em que se der
o provimento dos cargos das carreiras criadas pelo art. 1 0 desta lei.

Art. 26 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de ate sessenta
dias contados da data de sua vigência.

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 28 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

Anexa I
(a que se refere a art. 2 1 da Lei no 	 , de	 de	 de 1998)
Quantitativas de Cargos das Carreiras e Sua Distribuiçãa pelas Classes

* - 0 quadra referente ao Anexo I foi publicado na edicao do "Diana do
Legislativo" de 24.12.98.

Anexo II
(a que se refere a art. 3 0 da Lei no 	, de	 de	 de 1998)

Tabela de Vencimentos das Classes de Especialista em Politica PUblica e
Gestäo Governamental, Orçamento e Financas, Controle Interno e

Administração Pblica
* -0 Quadra referente ao Anexo II fol publicado na edição de 30.12.98, do
"Diana do Legislativo".

Anexo III
(a que se refere a art. 21 da Lei no 	 , de 	 de	 de 1998)

Quantitativos de Cargos da Carreira de Administrador Piblico e Sua
Distribuicão par Classes

Classe	 I Ntimero de

I	 200
II	 100
III 	 60
IV 	 I	 25

Anexo IV
(a que se refere a art. 22 da Lei n o 	, de	 de	 de 1998)
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Tabeja de Vencirnentos das Classes da Carreira de Administrador Püblico

* 0 quadro referente ao Anexo IV foi publicado na ediçao de 24.12.98 do
"Diário do Legislativo".

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.817/98
Corn issâo de Redaçäo

O Projeto de Lei n o 1.817/98, do Deputado Joâo Leite, que declara de
utilidade pUblica a Fundaçâo Matutu, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.817/98
Declara de utilidade piiblica a Fundaçao Matutu, corn sede no Municipio de

Belo Horizonte.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundação Matutu, corn sede

no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aliton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.828/98
Comissao de Redação

0 Projeto de Lei no 1.828/98, da Procuradoria-Geral de Justiça, que
extingue gratificaçoes previstas na Lei no 11.181, de 10/8/93, a qual dispöe
sobre o Piano de Carreira dos Servidores do Ministério PUblico do Estado de
Minas Gerais, e dá outras providéncias, foi aprovado nos turnos regimentals,
sem emenda. 	 -

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçào final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.828/98
Extingue gratificaçöes previstas na Lei no 11.181, de 10 de agosto de 1993,

que dispöe sobre o Piano de Carreira dos Servidores do Ministérlo Püblico do
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica extinta a Gratificaçâo de Apoio ao Ministério PUblico de que

tratam 0 "caput" e o § 1 0 do art. 23 da Lei n o 11.181, de 10 de agosto de 1993,
passando a correspondente parcela a integrar o vencimento básico.

§ 1 1 - A incorporacäo de que trata o "caput" deste artigo não implicará
aumento de despesa nem prejuizo para o servidor.

§ 2° - 0 valor do multiplicador definido para o padräo AOl de que trata o
Anexo II da Lei no 12.053, de 5 de janeiro de 1996, em virtude da
incorporação a que se refere o "caput" deste artigo, passa a ser de R$383,12
(trezentos e oitenta e trés reais e doze centavos), estando nele incluidos os
reajustamentos quadrimestrais e as antecipaçães bimestrais concedidos ao
servidor do Ministério PCibiico, nos termos do art. 2 1 da Lei no 11.115, de 16
dejunhode 1993.

Art. 20 - Fica extinta a Gratificacão Especial de que trata o § 2 1 do art. 23 da
Lei no 11.181, de 10 de agosto de 1993, instituida pelo art. 40 da Lei no 9.529,
de 29 de dezembro de 1987, passando a correspondente parcela a integrar o
vencimento básico.

§ 1° - A incorporação de que trata o "caput" deste artigo não implicará
aumento de despesa nem prejuizo para 0 servidor.

§ 2° - A letra "d" do Anexo II da Lei no 12.053, de 5 de janeiro de 1996,
passa a vigorar na forma seguinte:

"Anexo II
(a que se refere o art. 2 0 da Lei no 12.053, de 5 de janeiro de 1996)

* 0 quadro deste Anexo foi publicado na edicão de 24.12.98 do "Diário do
Legisiativo".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo, retroagindo seus
efeitos a 1 0 de rnaio de 1998.

Art. 4 1 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998. 	 -
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Joâo Leite.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 1.871/98
Comissão de Redaçäo

O Projeto de Lei n o 1.871/98, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a desapropriar o imOvel que menciona, foi aprovado nos
turnos regimentals, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opiriamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,

que está de acordo corn a aprovado.
PROJETO DE LEI N O 1.871/98

Autoriza o Poder Executivo a desapropriar o imóvel que menciona.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a desapropriar, por intermédjo

da Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG -, terrenos e benfeitorias
situados na Rua Santa ApolOnia, no Bairro São Marcos, no MunicIpio de Bela
Horizonte, compreendidos em uma area de 2.569m 2 (dois mil quinhentos e
sessenta e nave metros quadrados), de propriedade presumida do Municipio
de Bela Horizonte e outros, corn a seguinte descriçao perimétrica: partindo do
marco MA, deflete 96°18'04' a direita, segue em linha reta corn o rumo de
6205540" NE, na distãncja de 63,86m (sessenta e trés metros e aitenta e seis
centimetros), ate atingir a marco MB; desse ponto, deflete 58 030'59" a direita,
segue em linha reta corn a rurno de 58 033'21" SE, na distáncja de 38,29m
(trinta e oito metros e vinte e nove centirnetros), ate atingir o marco Mc;
desse ponto, segue em curva a direita, corn raio de 57,70m (cinquenta e sete
metros e setenta centimetros) e ángulo central de 64 0, na distãncja de 64,45m
(sessenta e quatro metros e quarenta e cinco centirnetros), ate atingir o
marco MD; desse ponto, segue em linha reta corn a rumo de 85 104'16" NO,
na distância de 18,42m (dezoito metros e quarenta e dois centImetros), ate
atingir o marco ME; desse ponto, segue em curva a direita, corn raio de 11 rn
(onze metros) e ângulo central de 50 02120', na distáncja de 9,67m (nove
metros e sessenta e sete centimetros), ate atingir o marco MF; desse ponto,
segue em linha reta corn a rumo de 34°4256" NO, na distãncia de 15,16m
(quinze metros e dezesseis centirnetros), ate atingir o marco MA, ponto inicial
desta descricâo.

Parágrafo ünico - Os terrenos descritos no "caput" deste artigo e suas
benfeitorjas destinam-se a canstrucao da Subestaçao BH-São Marcos do
sistema CEMIG, no Municipio de Belo Horizonte.

Art. 2 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Auiton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.890/98
Comissäo de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.890/98, do Deputado José Militão, que institui a Dia do
Cansumidor de Minas Gerais, foi aprovado em turno Unico, corn a Emenda n°
1.
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Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamas por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 1.890/98
lnstitui o Dia do Consurnidor de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituida a Dia do Consumidar de Minas Gerais, a ser

comemorado no dia 13 de setembro.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aliton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 1.902/98
corn issão de Redacão

0 Projeto de Lei n° 1.902/98, do Deputado Wanderley Avila, que declara de
utilidade püblica a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Independéncia II
49, corn sede no MunicIpio de Bela Horizonte, foi aprovada em turno Unico,
corn a Emenda n° 1.

Vem agora a projeta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termas do § 1 1 do art.
268 do Regimenta Interna.

Assim senda, opinamos par se dar a propasição a seguinte redacãa final,
que está de acordo cam a apravada.

PROJETO DE LEI N O 1.902/98
Declara de utilidade pUblica a Augusta e Respeitável Laja Simbólica

Independéncia II no 49, cam sede no MunicIpia de Bela Horizonte.
A Assernbléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade piiblica a Augusta e Respeitável LajE

SimbOlica Independéncia 11 n o 49, cam sede no Municipio de Bela Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãa.
Art. 30 - Revagam-se as dispasicöes em cantraria.
Sala das Carnissöes, 22 de dezembra de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
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ATAS

ATA DA 432a REUNIAO ORDINARIA, EM 23/12198
Presidéncia do Deputado Ronaldo Vasconcellos

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondêncja Oficio n o 36/98, do Presidente do Tribunal de Contas -
Oficios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de Proposiçoes:
Projetos de Lei n os 2.018 a 2.020/98 - Requerimentos n o

s 2.768 a 2.777/98 -
Requerimento do Deputado José Boriifácio - Comunicacoes: Comunicaçoes
das Comissöes do Trabalho, de Educaçâo e de PolItica Agropecuaria -
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de lnscriçoes - Leitura de
Comunicaçaes - Despacho de Requerimentos: Requerirnento do Deputado
José Bonifácio; deferimento - 21 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussâo
e Votaçao de Proposicaes: Votaçao, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no
1.743/98; requerimento do Deputado Anderson Adauto; aprovacâo do
requerimento - Discussäo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.194/97;
utilizaçao do prazo regimental pelo relator para emitir seu parecer -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.701/98; utilizaçao do prazo
regimental pelo relator para emitir seu parecer - Discussào e Votaçao de
Pareceres de Redaçâo Final: Pareceres de Redaçäo Final dos Projetos de Lei
n

o
s 770/96, 1.241 e 1.384/97, 1.828/98, 1.467/97, 1.596/98, 1.535/97, 1.652 e

1.634/98; aprovaçâo - 3a Parte: Encerrarnento.
Comparecjrnento

- Comparecem as Deputados:
Cleuber- Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leáo -
Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - AmbrOsio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues- Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo Nascimento- Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqumnio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Isabel do
Nascirnento - João Leite - José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros
- José Militão - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastiäo Navarro Vieira - Tarcisio Henriques -
Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ronaldo Vasconcellos) - As 1415min, a lista
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de comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos as nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secretário, para
proceder a leitura da ata da reuniäo anterior.

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Marco Regis, 2 0- Secretário "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restriçöes.
Correspondência

- 0 Deputado Joäo Leite, 1 0-Secret6rio "ad hoc", lé a seguinte
correspondência:

"OFICIO No 36/98*
Belo Horizonte, 14 de dezernbro de 1998.
Senhor Presidente,
Atendendo ao Requerimento de no 2.343/97, da Comissão de Fiscalizacäo

Financeira e Orçamentária dessa Casa Legislativa, enviado a este Tribunal
através do Oficio no 2.643/97/5GM, encaminho a V. Exa. o resultado da
perIcia realizada por esta Code de Contas, relativa as obras de duplicação da
BR-381.

Ao ensejo, protestos de consideracâo.
João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais."
- A Comissão de Fiscalizaçào Financeira.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

OFiCIOS
Do Sr. Wilrnar de Oliveira Filho, Secretário da Saüde, encaminhando

relatôrio de atividades da Secretaria da SaUde referente aos anos de 1995 a
1998. (- A Comissäo de Saide.)

Do Sr. Manoel Pereira Bernardes, Presidente da CDL, encamirihando o
terrnômetro de vendas do mês de outubro de 1998. (- A Comissão de
Fiscalizaçáo Financeira.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçäo de Proposiçöes

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

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposicöes:
PROJETO DE LEI N O 2.018/98

Declara de utlidade püblica a Associacao dos Produtores Hortifrutigranjeiros
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das CEASAS do Estado de Minas Gerais - APHCEMG -, corn sede no
MunicIpio de Contagem.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica decjarada de utilidade püblica a Associaçao dos Produtores
Hortifrutigranjeiros das CEASAS do Estado de Minas Gerais - APHCEMG -,
corn sede no MunicIpio de Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1998.
Paulo Piau

Justificacao A APHCEMG é uma sociedade civil corn sede e foro em
Contagem. Foi fundada em 18/9/95 e constituida corn a finalidade de
promover a uniâo, a solidariedade e integraço dos produtores de
hortifrutigranjeiros do Estado.

A Associacao, que vem representando corn propriedade seus associados,
tern corno objetivo e principios básicos, entre outros, a integraçao dos seus
beneficjários no mercado de trabalho, a promocão do avanço tecnológico,
estimujando a transferéncia de tecnologia de produçao hortifrutigranjeira 0
trabaiho pela fixaçao do homem na terra, proporcionandolhe assisténcia a
saüde, educaçao, habitaçao e esporte; o combate a fome e a pobreza,
mediante programas de aproveitamento do excesso de produção; a
administracao de areas püblicas ou privadas, destinadas aos produtores, para
a comercializacao de seus produtos, podendo firmar convênios ou contratos
corn órgãos municipais estaduals e federals, o estirnulo aos programas em
que a assistêncja técnica e a extensão rural estejam assocjados ao crédito,
comercializacao da produçao, bern como a aquisição de sementes, adubos e
a organizaço de produtores; o desenvolvirnento de programas de
eletrificacao irrigaçao e sanearnento rural; a participacao em prograrnas de
protecao e defesa do meio ambiente e a valorizacao das atividades e dos
interesses de seus assocjados

Pelo exposto, esperamos contar corn o apoio dos nobres pares a aprovação
da matéria proposta.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de PolItica Agropecuaria para deliberacao nos terrnos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 2.019/98
Declara de utilidade püblica a Associaçao de Pals e Amigos dos

Excepcionais - APAE -, corn sede no Municiplo de Presiderite Olegario.
A Assernbléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE -, corn sede no Municipio de Presidente Olegário.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Paulo Piau
Justificação: A Associação de Pals e Amigos dos Excepcionais - APAE -,

corn sede no MunicIpio de Presidente Olegário, é uma sociedade civil sem
fins lucrativos, fundada em 30/7/96. Atua no campo social e beneficente, corn
vârios prograrnas de atendimento ao portador de deficiência.

A APAE tern como meta o atendirnento pedagôgico, fonaudiológico,
fisioterápico e a orientacào psicolOgica aos alunos da entidade e da
cornunidade, bern como aos familiares. Esses programas visam a estimular o
portador de deficiência a desenvotver suas potencialidades e a rnelhorar sua
qualidade de vida, procurando integrá-lo na comunidade.

São atendidos 133 alunos hodiernamente, os quais freqUentam
regularmente as instalaçöes da entidade ou estäo ern processo de avaliacão.

o trabalho da APAE na comunidade de Presidente Olegário é a garantla
que o portador de deficiência tern de encontrar o seu espaco e defender os
seus direitos.

Como a entidade atende aos requisitos legais para a declaração de sua
utilidade pUblica e pelos relevantes servicos sociais prestados a cornunidade,
contamos corn o apolo dos nobres pares a aprovacäo deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N o 2.020/98
Declara de utilidade pblica a Fundacão Biominas, corn sede no Municipio

de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundação Biominas, corn sede

no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Paulo Piau
Justificação: A Fundação Biominas, entidade de direito privado sem fins

lucrativos, fol instituida em maio de 1990 por urn grupo de nove pequenas e
médias empresas de biotecnologia, qulmica fina e areas de apoio, a maior
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parte delas localizadas em Belo Horizonte, duas em Montes Claros e duas no
Rio de Janeiro. São elas: Bese Ltda., Biobrás S.A., Biopart Ltda., Biosoft
Ltda., 0MG Ltda., Labcor Ltda., Labtest S.A., Vallée Nordeste S.A. e Zammi
Ltda. Sua rnissão é fomentar o desenvolvimento tecnológico e empresarial da
biotecnologia, da qulmica fina, das areas de apoio e correlatas, identificando
interfaces de cooperação e atuando em parceria corn os vários setores
envolvidos.

Corn uma estrutura operacional enxuta e ágiI, a Biominas tern dado suporte
as 32 empresas vinculadas, sobretudo as 17 empresas ernergentes,
orientando-as desde a concepçâo e estruturaçâo do negócio ate o inicio da
comercia!izaçào pioneira do produto ou processo. Tern atuado na gestao da
Incubadora de Empresas de Base Tecnologica, que inclui a montagem, a
operacionalização e a manutenção da infra-estrutura logistica e laboratorial
para uso compartilhado. Corn outras entidades, atua na etapa de
planejamento para irnplantação do Parque TecnolOgico de Belo Horizonte.
Atua na Coordenaçao Executiva e Técnica da Missão Biotecnologia,
integrante do Programa Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - do
Governo de Minas Gerais. Elabora e executa projetos e programas de
interesse conjunto, corno o Programa Consorciado de Gestão Tecnolagica,
resultante de parceria entre o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Fundação
Dom Cabral e urn grupo de 10 empresas vinculadas. Atua na gestão
administrativa e financeira de projetos de P&D, das empresas vinculadas em
conjunto corn universidades e centros tecnolOgicos, no Pals e no exterior.
lnveste e financia empresas de base tecnolOgica, por rneio do Programa de
Transferéncia de Tecnologia, parceria entre BID e FOMIM. Participa de vários
fOruns e representa entidades nacionais e internacionais, que regulamentam
e elaborarn politicas relacionadas a sua area de atuação: corno exernplo, o
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, ligado a Presidência da
RepUblica; Prograrna de Apoio a Capacitaçao TecnolOgica Industrial, a
participação no Conselho Curador da FAPEMIG, na agência de fomento a
pesquisa de Minas Gerais, na ABRABI e BIO, além do Prograrna Bolivar.
Presta assisténcia para registro de patentes e pedidos de privilegios, para
registro de empresas e produtos. Faz levantarnento e difunde oportunidades
de cooperação cientifica, tecnologia, industrial e comercial no Pals e no
exterior.

A Fundacâo Biominas foi reconhecida corno entidade de utilidade ptblica
pelo Municiplo de Belo Horizonte. Está credenciada junto ao Conselho
Nacional de Desenvolvirnento CientIfico e Tecnologico, aos Ministérios de
Ciência e Tecnologia e da Educação e Cultura e a Fundaçao de Arnparo 6
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Pesquisa do Estado de Minas Gerais, no ârnbito das Leis n°s 8.010 e 8.959,
como entidade de cooperação, apoio, pesquisa e desenvolvirnento
tecnológicO.

Em face do exposto, esperamos contar corn o apoio de nossos pares a
aprovacão deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, para exame prelirninar,
e de Educação para deliberaçào, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 2.768/98, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja consignado nos anais

da Casa voto de congratulacães corn a Senadora Ana Maria Posadas,
Presidente da Cornissâo Mercosur y PolIticas de lntegración Regional e
organizadora do Seminário de Desenvolvimento Econômico e Municipalismo,
realizado nos dias 6, 7 e 8/12/98, em Olavarria, Argentina. (- A Comissão de
Adrninistracão Püblica.)

NO 2.769/98, do Deputado Gil Pereira, solicitando a inserção nos anais da
Casa do texto do "Acuerdo de Colaboración Reciproca entre el Presidente de
la Comisión del Mercosur de Ia Asarnblea Legislativa del Estado de Minas
Gerais e la Presidente de la Cornisión de Mercosur y Politicas de Integración
Regional del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires". (- A Mesa
da Assernbléia.)

N O 2.770/98, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando sejam
consignados nos anais da Casa votos de congratulacães corn o Sr. Julio
César Ferreira do Amaral, Prefeito Municipal de AraUjos, e corn o Presidente
da Câmara Municipal, pela passagern dos 50 anos de ernancipação polItico-
adrninistrativa desse municlpio.

NO 2.771/98, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando sejam
consignados nos anais da Casa votos de congratulacöes corn o Sr. João
Batista da Silva, Prefeito Municipal de Confins, e corn o Presidente da
Cârnara Municipal, pela passagern dos três anos de ernancipaçáo politico-
administrativa desse municipio.

NO 2.772/98, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando sejam
consignados nos anais da Casa votos de congratulacöes corn o Sr. Roberto
de Souza Fonseca, Prefeito Municipal de Carmo do Cajuru, e corn o
Presidente da Cârnara Municipal, pela passagem dos 50 anos de
ernancipação pol itico-adrninistrativa desse municipio.

NO 2.773/98, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando sejarn
consignados nos anais da Casa votos de congratulacães corn o Sr. Ademir
Gonçalves, Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo, e corn o Presidente da
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Càrnara Municipal, pela passagem dos 75 anos de emancipação polItico-
administrativa desse municipio.

No 2.774/98, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando sejam
consignados nos anais da Casa votos de congratulaçoes corn o Sr. Joäo
lnácio Filho, Prefeito Municipal de Pimenta, e corn o Presidente da Cãmara
Municipal, pela passagem dos 50 anos de emancipação polItico-
administrativa desse municipio.

No 2.775/98, do Deputado Marcelo Goncalves, solicitando sejam
consignados nos anais da Casa votos de congratulaçoes corn o Sr. Oswaldo
Luiz Maia, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Pará, e corn o Presidente da
Cârnara Municipal, pela passagem dos 50 anos de emancipação politico-
administrativa desse municipio.

No 2.776/98, do Deputado Marcelo Goncalves, solicitando sejam
consignados nos anais da Casa votos de congratulaçoes corn o Sr. Vitório da
Silva Gomes, Prefeito Municipal de Estrela do lndaiá, e corn o Presidente da
Câmara Municipal, pela passagem dos 50 anos de emancipação politico-
adrninistrativa desse municIpio.

No 2.777/98, do Deputado Marcelo Goncalves, solicitando sejam
consignados nos anais da Casa votos de congratuiaçöes corn o Sr. Adir
Marcos Rocha, Prefeito Municipal de Funilândia, e corn o Presidente da
Cãmara Municipal, pela passagem dos 36 anos de emancipação politico-
administrativa desse rnunicipio. (- DistribuIdos a Comissâo de Assuntos
Municipais.)

- E tambérn encaminhado a Mesa requerimento do Deputado José
Bonifácio.

Comunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçães das Comissães do

Trabalho, de Educação e de PolItica Agropecuária.
20 Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de lnscriçöes

o Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa a
2a Parte da reunião, corn a 10 Fase da Ordern do Dia, compreendendo as
comunicaçöes da Presidência e de Deputados e a apreciaçâo de pareceres e
de requerimentos. Estão abertas as inscriçöes para o Grande Expediente da
prOxima reuniào.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissães do Trabaiho - aprovaçao, na
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25a Reuniáo Ordinária, dos Projetos de Lei n os 1.922/98, do Deputado João
Leite; 1.923/98, do Deputado Ivair Nogueira; 1.924/98 e 1,925/98, do
Deputado Miguel Barbosa, e 1.946/98, do Deputado Glycon Terra Pinto; de
Educaçäo - aprovacão, na 23a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos
1.919/98, do Deputado João Batista de Oliveira; 1.967/98, do Deputado
AntOnio Andrade; e o Requerimento no 2.760/98, do Deputado Durval Angelo;
e de Poiltica Agropecuária - aprovacão, na 27 0 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

os 2.749/98, do Deputado Luiz Fernando Faria, e 2.761/98,
da Cornissão de PolItica Agropecuária (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente -Requerimento do Deputado José Bonifácio, em que

solicita, na forma regimental, o encaminhamento a comissão seguinte a que
foi distribuido o Projeto de Lei n o 1.943/98, uma vez que a Comissão de
Administracão PUblica perdeu prazo para emitir seu parecer. A Presidência
defere o requerirnento, de conformidade corn o inciso VII do art. 232 do
Regimento Interno, c/c o art. 140 do Regirnento Interno.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a ja Fase, a Presidência

passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacão da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A PresidOncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião Os

Projetos de Lei n
os 1.901, 1.940, 1.121, 1.963, 1.976, 1.911, 1.780, 1.801,

1.804, 1.820, 1.874, 1.936, 1.945 e 1.956/98, o Projeto de Resolução n o i
e os Projetos de Lei Complementar n

os 2.095 e 3.498, em virtude de sua
apreciaçâo na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. Fez retirar
da pauta, ainda, o Projeto de Lei n o 1.970/98, que teve sua discussão adiada,
a requerimento do Deputado João Leite.

Discussão e Votação de ProposicOes
O Sr. Presidente - Votacão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1.743/98, do

Deputado Anderson Adauto, que torna obrigatOria a publicacão da
arrecadação semanal da receita do ICMS. A Comissão de Fiscalizacão
Financeira opina pela aprovacão do projeto na forma do Substitutivo no 1, que
apresenta. Vern a Mesa requerimento do Deputado Anderson Adauto,
solicitando a retirada de tramitacão do Projeto de Lei no 1.743/98, de sua
autoria. Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Arquive-se 0 projeto.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.194/97, do Deputado
Sebastião Costa, que altera a Lei no 11.962, de 30/10/95, que institui as



1128
Regioes Administrativas no Estado de Minas Gerais. As Comissães de
Justiça e de Assuntos Municipais perderam prazo para emitir pareceres.
Designado relator em Plenário, o Deputado José Militão continuaré a fazer
uso do prazo regimental para emitir parecer.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei no 1.701/98, da CPI do IPSEMG,
que dispoe sobre o Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODE!. A Cornissao
de Adrninistraçao Püblica perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do §
40 do art. 188 do Regimento Interno, foram recebidas antecipadamente as
Ernendas n

o
s 1 a 4. Designado relator em Plenário, o Deputado Miguel Martini

continuará a fazer uso do prazo regimental para emitir parecer.
Discussâo e Votaçâo de Pareceres de Redaçâo Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação, sendo aprovados, cada
urn por sua vez, os Pareceres de Redacao Final dos Projetos de Lei nos
770/96, do Deputado João Leite, que proIbe o transporte de passageiros em
pé em velculos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal; 1.241/97, do
Deputado Ailton Vilela, que autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de
Trés Coraçoes o imóvel que especifica; 1.384/97, do Deputado Baldonedo
Napoleão, que dispoe sobre o Programa de Incentivo ao Desenvolvirnento do
Potencial Turistico da Estrada Real; 1.828/98, da Procuradoria-Geral de
Justiça, do Ministérjo PCiblico, que extingue gratificacoes previstas na Lei no
11.181, de 10/8/93, a qual dispoe sobre o Piano de Carreira dos Servidores
do Ministérjo Pibiico do Estado de Minas Gerais e dá outras providencias;
1.467/97, da Deputada Maria Olivia, que torna obrigatOria a identificação do
proprietário na parte traseira dos veiculos de transporte de carga; 1.596/98,
do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dispae sobre a composiçao da frota
oficial de veIcuios do Estado e estabelece incentivo fiscal; 1.535/97, do
Deputado Glycon Terra Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
MunicIpio de Lajinha o imOvei que especifica; 1.652/98, do Deputado Miguel
Martini, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao MunicIpio de
ltamarandiba o imôvel que especifica; e 1.634/98, do Deputado Paulo Piau,
que autoriza o Poder Executivo a doar a Associaçao de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - do Municipio de Sacramento o imóvel que especifica
(A sancão.).

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

Dia, a Presidêncja passa a 31 Parte da reunião, destinada a leitura de
comunicaçoes e a pronunciamentos de oradores inscritos.

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo comunicaçaes a serem feitas nem
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oradores inscritos, a Presidéncia encerra a reunião, convocando os
Deputados para as extraordinárias de segunda-feira, dia 28, as 9, as 14 e as
20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 326a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 21/12/98
Presidéncia do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura 1a Parte: Atas - 2a Parte (Ordem do
Dia): 1a Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redacão
Final dos Projetos de Lei n

os 1.381/97 e 1.799/98; aprovacão - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Ajalmar Silva; discursos dos
Deputados Gilmar Machado, Raul Lima Neto e Paulo Pettersen; questães de
ordem; chamada para recornposicão de "quorum"; existéncia de "quorum"
para votaçäo; aprovação; verificacão de votacäo; inexisténcia de "quorum"
para votação; anulacão da votacâo; questão de ordem; suspensão e
reabertura da reunião; requerimento do Deputado Ajaimar Silva; aprovação -
2' Fase: Discussão e Votacão de Proposiçöes: Requerimento do Deputado
Gilmar Machado; aprovacão - lnexistência de "quorum" qualificado para
votação das propostas de emenda a Constituição - Votação, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n o 1.873/98; aprovacão - Votacão, em 2 1 turno, do Projeto de
Lei no 272/95; aprovacäo na forma do Substitutivo no 1 - Votação, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei no 345/95; requerimento do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira; aprovação do requerimento - Votação, em 2 0 turno, dos Projetos de
Lei n

os 547 e 557/95; aprovacão na forma do vencido em 1 1 turno - Votacao,
em 21 turno, do Projeto de Lei no 571/95; votaçâo do projeto, salvo emenda;
aprovação na forma do vencido em 1 0 turno; leitura da Emenda no 1; votação
da Emenda no 1; aprovacão - Votacão, em 21 turno, dos Projetos de Lei nos
1.290, 1.414, 1.462 e 1.470/97; aprovacâo na forma do vencido em 1 0 turno -
Votaçao, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1.569/97; aprovacão na forma do
vencido em 1 0 turno, corn a Emenda n o I - Votaçáo, em 2 0 turno, do Projeto
de Lei no 1.621/98; aprovação na forma do vencido em 1° turno, corn as
Emendas n

os 1 e 2 - Votaçäo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.630/98;
aprovaçäo - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.640/98; aprovacão
na forma do Substitutivo n o 1 - Votacão, em 20 turno, do Projeto de Lei no
1.665/98; aprovação na forma do vencido em 1 1 turno, corn a Emenda no 1 -
Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1.708/98; aprovacão na forma do
vencido em 1 0 turno - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1.762/98;
requerimento do Deputado TarcIsio Henriques; deferimento; votação do
projeto, salvo emendas; aprovacão na forma do vencido em 1 0 turno; questão
de ordem; ieitura das Emendas n

os 1 a 4; votacão das Emendas n os 1 a 4;
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramajho - Geraldo Rezende - Marcelo

Goncalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho PatrCjs - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio - AmbrOsjo Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - Antonio Julio - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz
- Durval Angelo - Ermano Batista - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely
Tarqujnio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - Joäo Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marcos Helénio - Maria José Hauejsen - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastiào Costa - Sebastjão Helvécjo - Sebastio Navarro
Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Fires - Wilson TrOpia.

Abertuj-a
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14hl3min, a lista de

comparecimento registra a existOncia de n(Jmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em norne do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniOes anteriores.

1  Parte
Atas

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6rja, nas funçOes de 20-Secret6rjo,
procede a leitura das atas das duas reuniOes anteriores, que são aprovadas
sem restriçaes.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacão, a Presidéncia vai
passar 	 2 Parte da reunião, em sua 1a Fase, corn a apreciação de
pareceres e requerimentos.

Discussão e Votaçao de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redacão Final do Projeto de Lei n o 1.381/97,

de autoria do Deputado Sebastjão Navarro Vieira, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Municlpio de Pogo Fundo o imOvel que especifica. Em
discussão, o parecer. Näo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussäo. Em
votaçao. Os Deputados que o aprovam perrnaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. A sanção.
Parecer de Redação Final do projeto de Lei n o 1.799/98, de autoria do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio
de Formiga o imôvel que especifica. Em discussão, o parecer. Näo ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussáo. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ajalmar Silva em que solicita

regime de urgéncia para a tramitacäo do Projeto de Resolucão no 2.010/98,
que aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercicio de
1997. Corn a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gilmar
Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas
presentes nas galerias e da imprensa, ilustre Deputado Ajalmar Silva,
queremos encaminhar contrariamente a esse requerimento de V. Exa.
baseados em trés aspectos. 0 primeiro é que, se quiséssemos de fato, se a
Casa quisesse de fato, se a Lideranca do Governo quisesse de fato a
aprovação anterior desse projeto, já o teria feito, porque, desde setembro, já
estávamos prontos para receber esse projeto de resolução, que foi publicado
na sernana passada. Se a Lideranca não tinha interesse naquele momento,
qual a razão dessa pressa? Este é o primeiro aspecto.

Não é possIvel concordarmos corn a apresentacäO desse projeto em regime
de urgéncia. For qué? Al entra o segundo aspecto que queremos abordar e
examinar. Está regimentalmente garantido que podemos examinar a proposta
que foi apresentada no projeto de resolucão num prazo de dez dias, quando
poderernos apresentar emendas e modificaçOes. Pessoalmente, quero fazer
modificaçoes nesse projeto que trata das contas do Governador do Estado
referentes ao ano de 1997.

Entendemos que ha - e al entro no Oltimo ponto da abordagem - problemas
nas contas apresentadas pelo Governador.

Esses são os trés pontos fundamentais. Se esse requerimento for
aprovado, vamos ter os prazos reduzidos pela metade. Em vez de dez,
teremos cinco dias. Se contarmos essa publicacão a partir do dia 19, vamos
chegar ao dia 24.

Posteriormente, ele será encaminhado a Comissão, val chegar a Plenário,
aqul pode receber emendas, voltar a comissão... Näo teremos prazo durante
este ano para apreciacão e votacão, mesrno sabendo que 0 projeto,
evidentemente, e em turno Onico. Vemos isso com absoluta clareza.
Queremos fazer o debate. Talvez nao consiga estar aqui para fazer esse
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debate. Mas, enquanto estiver, gostaria de faz6-lo corn profundidade, conio
fiz outro dia, trazendo para cá os problernas que verifiquei em alguns pontos
desse projeto de resoluçao e nas contas que o Governo apresentou no ano
de 1997.

Em primeiro lugar, identificamos, no ano de 1996, que o Senado Federal
soltou uma resoluçäo que trata exatamente da questào dos novos
empréstimos. E, durante o decorrer do ano de 1997, ocorreram, sim,
empréstimos na ordem de mais de R$70.000.000,O. Queremos saber: onde
e em quais instituiçoes? Na semana anterior, quando veio aqui o Secretário
João Heraldo, ele nâo deixou isso claro. Temos de reconhecer que, no estudo
que trouxe, ele fez urn esforço para apresentar aqui uma série de dados. No
estudo que forneceu aos Deputados e as Deputadas realmente demonstrou a
rnaior parte do processo de endividarnento, onde está a taxa de juros e assim
por diante, mas nào ficou claro em quais instituicöes foi feito esse
empréstimo qual foi a condiçâo especial que recebemos do Senado Federal
para tratar dessa questâo. Além disso, como e onde foi gasto esse recurso?
Esse é urn ponto.

Em segundo lugar, o Governo de Minas, durante o ano de 1997, trabalhou
corn recursos que são transferéncias federais, tanto na area da educação
quanto na area da saüde, que deveriam ser repassados imediatamente aos
municipios e as instituiçoes. E o que ocorreu? 0 Governo do Estado
trabalhou corn recursos que não eram dele, que pertenciam aos rnuniclpios. E
como se recebéssemos urn recurso de alguérn que nos pedisse para levá-lo a
outra pessoa. Al, em vez de entregar o recurso, gastarnos o dinheiro e depois
ficarnos enrolando a pessoa a quern deveriamos entregá-lo. E foi isso que o
Estado fez. Foram mais de R$370.000.00000 em dinheiro dos rnuniclpios e
das instituicoes, que passaram dificuldades tremendas enquanto esses
recursos erarn seguros no caixa ünico do Estado, sern que esses municipios
• entidades os tivessem. Em nosso entendirnento, isso é problemático e ruim,
• somos contrários a essa posição.

Em terceiro lugar, espero e tenho certeza de que na prOxima legisbatura
desta Assernbbéia, de fato, se instaure uma CPI para investigar a situação da
venda das acöes da CEMIG. Vimos o processo de venda, e ele não aparece -
deveria ter aparecido no balanço de 1997 e não apareceu. E o que vimos?
Vimos essas açöes sendo vendidas, sendo novecentos e cinqüenta e poucos
milhães de açöes ordinárias e duzentos e poucos milhöes de açöes
preferenciajs. Urna parte desses recursos não pertencia ao Estado, rnas a
outros grupos, porque todo mundo sabe que as açães não pertenciam todas a
CEMIG, ao Estado. Querernos saber onde foi parar esse recurso. Se foi gasto
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em obras, que mostrem as obras; se foi gasto corn o pagarnento de dividas,
quais foram elas? Por que o recurso não aparece no estudo que o Secretário
João Heraldo entregou a esta Casa? Se foi usado para pagar Os servidores,
foi na fobha de que ano e de que mês?

Queremos essas inforrnaçöes. Se as tivermos, não teremos dificuldade em
votar. Então, precisamos desses esclarecirnentos e mais alguns, mas
principalmente precisamos esciarecer essas trés questães. Por isso,
precisamos de prazo.

Al, o nobre Deputado Ajalrnar Silva pode dizer que abri a minha fala dizendo
que desde setembro estava pronto. Sim, mas para a montagem do projeto de
resoluçao, que apenas foi rnontado agora. Assim, eu não poderia emendar ou
modificar alguma coisa que so ficou pronta agora. Podern dizer que houve
erro. Não sei de quern foi o erro e não estou aqui para discutir onde estava a
faiha. Mas a Liderança do Governo ja sabia, porque estava tudo pronto. Por
que não agilizou antes? Näo you discutir quern foi o responsável, porque esse
não é 0 nosso objetivo.

0 que queremos dizer e que, somente a partir de agora, teremos condiçOes
de mexer. Particularmente, pretendo não fazer audição no que se refere a
critérios técnicos e itens que estão no orçamento. (...) Em hipótese alguma
you fugir disso. Porque sempre fiz e continuarei fazendo o debate de acordo
corn o que me é proposto. E foi-nos proposto urn balanco corn probbemas,
principalmente nesses trés pontos. Por isso, you votar contrariamente. Quero
deixar ainda registrado que a Bancada do PT vai votar contrariarnente a esse
requerimento. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Para encarninhar, o Deputado Raul Lima Neto.
0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, certamente

que o Deputado Ajalmar Silva, ao entrar corn esse requerimento, não deve ter
avaliado que a responsabilidade de cada Deputado não nos permite, no
afogadilho, aprovar urn projeto de resoluçäo, de prestaçäo de contas do
Governo do Estado, num momento como este, sem uma anlise ou uma
pesquisa mais profunda. Ate porque, Srs. Deputados, náo sabernos a respeito
do dinheiro arrecadado por S. Exa., o Governador do Estado, pebo Executivo.
Não se prestam contas de onde fol parar esse dinheiro. Certarnente aqueles
que procurarn mais prazo e buscam analisar o projeto corn mais tempo e rnais
acuradamente estão corretos. Porque este é urn dever deste parlamento.
Uma das principais funçOes do Poder Legislativo e fiscabizar o Executivo.
Essa fiscabizacão náo pode ser feita como está querendo o nosso
Companheiro Deputado Ajalmar Silva - votar um projeto em regime de
urgencia urgentissima. Porque esse projeto ja está na Casa desde seternbro.
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Srs. Deputados, o fato de que ainda não se sabe onde foi aplicado o
montante da arrecadaçâo do Governo do Estado... Acho que nenhum
Governador arrecadou tanto quanto o que está deixando o governo agora.
Ora, venderam-se o BEMGE e grande parte da CEMG.

Houve uma privatizaçao em massa. A Vale do Rio Doce foi privatizada, e,
certarnente, havia urn grande interesse do Governo do Estado, que ficou corn
parcela do apurado nessa privatizaçäo. Para onde foi esse dinheiro? Srs.
Deputados, na prestaçâo de contas de urn Executivo s6rio deve constar onde
foi aplicado o dinheiro do povo, o que não se sabe. A alegaçào de que 0
Estado está sern dinheiro nOs ouvimos desde o inIcio da administraço
passada. Mas nâo é bern assim, p015, se prestarmos atençäo ao passado da
histórja, perceberemos que, na época que antecedeu o Sr. Eduardo Azeredo,
o Estado de Minas Gerais tinha tanto dinheiro que podia fazer uma Antonio
Carlos sobre a outra, projetos e mais projetos, porque o dinheiro estava
depositado para o Minhocäo, VLT, etc. Mas o dinheiro desapareceu sem
nenhuma explicaçao, deixando apenas frases, que ate hoje retumbam no
coraçào daqueles que analisam, corn preocupaçao polItica, a questao do
nosso Estado, como esta: "Eu quebro o Governo do Estado, rnas elejo
Eduardinho". A privatizaçâo do BEMGE foi mais ou menos como a da
MinasCaixa Alias, a MinasCaixa foi privatizada quando tinha urna dIvida de
menos de R$10.000.000,00. E ate hoje nâo se prestou contas dessa
privatizaçao. Entramos corn urn requerirnento, ha dois meses, para que se
instaurasse uma CPI a firn de apurar a privatização, especificamente, do
BEMGE. Se o Governo não presta contas de onde foi gasto esse dinheiro...
Nunca se iançou mao de dinheiro intocávei como nesse Governo. Vejam o
caso da Previdéncia: mais de R$1 . 000.000.000,0o, onde foi aplicado esse
dinheiro? Para as professoras primárias, não foi, e a situaçâo do
funcionaiisrno pUblico nunca esteve tao deficitária. 0 Governo nâo paga o 13°
saiário do pessoal que trabaiha, muitas vezes incansaveirnente recebendo
urn salário rniserável. Onde está o dinheiro? Que se dame por mais prazo
para analisar as contas do Governo, pois esta Casa tern major obrigaçao do
que qualquer outro órgâo. 0 dever de fiscalizar o Executivo é urn Clever
primordial da Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais. E certa, e
concebivel a argumentaçao do pessoal que quer aguardar o ano que vern
para que, corn rnais prazo, tendo mais condiçoes de exam mar e cobrar, possa
esclarecer ao povo de Minas Gerais onde foi aplicado esse dinheiro. Nas
estradas, nunca tivemos urn abandono tao grande. Basta viajar daqui a
Brasilia, a Capital da RepUblica, para constatarmos que é uma vergonha.
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E uma verdadeira desmoralizacão para o povo do Estado de Minas Gerais

transitar nas nossas estradas: buracos, näo se recupera a estrada. 0 Estado
não tern dinheiro, rnas nunca se arrecadou tanto. 0 IPVA, corn acordos
chubs, subiu de forma que o nosso povo ciarnou corn frases como: "Chega
de impostos!". A buz, 0 gas... afinal de contas, onde está o dinheiro? Onde foi
aplicado o dinheiro? E necessário, sim, que esta Casa analise, e analise
sistematicamente isso, e dé uma resposta ao povo de Minas Gerais, porque,
se não, podem achar que somos coniventes, e não sornos.

Nobre Deputado Ajalmar Silva, esse ilustre companheiro roga a V. Exa.
que, numa atitude nobre de cornpreensâo, retire o seu requerimento, porque,
sem düvida, se votarmos em regime de urgência a aprovaçao das contas do
Governador, diante de tantas suspeitas levantadas, ate pela imprensa,
estarernos, no rnInimo, deixando o nosso povo mais urn pouco desiludido.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votaçäo, o Deputado
Paulo Pettersen.

o Deputado Paulo Pettersen - Solicitaria a V. Exa., corn relaçäo a esse
projeto da aprovação das contas do Governador, que nâo fosse feita de
afogadilho, que se propusesse urn entendirnento corn as Liderancas para
deixar a sua aprovaçâo, mesmo corn parecer parcial do Tribunal de Contas,
para o próximo ano.

Não ha necessidade dessa correria. Se houve faihas por parte das
Lideranças, se não deu tempo de pôr em pauta anteriormente, no reinIcio da
próxima legislatura, estaremos aqui para colaborar, nurn esforco concentrado,
para que possarnos aprová-lo, tranquilamente, sem afogaditho.

Questöes de Ordern
o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que encerre

esta reuniäo, de piano, por falta de "quorum" para a continuacão dos
trabalhos.

o Deputado Arnaldo Penna - Recomposição de "quorum", Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita a Sra. Secretária que

proceda a chamada dos Deputados para a recornposiçao do "quorum".
A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderarn a chamada 39 Deputados. Ha, portanto,

"quorum" para votacão.
Em votacáo, o requerirnento. Os Deputados que 0 aprovarn perrnanecam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Peco verificacão de votacao, Sr. Presidente.
0 Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que ocupern seus



lugares.
- Procede-se a verificaçao de votação por meio do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Não ha "quorum"

votação, a Presidêncja a torna sem efeito.
Questão de Ordem

o Deputado Agostinho Patrüs - Sr. Presidente, peco que suspenda a
reunião por 15 minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciaçao da matéria constante na pauta.

Suspensao da Reuniào
O Sr. Presidente - A Presidéncia, atendendo a questâo de ordem suscitada

pelo Deputado Agostinho Patr(js, vai suspender a reunião por 15 minutos.
Estâo suspensos os nossos trabaihos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabaihos. Vern a Mesa

requerimento do Deputado Ajalmar Silva em que solicita a retirada do seu
requerimento anterior. A Presidência defere o requerimerito, nos termos do
inciso VIU do art. 232 Regimento lnterno.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 1a Fase, a Presidéncia

passa a 2a 
Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação da matéria

constante na pauta.
Discussäo e Votacao de Proposicoes

O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Gilmar
Machado, em que solicita inversâo da pauta, de modo que Os projetos sejam
apreciados nesta ordem: 1.873/98; 272, 345, 547, 557 e 571/95; 1.290, 1.414,
1.462, 1.470 e 1.569/97; 1.621, 1.630, 1.640, 1.665, 1.708 e 1.762/98. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidéncia verifica, de piano, que nâo
ha "quorum" qualificado para a votação das propostas de emenda a
Constituicão, rnas que o ha para a apreciaçâo das demais matérias da pauta.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.873/98, do Governador do
Estado, que aitera a Lei no 12.462, de 7/4/97, que cria o Fundo Estadual de
Prevençao, Fiscalizaçao e Repressão de Entorpecentes e dá outras
providéncias. A Comissâo de Justiça conciul pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de SaCide perdeu prazo para emitir parecer. Designado
relator em Plenário, o Deputado Ivair Nogueira opina pela aprovaçäo do
projeto. Em votaçâo, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de SaCide.

Votaçâo, em 2° turno, do Projeto de Lei no 272/95, do Deputado Anderson
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Adauto, que autoriza o Poder Executivo a doar imOvel ao Municlpio de
Campina Verde. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovacão do projeto na forma do Substitutivo n o i, que apresenta. Em
votação, 0 Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam permanecam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n o 272195 na forma do Substitutivo n o i. A Comissâo de
Redacão.

Votaçäo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 345/95, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que autoriza a UEMG a receber a Escola Superior de
Agronomia e Ciências de Machado como unidade associada. A Comissäo de
Fiscalização Financeira opina pela aprovaçäo do projeto. Fol apresentada ao
projeto a Emenda no 1.Vem a Mesa requerimento do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que solicita a retirada de tramitacão do Projeto de Lei no
345/95, de sua autoria. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se
o projeto.

Votaçäo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 547/95, do Deputado João Leite,
que cria o Conseiho Estadual do Idoso de Minas Gerais. A Comissão de
Direitos Humanos opina pela aprovacâo do projeto na forma do vencido em 1°
turno. Em votaçao, o projeto. Os Deputados que 0 aprovam permanecam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei no 547/95 na forma do vencido em 1 0 turno. A
Comissão de Redação.

Votaçâo, em 21 turno, do Projeto de Lei no 557/95, do Deputado Marcos
Helênio, que estabelece normas para o abate de animals destinados ao
consumo e dá outras providências. A Comissão de Defesa do Consumidor
opina por sua aprovacão na forma do vencido em 1 1 turno. Em votaçâo, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 1 turno, o Projeto de Lei no
557/95 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redaçâo.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 571/95, do Deputado Arnaldo
Penna, que dispöe sobre o pagamento, pelo Estado, de honorários de
advogado não-Defensor Püblico nomeado para defender réu pobre. A
Comissao de Administração Püblica opina pela aprovacão do projeto na forma
do vencido em 1 0 turno. No decorrer da discussâo, fol apresentada ernenda,
do Deputado Tarcisio Henriques, que recebeu o n o i. Nos termos do § 4 0 , art.
196, da Resolucão no 5.065, a emenda será votada, independentemente de
parecer. Em votacäo, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
perrnaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência solicita
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a Sra. Secretária que proceda a leitura da Emenda no 1.

A Sra. Secretária - (- Lé:)
"Emenda no 1. Inclua-se onde convier: 'Em todo prédio de fOrum nas

comarcas de Minas Gerais é obrigatOria a destinaçao de salas para instalaçao
de escritório da Defensoria Püblica, nas mesmas dimensães das
dependéncias atribuldas ao Ministério PUblico.'."

O Sr. Presidente - Em votacão, a Emenda no 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 2 1 turno, o Projeto de Lei n o 571/95 na forma do
vencido em 10 turno, corn a Emenda no 1. A Comissäo de Redaçâo.

- A seguir, sâo submetidos a votação e aprovados, cada urn por sua vez,
em 2° turno, na forma do vencido em 1° turno, Os Projetos de Lei nos
1.290/97, do Deputado José Militão, que dá nova redaçào ao art. 74 da Lei no
11.406, de 28/1/94; 1.414/97, da Deputada Elbe Brandão, que cria o
Programa de Incentivo a lmplantacao de Matadouros e Mercados PUblicos
Municipais e dá outras providencias; 1.462/97, do Deputado Anderson
Adauto, que dispöe sobre a implantaçäo do Fundo de Manutençao e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizaçâo do Magisterio, de
que trata a Lei Federal no 9.424, de 24/12196; e 1.470/97, do Deputado Durval
Angelo, que dispöe sobre a proteçâo, o auxIlio e a assisténcia as vitimas de
violéncia no Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias. (A Cornissão
de Redacao.).

O Sr. Presidente - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 1.569/97, do
Deputado Alencar da Silveira £nior, que assegura o oferecimento gratuito
pelo Estado dos exames para diagnOstico da AIDS as gestantes atendidas
pela rede püblica. A Comissão de SaUde opina pela aprovaçao do projeto na
forma do vencido em 10 turno, corn a Ernenda n o 1, que apresenta. Em
votaçao, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçao, a Emenda no 1, que
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei no 1.569/97 na forma do vencido em 1 0 turno, corn a
Emenda no 1. A Corn issâo de Redaçao.

Votaçäo, em 2 1 turno, do Projeto de Lei no 1.621/98, do Deputado Ivair
Nogueira, que autoriza o Poder Executivo, por meio das caixas escolares, a
permitir a concessão remunerada de espaços nos muros dos prédios das
escolas estaduais, para fins de propaganda, e dá outras providências. A
Comissão de Educaçao opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 1 0 turno, corn as Emendas n o

s 1 e 2, que apresenta. Em votação, o

1139
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permanecam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçào, as Emendas n

o
s 1 e 2, que

receberam parecer pela aprovacào. Os Deputados que as aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei no 1.621/98 na forma do vencido em
1 0 turno, corn as Emendas n

o
s 1 e 2. A Corn issäo de Redaçào.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei 
no 1.630/98, do Deputado Rêmolo

Aloise, que autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Itamogi o
imOvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovacão do projeto. Em votaçäo. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Redação.

Votaçâo, em 21 turno, do Projeto de Lei n o 1.640/98, do Deputado Marcos
Helênio, que dispãe sobre procedimentos preventivos relativos a obras-de-
arte na construcão civil e dá outras providéncias. A Cornissão de Transporte
opina pela aprovaçáo do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta.
Em votacäo, o Substitutivo no 1, que recebeu parecer pela aprovacâo. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 1.640/98
na forma do Substitutivo no 1. A Comissâo de Redacâo.
- Votaçäo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.665/98, do Deputado Durval
Angelo, que cria a Ouvidoria Ambiental e dá outras providências. A Comissão
de Meio Ambiente opina pela aprovacão do projeto na forma do vencido em
1 0 turno, corn a Emenda n o i, que apresenta. Em votaçâo, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votaçáo, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela
aprovaçâo. Os Deputados que a aprovam permanecarn como se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2 1 turno, o Projeto de Lei
no 1.665/98 na forma do vencido em 1 1 turno, corn a Emenda no 1. A
Comissão de Redacão.

Votaçao, em 21 turno, do Projeto de Lei no 1.708/98, do Deputado LeonIdio
Bouças, que dispãe sobre a realização de testes vocacionais para alunos das
escolas püblicas estaduais. A Cornissão de Educação opina pela aprovacão
do projeto na forma do vencido em 1 1 turno. Em votaçâo, o projeto. Os
Deputados que o aprovam perrnanecam como se encontram (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei no 1.708/98
na forma do vencido em 1 1 turno. A Comissão de Redaçäo.

Votação, em 21 turno, do Projeto de Lei no 1.762/98, do Governador do
Estado, que institui quadro especial das carreiras que menciona e dá outras
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providéncias. A Comissâo de Administraçao Pübiica opina pela aprovaçao do
projeto na forma do vencido em 10 turno, corn as Emendas n o

s 1 a 4, que
apresenta. No decorrer da discussâo, foi apresentada ao projeto emenda do
Deputado TarcIsio Henriques, que recebeu o n° 5. Nos termos do § 4 do art.
189 do Regimento Interno, a Presidéncia val submeter a matéria a votação,
independentemente de parecer. Vern a Mesa requerimento do Deputado
Tarcisio Henriques, em que solicita a retirada de tramitaçao da Emenda n o 5
ao Projeto de Lei no 1.762198. A Presidéncia defere o requerirnento, em
conform dade corn o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação,
o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovarn permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, solicito que peça a

Secretária para ler as emendas, para que tenhamos conhecimento do teor
delas.

O Sr. Presidente - E regimental. Solicito a Sra. Secretária que proceda a
leitura das Emendas n o

s 1 a 4, que receberam parecer pela aprovação.
A Sra. Secretárja - (- Lé:)
- As Emendas n o

s 1 a 4, lidas pela Sra. Secretária, foram publicadas na
edição do dia 4/12/98.

O Sr. Presidente - Em votaçâo, as Emendas n o
s 1 a 4, que receberam

parecer favorável. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontrarn (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, 0Projeto de Lei no 1.762/98 na forma do vencido em 10 turno, corn as Emendasn

o
s 1 a 4. A Comissão de Redaçáo.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, durante a votação dos

projetos, aiguns Deputados se ausentaram Como o senhor pode verificar,
não temos mais "quorum" nem para a discussão das matérias. Solicito 0encerramento, de piano, da reuniâo.

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

"quorum" para a continuaçao dos trabalhos e encerra a reuniäo, convocando
os Deputados para a extraordinária de logo mais, as 20 horas, nos termos do
editai de convocaçao. Levanta-se a reunião.

TRAMITAcA0 DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LE! No 1.982/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
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RelatOrio

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utiiidade pUblica a Associacão de Proteçao e Assistência aos
Condenados - APAC -, corn sede no Municlpio de Uberiändia.

Nos terrnos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a proposicáo
fol pubiicada e, a seguir, distribulda a esta Comissão para ser examinada
preliminarmente.

Fundamentaçâo
De acordo corn a documentacâo que instrui o processo, a APAC possui

personalidade juridica, funciona ha mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e que nada recebem pelo exercicio do cargo.

Estão, pois, atendidos os requisitos constantes no art. 10 da Lei no 12.972,
de 27/7/98, peios quais eia pode ser declarada de utilidade pLiblica.

Diante do que foi dito, esciarecernos que estamos apresentando emenda
somente para retificar a denominacão da entidade.

Conciusão
Em face do exposto, conciulmos peia juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legaildade do Projeto de Lei no 1.982/98 corn a Emenda n o 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N O 1
DC--se ao art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 10 - Fica declarada de utiiidade pUblica a Associacão de Protecao e

Assistência aos Condenados - APAC -, corn sede no MunicIpio de
Uberiândia.".

Sala das Cornissöes, 23 de dezernbro de 1998.
Heiy TarquInio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Tarclsio Henriques -

José Bonifácio.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.984/98

Comissâo de Constituição e Justica
Relatório 	 -

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em teia visa a declarar
de utilidade püblica a agremiaçâo denominada Desaflo Jovem Hebron, corn
sede no Municipio de Vargem Alegre.

Apas ser publicado, vem 0 projeto a esta Cornissäo para exame preliminar,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade objeto do projeto de lei em exarne e pessoa juridica, conforme

comprova a documentaçào juntada ao processo e, de acordo corn o atestado
de autoridade competente, funciona h6 mais de dois anos. Sua diretoria 6
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cargos que Ocupam.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n o 12.972, de 27/7/98,torna-se habilitada ao titulo de utilidade püblica.
Conclusão

Em face do relatado, concluimos pela juridicidade, pela Const jtucjonalidadee pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.984/98 na forma proposta.
Sala das Comissães 23 de dezembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Sebastjão Costa, relator - TarcIsio Henriques -

José Bonifácjo.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.976/98

Corn issão de Fiscaljzacao Financeira e Orcarnentaria
Relatórpo

De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de lei em epigrafe dispoe que
a remuneracao de agentes politicos obedecerá ao disposto nas Resolucoesn os 5.154, de 30/12/94, e 5.180, de 29/12/97.

No 1° turno, foi o projeto aprovado na forma do Substitutivo n o 1.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, para ser analisada no 2 0 turno.Segue anexa a redacão do vencido, que é parte desta peca opinativa.

Fundamentacao
Atualmente a remuneracao do Governador, do Vice-Governador, dos

Secretárjos de Estado e dos Secretárjos Adjuntos de Estado e disciplinada
pela Resolucao no 5.180, de 29/12/97 e a remuneracao dos membros do
Poder Legislativo é estabejecida de acordo corn o disposto na Resoluçao no
5.154, de 30/12/94.

Ocorre que ambas as resolucoes se encontram com sua vigência
expirando, e, conforme pronunc jamento da Comissão de Constifujcao eJustiça no 1 0 turno, faz-se necessário que se estabeleça a rernuneracao
desses agentes politicos ate que se defina o valor do teto a que se refere a
Emenda a Constituiçao n o 19.

O projeto de lei em tela tern por objetivo atender a essa necessjdade e,
sendo assim, propãe que a remuneracao desses agentes permaneça
inalterada ate que se definam os novos valores.

Portanto a medida nao implica aumento dos gastos püblicos e é coerente
corn o atual quadro econômico de inflacâo prOxima de zero, a dificil situação
financeira do Estado e o fato de os servidores püblicos estarem sem reajuste
de vencirnento

Conclusao
Em face do exposto, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei no
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1.976/98 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissães, 28 de dezembro de 1998.
José Bonifácio, Presidente - Mauri Torres, relator - Gilmar Machado -

Sebastiäo Navarro Vieira - Paulo Piau.
Redação do Vencido no 1° turno
PROJETO DE LEI N O 1.976/98

Dispöe sobre a remuneracão do Governador e do Vice-Governador do
Estado, de Secretário e de Secretãrio Adjunto de Estado e dos membros da
Assembléia Legislativa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A rernuneraçäo mensal do Governador, do Vice-Governador do

Estado, de Secretário e de Secretário Adjunto de Estado, bern corno a dos
membros da Assernbléia Legislativa, a partir de janeiro de 1999, obedecerão
ao disposto, respectivamente, nas Resoluçôes n

os 5.180, de 29 de dezernbro
de 1997, e 5.154, de 30 de dezembro de 1994, ate a fixação dos subsIdios
em conformidade corn o disposto nos arts. 37, X e Xl, e 29, § 40, da
Constituiçâo da Repiblica.

Art. 20 - Ficam mantidos os servicos assegurados na data desta lei aos
membros dos Poderes e os valores indenizatórios dos serviços não prestados
pela respectiva administracão necessários ao desempenho da representacâo,
Segundo sua natureza e abrangência.

§ 1 0 -0 disposto no "caput" aplica-se, no que couber, ao Vice-Governador e
aos Secretários de Estado, de acordo corn as peculiaridades do exercIcio de
seus mandatos e atividades.

§ 2° - Regulamento do respectivo Poder disporá, dentro dos limites
orçamentários, sobre a prestacão dos servicos de que trata este artigo e a
indenizaçao dos respectivos custos, segundo os principios da economicidade
e da eficiência da gestão operacional, financeira e patrimonial.

§ 3° - A execucão do disposto neste artigo nâo implicará aumento de
despesa.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.

PARECER DE REDAçAO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIcAO N O 54/98

Comissão de Redação
A Proposta de Emenda a Constituicão n o 54/98, apresentada por mais de

urn terço dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeirc
Signatário o Deputado Gilmar Machado, acrescenta paragrafo ao art. 34 d
Constituiçao do Estado.
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Aprovada no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno, vem agora a

proposta a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja
dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do
Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçA0 N o 54/98
Acrescenta parágrafo ao art. 34 da Constituiçao do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - 0 art. 34 da Constituiçao do Estado fica acrescido do seguinte § 2°,

passando seu parágrafo ünico a vigorar como § 10:
"Art. 34- ................................
§ 20 - 0 Estado procederá ao desconto, em foiha ou ordem de pagamento,

de consignaçöes autorizadas pelos servidores püblicos civis das
administraçoes direta e indireta em favor de sindicatos e associaçöes de
classe, efetuando o repasse as entidades ate o quinto dia do més
subseqüente ao mës de competéncia do pagamento dos servidores,
observada a data do efetivo desconto.".

Sala das Comissães, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 184/95
Comissâo de Redaçao

0 Projeto de Lei n o 184/95, do Deputado Ajalmar Silva, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Municipio de Cruzeiro da Fortaleza o imóvel que
especifica, foi aprovado nos turnos regimentals, sem emenda.

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

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

PROJ ETO DE LEI N O 184/95 	 -
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Cruzeiro da Fortaleza o

imOvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municlpio de Cruzeiro

da Fortaleza o imOvel constituldo de urn terreno corn area de 10.000rn2 (dez
mil metros quadrados), situado na Fazenda da Fortaleza de Cima, na
localidade de Brejo Bonito, naquele municIpio, registrado sob o no 5.878, a fis.
18 do Iivro 3J, no CartOrio de Registro de ImOveis da Comarca de Patroclnio,
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confrontando, por todos os Iados, corn imôvel de propriedade de José Basllio
de Camargos e corn os seguintes limites: a partir da estaca n o i, na esquina
da Rua 7 corn a Rua 4, segue a esquerda, pela Rua 4, por 103,10m (cento e
trés metros e dez centimetros) ate a estaca n o 2; segue desse ponto, a
esquerda, por 97m (noventa e sete metros) ate a estaca n o 3; segue desse
ponto, a esquerda, por 103,10m (cento e trés metros e dez centImetros) ate a
estaca no 4, na beira do arruamento da Rua 7, e dal, a esquerda, pelo
alinhamento desta, por 97m (noventa e sete metros), ate a estaca n o 1, ponto

inicial desta descricão.
Parágrafo Unico - 0 imôvel descrito no 'caput" deste artigo destina-se a

construção de urn conjunto habitacional.
Art. 20 - 0 imóvel reverterá ao patrimônio do Estado Se, no prazo de trés

anos contados da data de publicacão desta lei, não Ihe for dada a destinacão
mencionada no art. 10.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aliton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 272195
Comissão de Redacão

0 Projeto de Lei no 272195, do Deputado Anderson Adauto, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao MunicIplo de Campina Verde o imóvel
que especifica, foi aprovado no 20 turno, na forma do Substitutivo no 1.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 272195
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Municipio de Campina Verde

o imOvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Municlpio de

Campina Verde o jmOvel situado nesse municipio, na confluência da Av.
Governador Valadares corn a Rua João Pinheiro, constituido por urn terreno
corn area de 545,50m' (quinhentos e quarenta e cinco vIrgula cinqüenta
metros quadrados), registrado sob o no 9.763, as fis. 136 e 137 do livro 3-R,
no Cartôrio de Registro de IrnOveis da Comarca do Prata.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.



Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário. 	
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Sala das Comissöes 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues Presjdente - Arnaldo Penna, relator - AiIton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 547/95
Comisso de Redacão

O Projeto de Lei n o 547/95, do Deputado João Batista de Oliveira, que cria o
Conseiho Estadual do Idoso no Estado, foi aprovado no 2 0 turno, na forma dovencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissào, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada matérja a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Esta Comissão propãe a transposiçao dos termos "de composicao
paritária", constantes no art. 1 0, para o art. 30 do projeto, por se adequaremmais a mater-ia ali abordada.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redaçào final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 547/95
Cria o Conseiho Estadual do Idoso no Estado.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica criado o Conseiho Estadual do Idoso, Orgâo deliberativo e
controlador das polIticas e das acöes voltadas para o idoso no ámbito do
Estado, subordjnado funcionalmente a Secretara de Estado do Trabalho, da
Assisténcia Social, da Criança e do Adolescente

Art. 21 - Compete ao Conseiho Estadual do Idoso:
I - formular a polltica estaduaJ dos direitos do idoso, definEr suas açães e

determjnar as fontes e a aplicacao de recursos;
II - zelar pela execuçao da politica estadual dos direitos do idoso;
III - cumprir e fazer cumprir as normas constitucjonais e legais referentes ao

idoso, sobretudo a Lei no 12.666, de 4 de novembro de 1997, e a Lei Federaln o 8.842, de 4 de janeiro de 1994;
IV - indicar as prioridades a serem incluldas no planejarnento global do

Estado nas questoes que dizem respeito ao idoso;
V - sugerir as alteraçoes que se fizerem necessárjas na estrutura orgânica

da administracao direta responsável pela execucao da polItica estadual deatendjrnento ao idoso;
VI - incentivar e apolar a realizaçao de eventos, eStudos e pesquisas

voltados para a promocao, a proteçao e a defesa dos direitos do idoso;
VII - estabelecer critérios para a compos;çâo dos quadros técnicos

responsáveis pela implementacao de politicas e programas de atendimento
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ao idoso;
VIII - incentivar a criação de oportunidades para o idoso no mercado de

trabalho formal e informal;
IX - incentivar e apoiar as açöes dos municipios, das universidades, das

entidades civis e dos conseihos municipais para o desenvolvimento de
programas de atendimento ao idoso;

X - promover gestOes junto aos Orgãos de seguranca e justiça para que o
doso receba atendimento especial e de qualidade;

XI - cadastrar os programas e as entidades näo governamentais que
desenvolvam atividades de atendimento ao idoso;

XII - elaborar seu regimento interno, no prazo de noventa dias contados da
data de sua implantaçâo.

Art. 30 - 0 Conselho Estadual do Idoso, de composicão paritária entre o
poder piibIico e a sociedade civil, é constituIdo por urn representante de cada
urn dos seguintes Orgàos, entidades e segmentos da sociedade:

I - Secretaria de Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da Crianca e do
Adolescente;

II - Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social;
III - Secretaria de Estado da Educaçâo;
IV - Secretaria de Estado da SaUde;
V - Secretaria de Estado de Esportes;
VI - Secretaria de Estado da Cultura;
VII - Secretaria de Estado da Justica e de Direitos Humanos;
VIII - Secretaria de Estado da Fazenda;
IX - Secretaria de Estado de Transportes e Obras PUblicas;
X - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
XI - ôrgão governamental corn assento em conselho municipal do idoso;
XII - entidade não governamental corn assento em conselho municipal do

idoso;
XIII - clubes de serviço e similares;
XIV - serviços sociais de entidades patronais e similares que desenvolvam

atividades voltadas para o idoso;
XV - universidades que desenvolvarn trabalho na area de gerontologia e

geriatria;
XVI - trabalhadores de instituiçöes que prestern atendimento direto ao

idoso;
XVII - asilos e instituicöes similar-es que prestem atendimento ao idoso;
XVIII - usuários de servicos de assistência ao idoso;
XIX - profissionais da area de geriatria e ciências afins;



XX - profissionais da area de gerontologia e ciências afins; 	
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XXI - instituiçoes civis de defesa dos direitos do idoso;
)(XII - entidades religiosas.
§ 1°- Cada membro do Conseiho Estadual do Idoso terá urn suplente.
§ 2° - Os membros do Conseiho Estadual do Idoso e os respectivos

suplentes serão nomeados pelo Governador do Estado.
§ 3° - 0 mandato dos representantes das instituiçoes civis será de trés

anos, permitida a reconduçâo para mais urn perlodo.
§ 41 - 0 titular de órgâo ou entidade governamental indicará seu

representante que poderá ser substituldo, a qualquer tempo, mediante nova
indicaçao do representado.

§ 5° - Os representantes das instituig6es civis serâo eleitos em foro prOprio,
corn registro em ata especifica, conforme normas estabelecidas em edital
publicado pelo Conseiho.

§ 60 - 0 Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral do Conselho
serão eleitos pelos membros nomeados e empossados, na primeira reunião.

Art. 4° - Perderá o mandato, vedada a reconduçao para o mesmo perIodo, o
membro do Conselho que, no exercIcio da titularidade, faltar a trés reuniöes
consecutivas ou seis alternadas, salvo se apresentar justificação aprovada
pelo plenário do Conseiho.

Art. 5 0 - A função de membro do Conselho Estadual do Idoso é considerada
de interesse pUblico relevante e não será remunerada.

Art. 60 - A Secretaria de Estado do Trabaiho, da Assisténcia Social, da
Criança e do Adolescente prestará ao Conselho Estadual do Idoso o
assessoramento e o apoio administrativo necessários.

Parágrafo ünico - 0 Conselho Estadual do Idoso poderá solicitar a cessão
de servidor da adrninistraçâo direta ou indireta do Estado para prestar
serviços na Secretaria-Geral, sem prejuizo de sua remuneraçao.

Art. 70 - Os recursos financeiros para a implantaçâo e a manutençao do
Conselho Estadual do Idoso seräo previstos na lei do orcamento anual do
Estado.

Art. 80 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da
Criança e do Adolescente, no prazo de sessenta dias contados da publicaçâo
desta lei, coordenará as açöes de irnplantação do Conselho Estadual do
Idoso e fará publicar edital para que as entidades civis indiquem seus
representantes conforme dispöe o § 5 1 do art. 3 1 desta lei.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AlIton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI No 557/95
Comissão de Redacão

O Projeto de Lei n° 557/95, do Deputado Marcos Helênio, que estabelece
normas para o abate de animais destinados ao consumo e dá outras
providências, foi aprovado no 2 1 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 557/95
Estabelece norrnas para o abate de animais destinados ao consumo e dá

outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 abate de animais destinados ao consumo se fará corn a

utilização de métodos cientIficos, observado o disposto nesta lei.
Art. 21 - Para Os efeitos desta lei, são aplicaveis as seguintes definiçöes:
I - matadouro-frigorifico - estabelecimento dotado de instalação completa

para o abate de várias espécies vendidas em açougue e o aproveitamento
dos subprodutos comestIveis, equipado corn instalaçöes de trio industrial;

II - matadouro - estabelecimento dotado de instalaçöes adequadas ao abate
de qualquer espécie vendida em açougue, corn ou sem dependéncia para a
industrializacão;

III - abatedouro - estabelecirnento dotado de instalaçães para o abate de
suinos corn peso máximo de 60kg (sessenta quilogramas), a yes, coelhos,

ovinos e caprinos;
IV - anirnais de consumo - animais de qualquer espécie, destinados a

alimentacão humana ou a de outros animais;
V - método cientIfico - qualquer processo que, previamertte a sangria,

provoque a perda total da consciéncia e da sensibilidade do animal;
VI - métodos rnecânicos - processos que utilizam pistola mecânica de

penetração ou concussão que provoque coma cerebral irnediato;
VII - métodos elétricos - processos que utilizam aparelhos corn eletrodos

que provocam a passagem de corrente elétrica pelo cérebro do animal,
tornando-o inconsciente e insensivel (eletronarcose);

VIII - métodos qulmicos - processos que empregam CO 2 (diOxido de
carbono) em mistura adequada corn o ar ambiental, provocando a perda da
consciéncia dos anirnais.



1150Art. 30 - Os matadouros, matadouros4rigorjficos e abatedouros
estabelecidos no Estado de Minas Gerais empregarao, obrigatoriamee
métodos cientIficos de insensibilizaçao do animal destinado ao consurno.

Parágrafo ünico - Os métodos de que trata este artigo serão aplicados
antes da sangria do animal, podendo ser usados, entre outros:

- instrurnento de percussâo mecânica;
II - procedirnenl quIrnico (CO,);
Ill - choque elétrico (eletronarcose)
Art. 40 - 

E vedado o uso de qualquer rneio de abate cruel, especialmente amarreta e a picada do bulbo (choupa), assirn como de técnica que implique
ferimento ou mutilaço do animal antes da insensibilizacao

Parágrafo ünico - Nos casos de uso do tanque de escaldagern, a velocidade
no trilho aéreo será regulada de forma a impedir a queda de animal ainda vivo
nesse recipiente

Art. 50 - E vedado o abate de animal:
- corn mais de dois terços do periodo normal de gestaçao;

II - que tenha parido ha menos de seis meses;
Ill - caquetico ou que padeça de qualquer enfermidade que tome sua came

imprópria para o COnsumo;
IV - que nâo tenha permanecido em descanso por, pelo menos, vinte e

quatro horas em dependéncia adequada do estabelecirnento
§ 10 - 0 periodo de repouso de que trata o inciso IV deste artigo poderá ser

reduzido desde que o animal no tenha sido submetido a tempo de viagem
superior a duas horas e seja procedente de campo, mercado ou feira sob
controle sanitário permanente

§ 21 - 0 repouso, em qualquer circunstáncja não será inferior a seis horas.
§ 30 - Durante o periodo de repouso, o animal será alimentado somente

corn água.
Art. 60 - 0 boxe deverá ser adequado ao uso dos métodos de que trata 0art. 30, visa ndo a contençâo de urn animal por vez.
§ 1 0 - 0 fechamento da comporta do boxe somente será efetuado apOs a

entrada completa do animal no compartimento
§ 21 - 0 choque elétrico para mover animais no corredor de abate terá a

menor carga possivel, devendo ser usado corn o máximo criteria, nâo
podendo ser aplicado sobre as partes sensiveis do animal, especialmentemucosa, vulva, anus, nariz e o!hos.

§ 31 - A area fisica de que trata o "caput" deste artigo deverá ser constru Ida
de forma a facilitar a maxima imobilizacao possivel do animal no momenta
que preceder ao seu abate.
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Art. 70 - 0 corredor de abate será adequado a espécie do animal a que se

destina, visando a facilitar seu deslocamento, sem provocar ferimentos ou
contusöes.

Paragrafo Unico - 0 animal que cair no corredor de abate sera
insensibilizado no local onde tombou, antes de ser arrastado para o boxe.

Art. 80 - 0 animal que estiver aguardando o abate näo poderá ser alvo de
maus-tratos, provocacao ou outra forma de falsa diversão ptblica, ou, ainda,
sujeito a condicâo que provoque qualquer tipo de sofrimento fisico ou
psIquico.

Art. 911 - 0 abate de animal doente, agonizante, corn fratura, contusöes
generalizadas ou hemorragia será considerado emergéncia, devendo ser
realizado "in loco" e corn métodos cientificos.

Art. 10 - Nâo será permitida, no local do abate, a presenca de menor de
dezesseis anos de idade ou de pessoa estranha ao serviço, salvo funcionário
autorizado, representante de órgäo governamental e rnembro de entidade
protetora de animais, desde que devidamente uniformizados e autorizados
pelos serviços de inspeção.

Art. 11 - Sern prejuIzo das penalidades definidas pelas legislacöes federal,
estadual e municipal, a não-cumprimento do estabelecido nesta lei sujeitará o
infrator as seguintes sançöes:

- multa diana de 2.449 (duas mil quatrocentos e quarenta e nove)
Unidades Fiscais de Referência - UFIRs -;

II - perda ou suspensão de participação em linha de financiamento em
estabelecirnento oficial de crédito instituldo pelo poder püblico estadual;

III - perda ou restriçáo de incentivos e benefIcios fiscais concedidos pelo
Estado;

IV - suspensão temporária de sua atividade por ate sessenta dias;
V - suspensão definitiva de sua atividade, nos seguintes casos:
a) reincidência continuada, caracterizada pela açâo ou pela ornissào

inicialmente punida;
b) dolo, mesmo eventual;
c) infração reiterada no periodo noturno, em domingo, feriado e dia

declarado ponto facultativo estadual;
d) danos permanentes a saüde humana;
e) emprego reiterado de métodos cruéis na mode dos animais.
§ 1 0 - 0 valor das multas referidas no inciso I deste artigo será cobrado em

dobro nos casos de infraçäo praticada no perIodo noturno, em domingo,
feriado ou dia declarado ponto facultativo estadual.

§ 20 - Nos casos previstos nos incisos 11 e III deste artigo, a ato declaratOrio
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de perda, restrição ou suspensão caberá a autoridade administrativa ou
financeira que concedeu as beneficios, incentivos ou financiamentos,
mediante a respectiva comunlcaçäo pela autoridade competente.

§ 30 - A suspensáo temporária referida no inciso IV deste artigo poderá ser
interrompida, por ato da autoridade competente, se comprovada a reparaçâo
do fato motivador da sanção.

Art. 12 - Os órgãos e as instituig6es püblicas responsaveis pela aplicaçäo
desta lei comunicaräo ao Ministéria Püblico, de imediato, a inobservancja de
suas exigéncias e de seu regulamento.

Art. 13 - 0 disposto nos arts. 30 , 40, 50 e 6° entrará em vigor dois anos apás
a publicaçâo desta lei.

Art. 14 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias contados da data de sua pubhcaçäo.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 16 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 571/95
Comissão de Redaçâo

0 Projeto de Lei n o 571/95, do Deputado Arnaldo Penna, que dispoe sobre
a pagamento pelo Estado de honorários a advogado nâo-Defensor PUblico
nomeado para defender réu pobre e dá outras providéncias, foi aprovado no
2° turno, corn a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento lnterno.

Esta Comissão propãe a supressâo do § 1° do art. 2 0 do vencido, porjulgá-
lo desnecessário, uma vez que parte da matéria all tratada já está inclulda no
§ 1° do art. 1°, e a restante, no "caput" do art. 20.

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

PROJETO DE LEI N o 571/95
Dispöe sobre a pagamento pelo Estado de honorários a advogado não-

Defensor PCiblico nomeado para defender réu pobre e dá outras providéncias.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 advogado que não for Defensor PUblico, quando nomeado para

defender réu pobre em processo civil ou criminal, terá Os hanorárias pagos
pelo Estado, na forma estabelecjda nesta lei.

§ 10 - Os honorários a que se refere este artigo seráo fixados pelo Juiz na
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sentenca, de acordo corn tabela elaborada pelo Conselho da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seçãa de Minas Gerais - OAB-MG.

§ 20 - Se a beneficiário da assisténcia judiciária gratuita for vencedor na
causa, as honorários a que se refere este artigo no excluem as da
condenacäo.

§ 30 - Os honarárias do advogado dativo não poderâo ser superiores a
remuneracão básica mensal de Defensor Püblico.

Art. 20 - A OAB-MG organizará, anualmente, par comarca e especialidade, a
relaçãa dos advogados inscritas em tado a Estado, que aceitem atuar coma
defensor, nos termos desta lei.

§ 1 0 - A relacão a que se refere este artigo será enviada, ate a dia 10 de
fevereiro de cada ano, pela OAB-MG, ao Procurador-Chefe da Defensoria
Püblica, que a encaminhará aos JuIzes das respectivas comarcas, para fins
do disposto no art. 30.

§ 21 - Compete a Defensaria Püblica, além da atribuição prevista no § 1 0, a
controle e a fiscalizaçãa operacianal dos trabaihos, sem prejuizo da
fiscalizacäo conjunta corn a OAB-MG.

Art. 30 - A nomeação do advogado pelo Juiz obedecerá a ordem de
inscriçãa, podendo ser repetida desde que observada a mesma ordem.

Art. 40 - Nas cornarcas onde estiver implantada a Defensaria PUblica, a
norneaçäo do defensor dativo so poderá ocorrer em causas justificáveis, a
criteria do Juiz competente, após prévia manifestacâo da Defensoria Püblica.

Art. 50 - Se mais de urn defensor atuar no mesmo processo, as honorários
serão fixados pelo Juiz, proporcionalmente aos servicos prestadas.

Art. 60 - 0 advogado que, no curso do pracessa, renunciar
injustificadamente a nomeacâo não fará jus ao pagamento de honorárias pelo
Estado.

Paragrafa Unico - Se a renncia for justificada, as honorários serão pagos
proporcionalmente ao serviça prestado pelo advogada renunciante.

Art. 70 - A prestaçâo de assistência judiciária nos termos desta lei é
integralmente gratuita, vedada qualquer cobranca a titulo de honarárias
advocaticias, taxas, ernolumentos ou de outras despesas.

Art. 80 - 0 advogado que, a qualquer titulo, receber au combinar honarários
corn a cliente assistido não receberá as honorários do Estado e näo poderá
ser novamente nomeada pela perioda de vinte e quatro meses, sem prejuIzo
das eventuais sançöes disciplinares par parte de sua entidade de classe.

Art. 90 - 0 pagamenta de honarárias previsto nesta lei nao implica vinculo
empregaticia corn a Estado e nàa dá aa advogada direitas assegurados ao
servidor pUblico, nem mesmo a cantagem de tempo coma de servica pCiblica.
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Art. 10 - Após o trànsito em julgado da sentença, será certificado a

repartiçao fazendária competente o valor dos honorários arbitrados, a fim de
que seja realizado o pagamento, no prazo de urn mês, observacia a ordem de
apresenfacao das certid6es.

§ 10 - Ultrapassado o prazo previsto neste artigo, o valor a ser pago será
corrigido monetariamente pela Unidade Fiscal de Referenda - UFIR - ou por
Indice que vier a substitul-la.

§ 2° .- A certidão de que trata este artigo tern eficácia de tItulo executivo.
Art. 11 - Se, no curso do processo, ficar corn provado que a parte nâo

necessitava do beneficjo defer-ido corn base nesta lei, o advogado fará jus aos
honorários proporcionais ao trabaiho realizado, ficando a parte por ele
defendida sujeita as sançães impostas na lei processual aplicável a espécie.

Art. 12 - E obrigatoria, em todo prédio de forum das comarcas do Estado, a
destinacao de salas para a instalaçâo de escritOrjo da Defensoria Püblica, nas
mesmas dirnensOes das dependéncias reservadas ao Ministério PUblico.

Art. 13 - A lei orcarnenfarja anual, por rneio de atividade especIflca e sob
rubrica prOpria, proverá recursos financeiros suficientes para atender as
despesas decorrentes da aplicaçao desta lei.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de sua publicaçao.
Art. 15 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das CornissOes 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aulton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LE! No 749/96
Comissâo de Redaçâo

0 Projeto de Lei n o 749/96, do Deputado Romeu Queiroz, que autoriza 0
Poder Executvo a doar o imOvel que especifica ao MunicIpio de Patrocmnio, foi
aprovado nos turnos regimentals, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 749/96
Autoriza o Poder Executivo a doar o irnOvel que especifica ao Municipio de

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

Patrocmnjo terreno corn area de 2.000m 2 (do p s mil metros quadrados), situado
nesse munidiplo no lugar denominado Ipanema, na Fazenda do Esmeril,
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confrontando corn imóvel de propriedade de Cirino José dos Reis corn 50m
(cinquenta metros) de frente e de fundo e 40m (quarenta metros) de lado,
conforme a escritura püblica de doacão registrada corn o n o 16.362, a fis. 174
do livro 3-V, no Cartôrio do Registro de ImOveis da Comarca de Patrocln;o.

Parágrafo Unico - 0 imOvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se a
construcäo da sede do Conseiho de Desenvo!vimeflto Comunitário da
Fazenda Esmeril.

Art. 21' - 0 imôvel de que trata esta lei reverterá ao patrirnônio do Estado se,
findo o prazo de trés anos, nào Ihe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo iinico do art. 10.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 770/96
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei no 770/96, do Deputado Joäo Leite, que prolbe o transporte
de passageiros em pé em velculos de transporte coletivo rodoviário
interrnunicipal, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicäo a seguinte redacâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI NO 770/96
Prolbe o transporte de passageiros em pé em veiculos de transporte

coletivo rodoviario intermunicipal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica proibido o transporte de passageiros em pé em veiculos de

transporte coletivo rodoviário intermunicipal, restringindo-se o nümero de
passageiros a capacidade nominal do velculo.

Art. 2° - Será admitido o transporte de passageiros em pé ate o limite de urn
quarto da Iotacâo nominal do veiculo:

I - em linha corn o itinerário praticamente urbanizado, classificada pelo
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem - DER-MG - como linha
semi-urbana, que apresente intensa variação de demanda de passageiros ao
longo do dia;

II - em caso de prestacao de socorro.
Art. 3° - A empresa concessionária ou permissionária que infringir c
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disposto nesta let fica sujeita a multa no valor de trés mil vezes 0 coeficientetarifárjo.

§ 10 - Será aplicada a multa em dobro em caso de reincidéncia ocorrida na
mesma linha, em cada periodo de sets meses compreendido entre Os mesesde janeiro e junho e entre julho e dezembro de cada ano.

§ 2° - A segunda reincidéncia dentro do mesmo periodo de sets meses será
punida corn a cassaçâo da concesso ou permissao.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário, especialmente o art. 18

do Decreto n o 32.656, de 14 de marco de 1991.
Sala das Comissöes 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - João Leite.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.241/97
Corn issâo de Redaçâo

0 Projeto de Let no 1.241/97 do Deputado Ailton Vilela, que autoriza 0
Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Três Coracoes o im6vel que
especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a firn de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposiçäo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.241/97
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Trés Coraçaes 0 imóvelque especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Trés

Coraçaes o imóvel de sua propriedade, corn area de 48.000m 2 (quarenta e
Otto mil metros quadrados), situado nesse municIplo, no lugar denominado
Aquenta Sot, registrado corn a n o 6.809, a fis. 58 do livro 3-B, no Serviço
Registral de lmóveis da Comarca de Trés Coracoes.

Parágrafo ünico - 0 irnóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se a
construçao de casas populares.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicaes em contrário.
Sala das Comissoes, 23 de dezernbro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - João Leite.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.290/97
Corn issâo de Redaçao
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O Projeto de Lei n o 1.290/97, do Deputado José Militão, que dispöe sobre o
pagamento de pensão pela Caixa Beneficente da Guarda Civil e da Inspetoria
de VeIculos de Belo Horizonte - CBGC -, foi aprovado no 2 1 turno, na forma
do vencido no 1° turno.

Vem agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento lnterno.

Esta Comissäo gostaria de ressaltar que procedeu a correção do nome da
Caixa Beneficente de acordo corn o consignado nas Lets n o s 977, de 17 de
setembro de 1927, e 11.621, de 5 de outubro de 1994.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 1.290/97
Dispöe sobre o pagamento de pensão pela Caixa Beneficente da Guarda

Civil e da Inspetoria de Velculos de Belo Horizonte - CBGC.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - A pensâo paga pela Caixa Beneficente da Guarda Civil e da

Inspetoria de Velculos de Belo Horizonte - CBGC - corresponderá a totalidade
dos vencirnentos do servidor falecido.

Parágrafo ünico - 0 disposto neste artigo retroage a 21 de setembro de
1989.

Art. 20 - Passa a ser de responsabilidade da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, a partir da data de publicacão desta lei,
o pagamento das pensöes devidas pela CBGC.

Art. 30 - Esta let entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 41 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.384/97
Comissâo de Redaçâo 	 -

O Projeto de Let 
no 1.384/97, do Deputado Baldonedo Napoleâo, que dispöe

sobre o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Potencial Turistico da
Estrada Real, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

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

Assim sendo, opinamos par se dar a proposição a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.384/97
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Dispöe sobre o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Potencial

TurIstjco da Estrada Real.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

0 Prograrna de Incentivo ao Desenvolvimento do Potencial
TurIstjco da Estrada Real, a ser criado pelo Poder Executivo, obedecerá ao
disposto nesta lei.

Parágrafo Cnico - Para os efeitos desta lei, Considerarn-se Estrada Real Os
caminhos e suas variantes COnstruIdos nos séculos XVH, XVIII e XIX, no
territOrjo do Estado.

Art. 2° - Sào objetivos do Programa:
- possibihtar o incren-iento da arrecadaco do Estado e dos municIpios

rn neiros;
II - incentivar o Investimento privado no territOrio do Estado;
Ill - promover a alteraçao do perfil de distribuicao de renda e elevar o nivel

de emprego da população do interior do Estado;
IV - prornover e divulgar a atividade turistica interna e de lazer no Estado;
V - resgatar, preservar e revitalizar os pontos de atraçao turIstica e de lazer

já existentes, bern como os sitios arqueologjcos espeleologicos e
paleontolagicos e as paisagens naturais não exploradas, interligados pela
Estrada Real.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo a administracao e a gerência do
Programa, nos termos das Leis n°s 12.396 e 12.398, ambas de 12 de
dezembro de 1996.

§ 10 - 
Fica assegurada a participacao de representantes de instituiçaes ou

entidades ligadas a historiografia, ao turismo, ao meio ambie pte e a outras
atividades afins no planejamento, na execuçäo e na fiscalizacao do disposto
nesta lei.

§ 21 - A Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -, órgâo gestor do
Programa, definirá a forma de participacao dos representantes citados no
parágrafo anterior.

§ 31 - Cabe a TURMINAS definir e regulamentar o disposto no § 1 0 desteartigo, sern prejuIzo de suas atribuicoes legais.
§ 40 - Serão destinadas dotaçöes no orcamento do Estado, corn rubricas

especIficas, nas unidades orcamentarjas envolvidas na criação, na
administracao e na fiscalizaçao do Prograrna.

Art. 4 1 - Compete 20 Orgão gestor providencjar, no ârnbito de suaCornpetêncja:

I - o levantamento de dados e a organizaçao de pesquisas histOricas que
possibjl item o mapeamento da Estrada Real em territOrio rnineiro;
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II - a identificacão e a divulgacâo de areas abrangidas pelo Programa
adequadas a prática do turismo e do lazer;

III - a pesquisa e a divulgacão das manifestacães culturais relacionadas
corn a Estrada Real, especialmente no que se refere ao foiclore regional e
local;

IV - a celebracäo de convênios corn entidades de direito püblico ou privado
para a execuçáo do disposto nesta lei;

V - a criação ou a revigoracão de mecanismoS institucionais de açâo
conjunta corn associaçöes de municIpios e outros Estados da Federacâo,
para a realizacâo dos objetivos desta lei;

VI - outras açöes relacionadas corn o desenvolvimento do Programa.
Art. 50 - Seräo concedidos, na forma da lei, compensacäo financeira,

incentivo fiscal ou crediticio:
I - aos empreendirnentoS turisticos e de lazer existentes e a serem

implantados ao longo dos caminhos da Estrada Real;
II - aos proprietárioS de terrenos cortados por trechos da Estrada Real

considerados de interesse histórico ou sociocultural, desde que os preservem
ou revitalizem;

III - aos proprietários de areas de interesse ecológico ou paisagistico
adjacentes a Estrada Real ou por ela cortadas, desde que as preservem ou
revitalizem;

IV - aos rnunicipios cortados pela Estrada Real ou a ela adjacentes, desde
que direcionem recursos para atividade turIstica relacionada direta ou
indiretarnente corn a Estrada Real, no montante mInimo equivalente a
cornpensacão financeira recebida e definida nos termos da lei.

Paragrafo Unico - A revitalizacâo e a recuperacão previstas neste artigo
obedecerão a parecer e orientacão dos Orgäos técnicos competentes.

Art. 6° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias contados do injcio de sua vigéncia.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 81 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Joâo Leite.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 1.390/97
Comissäo de Redacao

O Projeto de Lei p0 1.390/97, do Deputado Paulo Schettino, que dispãe
sobre a Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de
Minas Gerais - CBGC - e dá outras providéncias, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1 0 turno, corn as Emendas n°s 1 a 13, tendo sido
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rejeitado o art. 17. 	 1160

Vem agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.390/97
Dispöe sobre a Caixa Beneficente dos ex-Guarcjas Civis e Fiscais de

Trànsito de Minas Gerais - CBGC - e dá outras providéncias
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

A Caixa Beneficente da Guarda Civil e da Inspetoria de Velculos de
Belo Horizonte instituIcja pela Lei n o 977, de 17 de setembro de 1927, passa
a denomjnarse Caixa Benef,cente dos ex-Guardas Civis e Fiscajs de Trânsito
de Minas Gerais - CBGC.

Art. 20 - A CBGC é urn serviço social autônomo, sem fins lucrativos, corn
persorlalidade juridica de direito privado, dotada de autonomia administrativa
e financeira.

Parágrafo ünico - A CBGC desenvolverá suas atividades sern gerar onus
Para o Estado.

Art. 30 - A CBGC tern como objetivo tornar disponiveis aos seus
contribuintes e dependentes beneficios e serviços de natureza assistencial esocial.

Art. 4 0 - Compete a CBGC:
I - planejar, coordenar, executar e controlar a prestacáo de serviços e a

concessão de beneficios de natureza assistencial a seus contribuintes
II - organizar e manter atualizados os arquivos referentes aos serviços e

pensionjstas das extintas corporacoes Corpo de Guardas e Corpo de Fiscais
de VeIculos da Capital, posteriormente denominadas, respectivamente,Departamento da Guarda Civil e Departamento de Trânsito.Art. 50 - A CBGC será adrninistrada por uma Diretoria composta pelos
seguintes membros, cujas atribuicoes serão definidas no estatuto da
entidade:

I - Diretor-Presidente;
II- Diretor-Vicepresidente;
II! - Diretor-Financeiro;
IV - Diretor-Secretárjo
§ 1° - 0 Diretor-Presidente é o representante legal e dirigente máximo daentidade.
§ 20 - Os Diretores da CBGC terão mandato de trés anos e serão
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escolhidos dentre Os associados relacionados nos incisos I e II do art. 11.
§ 30 - A gratificacão do Diretor-Presidente nào ultrapassará a uma vez e

meia a remuneracäO de Delegado-Geral de Policia da Secretaria de Estado
da Seguranca Püblica, exciuldas as vantagens relativas a tempo de serviço.

§ 40 - A gratificacâo do Diretor-Vice-PreSiderite será de, no máximo,
noverita por cento da gratificacâo devida ao Diretor-Presidente.

§ 50 - A gratificacão dos demais membros da Diretoria será de, no máximo,
oitenta por cento da gratificacäo devida ao Diretor-Presidente.

Art. 60 - A eleiçâo da Diretoria será realizada em Assernbléia Geral
especialmente convocada Para esse firn por uma Comissão Eleitoral, nos
termos do estatuto da CBGC.

§ 1 0 - A Comissào Eleitoral será composta de cinco associados, escoihidos
em Assembléia Geral convocada Para esse fim ate sessenta dias antes do
pleito.

§ 21 - A eieiçäo será direta e se realizara no perlodo definido no estatuto,
respeitada a duracão do mandato prevista no § 2 0 do art. 50.

Art. 7° - A fiscalizacão e o controle da CBGC seráo exercidos por urn
Conselho Fiscal, composto de cinco membros titulares e igual nimero de
suplentes, eleitos na mesma data e corn as mesmas formalidades cumpridas
Para a eleiçao da Diretoria.

§ 10 - Os membros do Conseiho poderâo ser remunerados pela participacão
em reuniöes mediante jetom aprovado pela Diretoria.

§ 21 - 0 valor do jetom não será superior a cinco por cento da gratificacâo
paga ao Diretor-Presidente, respeitado o limite de dois jetons por mês.

§ 30 - Compete ao Conselho Fiscal, além das atribuiçOes previstas no
estatuto, emitir parecer opinativo sobre a prestacâo de contas da Diretoria
Para posterior aprovacão pela Assembléla Geral.

Art. 80 - A Assembléia Geral e a instância maxima de deliberacão da CBGC,
nos termos do estatuto da entidade.

§ 1° - A Assembléia Gera[ é composta pelos associados relacionados nos
incisos I a IV do art. 11 desta lei.

§ 2° - A Assembléia Geral reunir-se-á:
I - ordinariamente, urna vez por ano, Para aprovacão das contas da

Diretoria, e a cada trés anos, Para eleição da Diretoria;
II - extraordinariamente, quando convocada por seu Diretor-Presidente.
§ 3° - A convocaçâo de que trata o paragrafo anterior ocorrerá sempre que

necessária, a critério do Diretor-Presidente, mediante requerimento de, pelo
menos, urn décimo dos membros da Assembléia Geral.

Art. 90 - A Diretoria e o Conseiho Fiscal da CBGC criaräo piano de cargos e
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salários para seus empregados, a ser estabelecido em reunião conjunta,
contendo o piano de carreira e a politica salarial, que incluirá critérios de
promoção e medidas para valorizaçäo profissional.

Art. 10- São receitas da CBGC:
- mensalidades pagas por seus associados;

II - renda de inversão de reservas financeiras;
- rendas patrimoniajs;

IV - reversão de quaisquer importáncias, as decorrentes de prescriçöes
inclusive, doaçöes e Jegados;

V - juros, multas e emolumentos, taxas ou importâncias referentes a
prestação de serviços;

VI - prestaçães de resgate de emprestirnos;
VII - outras receitas.
Parágrafo Unico - As mensalidades devidas a CBGC serâo descontadas em

folha de pagamento ou, na Impossibilidade de se utilizar esse meio,
arrecadadas na forma a ser deflnida em resoiução da Diretoria.

Art. 11 - 0 quadro social da CBGC é corn posto de:
I - ex-Guardas Civis e ex-Fiscais de Trànsito aicançados pelo art. 70 da Leino 5.784, de 10 de outubro de 1971, que tenharn regularmente recoihido

contribuiçoes compulsOrias, a tItulo de pensão, ate fevereiro de 1994;
Ii - ex-Guardas Civis e ex-Fiscais de Trânsito que, mesmo tendo ingressado

em outras carreiras da Policia Civil antes de 10 de outubro de 1971, tenham
recoihido contribuição compulsória a CBGC, a titulo de pensão, ate fevereiro
de 1994, nos termos dos arts. 18 e 19 do Decreto n o 7.833, de 21 de agostode 1964;

Ill - beneficiários de pensöes devidas pela CBGC;
IV - ex-Chefes de Serviços e ex-Chefes de Seção dos Departamentos da

Guarda Civil e de Trãnsito e seus substitutos eventuais, bern como ex-
membros do Conseiho da Caixa Beneficente dos Guardas Civis e da
Inspetoria de Veiculos de Belo Horizonte que tenham recoihido contribuição
mensal CBGC, a titulo de pensão, ate feverejro de 1994;

V - servidor piiblico do Estado, desde que regularmente associado;
VI - empregado vinculado a CBGC por contrato individual de trabaiho.
Art. 12 - A CBGC oferecerá a seus associados os beneficios a seguir

relacionados bern como outros propostos por sua Diretoria e aprovados peio
Conseiho Fiscal:

I - pecUIios e fundos;
II - auxIlio-funeral;
III - empréstimo.
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§ 1 0 - Os associados a que se referem os incisos I e II do art. 11 terão
direito, ainda, ao benefIclo do auxIlio-natalidade.
§ 20 - Os associados poderão receber benefIcios assistenciais

complementares, nos termos de resoiuçãeS conjuntas da Diretoria e do
Conselho Fiscal.

Art. 13 - As atividades da CBGC são desenvolvidas por empregados
regidos pela Consolidacão das Leis do Trabalho - CLT.

Art. 14 - 0 exercicio financeiro da CBGC corresponderá ao ano civil.
Art. 15 - 0 patrimônio imobiliário da CBGC não poderá ser alienado sem

prévia autorizacãO da Assembléla Geral.
Art. 16 - Fica a CBGC obrigada a fornecer ao Poder Executivo as

informaçöes e as dados constantes em seus arquivos, especialmente as
relativos aos servidores das extintas corporacöes Corpo da Guarda Civil e
Corpo de Fiscais de Veiculos da Capital, bern coma de seus beneficiários.

Art. 17 - 0 Poder Executivo expedirá, no prazo de cento e vinte dias
contados da data de publicacão desta lei, decreto contendO o estatuto da
CBGC, aprovado pela Assernbléia Geral Extraordinária, corn base em
anteprojeto proposto peio Diretor-Presidente.

Art. 18 - Ate que finde o mandato dos ocupantes em exerciclO na data de
pubiicacão desta lei, a Diretoria permanecerá corn a estrutura orgânica
estabelecida pelo art. 11 da Lei n o 977, de 17 de seternbro de 1927, corn a
redaçâo dada pela Lei n o 11.621, de  de outubro de 1994.

§ 1 1 - As eleiçöes para a sucessão da Diretoria em exercIciO na data de
pubiicacão desta lei e para a constituicãO do primeiro Conseiho Fiscal serão
convocadas por uma comissão de cinco rnembros, indicada ate trinta dias
antes do pleito pelo Secretário de Estado da Seguranca Püblica.

§ 20 - Ficam convalidados as atos praticados pela Diretoria a que se refere
o § 1 0 deste artigo no perlodo compreendidO entre a final de seu mandato e a
posse da Diretoria eleita.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicacão.
Art. 20 - Revogam-se as disposicöes em contrário, especialmente as Leis

n
os 977, de 17 de setembro de 1927, e 11.621, de 5 de outubro de 1994; o

art. 70 da Lei no 5.784, de 1 1 de outubro de 1971; e a Decreta no 7.833, de 21

de agosto de 1964.
Sala das CornissöeS, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton VileIa.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.414/97
Camissão de Redação

0 Projeto de Lei no 1.414/97, da Deputada Elbe Brandão, que cria a
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Programa de Incentivo a Implantaçao de Matadouros e Mercados PUblicos
Municipais e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, na forma dovencido no 1 1 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a firn de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposlção a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.414/97
Cria o Programa de Incentivo a lmplantaçao de Matadouros e Mercados

Püblicos Municipais e dá outras providências.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Programa de Incentivo a Implantaçao de Matadouros

e Mercados PUblicos Municipais, destinado a promover a melhoria das
condicoes sanitárias de abate de animals para consumo humano e das
estruturas de comercializacao de produtos agrIcolas nos municIpios, visando
a proteger a satde da população.

Parágrafo Unico - Para os efeitos desta lei, considera-se matadouro 0
estabelecjmento dotado de instalacoes adequadas para o abate de bovinos e
sulnos, dotado ou não de estrutura para industrializacao.

Art. 21 - São objetivos especIficos do Programa:
I - incentivar a construçao e a reforma de matadouros e mercados püblicos

municipais, conforme regulamentac;
- estimular a meihoria da qualidade dos produtos e dos serviços de

abastecjmento alimentar;
III - incentivar o aumento da produtividade e da renda dos produtores rurais.
Art. 30 - Compete ao Poder Executivc, mediante convenio corn os

municIpios:
- prestar assistência técnica na elaboraçao de projetos;

II - estimular e orientar a criação de serviços municipais de fiscalização e
inspeção sanitária; 	 -

III - colaborar na capacitacao de servidores municipais para a execução de
serviços de vigilãncia sanitária;

IV - promover campanhas educativas sobre as vantagens do consumo de
carnes provenientes de abate inspecjonado pelo poder püblico.

Art. 40 - São recursos do Programa:
- os provenientes de dotacoes orcamentárias e de créditos adicjonajs;

II - os de fundos estaduais destinados ao financiamento de programas de
saneamento básico ou de desenvolvimento de infra-estrutura urbana;
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III - os da contrapartida dos muriicipios;
IV - os provenientes de outras fontes.
Art. 5 0 - Na execução do Programa de que trata esta lei, serão observadas

as normas de protecão ambiental pertinentes.
Art. 6° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias

contados da data de sua publicacão.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 80 - Revogam-se as disposicöes em contrário
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.462197
Comissão de Redacão

0 Projeto de Lei n° 1.462/97, do Deputado Anderson Adauto, que dispöe
sobre a irnplantação no Estado do Fundo de Manutencão e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistérlo, nos termos da Lei
Federal n° 9.424, de 24/12/96, foi aprovado nos turnos regimentals, sem
emenda.

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

Considerando que a Lei Federal n° 9.424, de 24/12/96, prevê a implantacão
automática, no âmbito de cada Estado, do Fundo de Manutencão e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, a
partir de 1 0/1/98, e tendo em vista a prescricâo desse prazo, estabelecido no
art. 1 0 do projeto original, datado de outubro de 1997, e a daquele
estabelecido no inciso II do art. 2° para instituição de conseiho, esta
Comissão propöe a supressão dessas datas na redação final, corn o objetivo
de garantir a compatibilidade da norma corn o tempo de sua edição, uma vez
que não se trata de disposicöes de efeito retroativo

Cumpre ressaltar ainda que, além das alteraçães mencionadas, fol
suprimido o parágrafo ünico do art. 2 0, que tinha corno referenda a data
suprimida em seu inciso II.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.462/97
Dispae sobre a implantacão do Fundo de Manutenção e DesenvolvimefltC

do Ensino Fundamental e de Valorizacão do Magistérlo, nos termos da Le
Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 10 - Esta lei dispãe sabre a implantaçào no Estado do Fundo de
Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do
Mag steno.

Art. 2° - Para viabilizar a implantaçao do Fundo, nos termos do disposto na
Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, o Estado:

- instituirá a piano de carreira e remuneraçäo do magistério estadual, de
que tratam os arts. 9° e 10 dessa lei;

II - instituirá conselho estadual encarregado de acompanhar e controlar a
repartição, transferéncia e aplicaçao dos recursos do Fundo, nos termas do
art. 4° da mesma lei;

Ill - fornecerá as informaçoes solicitadas par ocasiáo do censo escolar ou
para fins de elaboraçao de indicadores educacionais e curnprirá as demais
condiçães estabelecidas no art. 10 da referida lei federal.

Art. 30 - Os recursos devidos pelo Estado ao Fundo, nos termos do art. 10
da Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, serào depositados ate o
décimo dia ütU de cada mês, na forma prevista no art. 30 da mesma lei.

§ 10 - A cada semestre, será feito urn acerto no valor dos repasses
realizados nos iiltimos seis meses, levando-se em consideraçäo a receita
efetivada do Estado e dos municipios.

§ 21 - Os repasses a serem depositados, mensalmente, nas contas
previstas no art. 3 0 da Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, após
a ajuste previsto no § 1 1 , terão coma referéncia a receita realizada mês a mês
no semestre irnediatamente anterior.

Art. 41 - 0 valor destinado anualmente a cada aluno, nos termos do art. 60
da Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, será o resuitado da
divisão dos recursos destinados ao Fundo pelo nümero de alunos
matriculados nas redes de ensino estadual e municipal, cansiderando-se para
esse fim as matrIculas da 1a a 8a series.

Art. 50 - 0 custo par aluno a que se refere a artigo anterior, considerada a
diferenciaçao segundo as niveis de ensino e as tipos de estabelecimento,
será acrescido dos seguintes percentuais:

- trinta par cento par aluno de ensino especial;
Ii - cern par centa par aluno da zona rural;
III - duzentos par cento par aluno matriculado em APAE.
Art. 61 - 0 Estado auxiliará as municipios que a solicitarem a constituir as

conseihos previstos no art. 4° da Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de
1996, e as canseltios regionais, garantida a representaçâa prevista na
referida lei.

Art. 70 - A substituição do Diretor de escola estadual municipalizada sO
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poderá ser feita apOs a cumprinienta do mandato pela ocupante do cargo,
excetuados as casos previstos em lei.

Art. 81 - A municipalizacão do ensino sO paderá ser feita apOs a atendimenta
dos requisitas previstas na Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembra de 1996.

Art. 91 - Os municipias que mantëm a ensino de 2 0 grau transfeniräo para o
Estado a responsabilidade par sua manutencão ao optarem pela
municipaiizaçäo do ensino fundamental.

Art. 10 - 0 Estado se responsabilizará pelo ensino técnico e
profissionalizante, cnianda uma nova turma sempre que se comprovar a
demanda med iante a matnicula de 25 alunos.

Parágrafo Unico - 0 não-cumprimenta do disposto no "caput" deste artigo
imparta crime de responsabilidade.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 12 - Revagam-se as disposicöes em contrãnio.
Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.467/97
Comissáo de Redacâo

O Projeto de Lei n o 1.467/97, da Deputada Maria Olivia, que torna
abnigatOria a identificaçâo do propnietária na parte traseira dos veiculas de
transporte de carga, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamas par se dan a praposicáo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 1.467/97
Torna obnigatOnia a identificacão do prapnietário na parte traseira dos

veIculas de transporte de carga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 veiculo destinado ao transporte de carga, licenciado no Estado,

deve ostentar, em sua parte traseira, a frase "Como estou dinigindo?", seguida
da identificaçàa do prapnietário, do n(irnero de seu telefone e de seu
endereço.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contránio.
Sala das ComissOes, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Jaáo Leite.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.470/97
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o Projeto de Lei n o 1.470/97, do Deputado Durval Angelo, que dispöe sobre
a proteçào, o auxulio e a assistêncja as vItimas de violêncja no Estado e dá
outras providêncjas fol aprovado no 2 1 turno, na forma do vencjdo no 10turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que eStá de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.470/97
Dispoe sobre a protecao, o auxiiio e a assisténcia as vitimas de vioiêncja no

Estado e dá outras providéncias
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado oferecerá proteçao, auxIlio e assisténcia as vitimas de

violêncja, por melo dos Orgâos ou das instituicoes competentes nos termos
desta lei.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, entende-se por vItima de violéncia:
- a pessoa que tenha sofrido dano em consequencia de crime tipificado na

legislacao penal vigente;
II - o canjuge e o dependente da vItima;
III - a pessoa que tenha sofrido dano ao intervir em socorro de outrem em

situaçao de perigo atual ou iminente;
IV - a testemunha que sofrer ameaça por haver presenciado ou

Indiretamente tornado conhecjmento de ato criminoso, ou por deter
informacao necessária a Investigacao e a apuraçao dos fatos.

Art. 30 - A proteçâo, 0 auxIlio e a assisténcia previstos no art. 1 0 desta leiconsistem em:
- colaborar para a adoçäo de medidas imediatas que visem a reparar os

danos fisicos e materials sofridos pela vitima;
II - acompanhar as diligéncias policiais ou judiclais, especialmente quando

se tratar de crime violento;
III - elaborar e executar piano de auxillo e de manutencao econômjca para

as vitimas, testemunhas e seus familiares que estiverem sofrendo ameaças e
necessitarem de transferéncia temporaria de residéncia;

IV - pagar as despesas de sepultamento da vitima de que trata o inciso I doart. 20, se do ato de violéncia resuitar a morte;
V - proporcionar alimentacao para Jesionados corn dificuldades econômjcas

e seus dependentes, enquanto durar o tratamento
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VI - apolar programas pedagOgicos para readaptação social ou profissiorial

da vItima.
Art. 40 - 0 Poder Executivo adotará medidas de prevenção contra a

violéncia, que inciuirão, entre outras:
I - orientaçäo da populacão sobre o dever de contribuir para a investigacão

e a apuracão de atos criminosos;
II - levantamento estatistico dos casos de violência no Estado e

manutenção de banco de dados atualizado;
HI - campanhas educacionais para esciarecimento da popuiacáo.
Art. 51 - Poderá ser beneficiada corn o auxIlio financeiro previsto nesta lei a

vItima que:
I - comprovar falta de recursos para arcar corn as despesas decorrentes do

ato de violência;
II - não tiver acesso aos servicos de ôrgäo ou entidade de assisténcia

pübiica ou privada;
III - não estiver amparada por seguro de vida ou de danos pessoais e

materials.
Art. 60 - A concessão dos beneficios e a implementacão das acöes

previstas nesta lei ficam condicionadas a existéncia de dotação orçamentana
especifica.

Art. 70 - Os Defensores Püblicos contarão corn o apoio de peritos,
psicôlogos, sociOlogos, assistentes sociais e outros profissionais
imprescindIveis a defesa dos direitos e das garantias da vitima.

Art. 81 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de
cento e vinte dias contados da data de sua publicacão.

Art. 91 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AlIton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.494/97
Comissão de Redacão

0 Projeto de Lei no 1.494/97, do Deputado Gilmar Machado, que isenta o
servidor püblico estaduaI do pagamento de multa nos casos que menciona,
foi aprovado no 2 0 turno, corn a Emenda n o i.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.
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Iserita o servidor pUblico estadual do pagamento de multa nos casos que
menciona.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Nâo será cobrada multa por atraso na quitaçao das taxas de água e

Iuz do servidor pUblico estadual que tiver seu pagamento postergado pelo
Governo do Estado.

§ 10 - Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, o servidor püblico
comprovará ter recebido seu salário em data posterior a do vencimento das
referidas taxas.

§ 21 - 0 disposto neste artgo aplica-se aos casos em que o serviço é
prestado por concessjonárja pertencente a administraçao indireta do Estado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.596/98
Comissâo de Redaçâo

0 Projeto de Lei n o 1.596/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos que
dispãe sobre a composiçao da frota oficial de veiculos do Estado e estabelece
incentivo fiscal, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, a firn de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar A proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.596/98
Dispoe sobre a composiçâo da frota oficial de v&culos do Estado e

estabelece incentivo fiscal.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A frota oficial de velculos leves do Estado será composta

exclusivamente por unidades movidas a combustivel proveniente de fonte
renovável.

Parágrafo ünico - 0 Estado promovera a substituiçao na frota oficial, de
velculos leves que não atendarn ao disposto no "caput" deste artigo, em prazo
a ser estabelecjdo em decreto do Poder Executivo.

Art. 20 - Na locaço de veIculos leves para uso oficial, o Estado dará
preferéricia aos movidos a combustIvel de fonte renovável.

Art. 3° - 0 incentivo fiscal ou subvencão econômjca destinados a pessoa
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fIsica para aquisicãO de velculo leve somente serão concedidos se este for
movido a combustIvel proveniente de fonte renovável.

Paragrafo Onico - 0 disposto neste artigo não se aplica:
- quando o adquirente for portador de deficiência fIsica;

II - em caso de inexistência, no mercado, de velculo corn capacidade de
motorizacão de ate i .000cm 3 (mil centImetroS ctibicos) movido a combustIvel
proveniente de fonte renovável.

Art. 40 - A aliquota do lmposto sobre Operacöes Relativas a Circulação de
Mercadorias e sobre Prestaçöes de Servicos de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de ComunicacãO - ICMS - relativa as operacöeS internas corn
veIculo automotor movido a combustivel proveniente de fonte renovável sera
de doze por cento, mantidas as aliquotas inferiores estabelecidas pela
Iegislação tributária.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 60 - Revogam-Se as disposicöeS em contrário.
Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - João Leite.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 1.535/97
Comissäo de Redação

0 Projeto de Lei n o 1.535/97, do Deputado Glycon Terra Pinto, que autoriza
o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Lajinha o imOvel que especifica, foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissáo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.

268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçào final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N o 1.535/97

Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIplo de Lajinha o imôvel que
especifica.

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

imôvel situado nesse municIpio, no lugar denominado Areado, constituldo de
terreno corn area de 24,20ha (vinte e quatro vIrgula vinte hectares), registrado
sob o no R-13/2.385, no livro 2, no Cartôrio dos Registros Püblicos da
Comarca de Lajinha.

Parágrafo Unico - 0 imOvel descrito neste artigo destina-se a construcão de
casas populares.

Art. 2° - 0 imôvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado Se,
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anos Contados da data de lavrafura da escritura PUblica
de doacâo, no Ihe tiver sido dada a destinaço prevista no art. 1

0 .Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicacaoArt. 40 - Revogam-se as disposjcoes em contrárioSala das Comissoes, 23 de dezembro de 1998.

Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Joáo Leite.PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.621/98Comisso de Redacao0 Projeto de Lei no 1. 621/98, do Deputado Ivair Nogueira que autoriza 0Poder Executivo por melo das caixas escolares a permjtir a concesso
remunerada de espaço nos muros dos prédjos das esco!as estaduals parafins de propaganda e dá outras providéncias, foi aprovado no 20 turno, corn asEmendas n o

s 1 e 2 ao vencjdo no 10 turno.
Vem agora o projeto a esta Cornissâo, a fim de que, segundo a técnicalegislativa seja dada a matérja a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regirnento Interno.
Assim sendo, opinarnos por se dar a proposiçao a seguinte redacao final,que está de acordo corn o aprovado

PROJETO DE LEI N O 1.621/98
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessao 

remuneradapara uso de espaço nos muros dos prédjos das escolas 
estaduals para finsde propaganda e dá outras providéncias

A Assembléja Leg islatjva do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1° - Fica o Poder Executjvo autorizado a celebrar contrato deconcessäo remunerada por prazo determinado, para uso de espaço nosmuros dos prédios das escolas estaduajs para fins de 

propagandaParágrafo ünico - Fica vedada a propaganda para fins politicos e eleitorais,bern como a de produtos flocivos a saüde fIsica e mental dos 
estudantesArt. 2° - Os recursos provenientes da concessao dos espaços, nos termosdo "caput" do art. 10, 

reverterao a caixa escolar da unidade de ensino em quetiver sido afixada a propaganda
Art. 30

 - A assinatura do contrato de concessäo de que trata esta leidep
enderá da prévia aprovaçao da diretoria e do colegiado da unidade deensino.

Art. 40 - Esta lei será regul
amentada pelo Poder Executivo no prazo desessenta dias.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua Publicaçao.
Art. 6 0 - Revogamse as disposicoes em contrárjo
Sala das Comissães , 22 de dezembro de 1998.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.634/98
Corn issão de Redação

0 Projeto de Lei n o 1.634/98, do Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder
Executivo a doar a AsSoCiacaO de Pals e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de Sacramento o imOvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentals,
sern emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.

268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamoS por se dar a proposicão a seguinte redacão final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJ ETO DE LEI N o 1.634/98

Autoriza o Poder Executivo a doar a Associaçäo de Pals e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Sacramento o imOvel que especifica.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Associaçäo de Pais e

Amigos dos ExcepciOflaiS - APAE - de Sacramento o imOvel situado nesse
municipio, na Rua Angelo Crema, 430, no Bairro Rosário, constituido de urn
terreno e respectivas benfeitorias, corn area de 2.000m' (dois mil metros
quadrados), registrado as fis. 174-V a 176-V do livro no 79, no CartOrio do 20
Oflcio da Comarca de Sacramento.

Paragrafo Unico - 0 imôvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento da Associacão de Pals e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de Sacramento.

Art. 2° - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado Se,
findo o prazo de trés anos contados da lavratura da escritura pUblica de
doaçao, não 1he tiver sido dada a destinacão prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 4 0 - Revogam-Se as disposicöes em contrarlo.
Sala das ComissOes, 23 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - João Leite.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 1.640/98
Comissão de Redacâo

0 Projeto de Lei n o 1.640/98, do Deputado Marcos Helênio, que dispöe
sobre a realizaçào de vistoria a obras-de-arte da construçâo civil e dá outras
providéncias, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n o i.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.
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Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.640/98
Dispoe sobre a realizacao de vistoria a obras-de-arte da construcao civil edá outras providêr,cjas
A Assembjéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

0 Estado realzará vistoria técnica de rotina a obras-de-arte da
construcâo civil a ele pertencentes

Art. 21
 - Para os efeitos desta lei, entende-se por obra-de-arte daconstruco civil:

I - a ponte;
II - o viaduto
III - o tünel;
IV - a passagem inferior;
V - o pOntilhão;
VI - a passagem subterrânea para pedestre;
VII - a passarela.
Art. 30 - A vistoria técnica de rotina de que trata esta lei sera reaflzada sem

o emprego de instrumentos de precisão ou equipameno5 especiais e
registrada no Relatório de Vistoria Técnica de Rotina, no qual constarão:

I - informag6es descritivas sobre o estado de conservaco da obra;
II - documentacao fotográfica da obra vistoriada;
III - identificag5o completa do profissional responsável pela vistoria
IV - Anotação de Responsabilidade Técnica -ART- do serviço realizado.Parágrafo ünico - A vistoria técnica de rotina será realizada corn a

period icidade máxlnia de doze meses.
Art. 4 0 - Constatada no RelatOrio de Vistoria Técnica de Rotina anomalia

classificada como de risco, será realizada vistorja técnica especial
§ 1 0 - A vistoria técnica especial será executada por meio de inspeçao

visual, documentaçao fotográfica e emprego de i nstrumentos de precisao eequ i pamentos especiais.
§ 21 - A vistoria técnica especial será registrada em Iaudo técnico de

vistoria no qual constarâo, além das informacoes previstas no art. 3° desta
lei, inforrnacoes sobre as caracteristicas das anomalias , prováveis causas esugestOes de correcâo

§ 30 - 0 laudo técnico da vistorja será realizado por profissional legairnentehabilitado
Art. 50 - Independenternente das vistorias técnicas de rotina, sero
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realizadas vistorias técnicas especiais, a cada sete anos, a obras-de-arte da
construcãO civil pertencentes ao Estado.

Art. 60 - Serb mantida, junto as obras-de-arte, em local visIvel e de fácil
percepcão, placa indicativa contendo a data da realizaçâo da ültima vistoria
técnica de rotina, o resultado desta e os dados do profissional responsável
pelo serviço.

Art. 70 As vistorias de que trata esta lei poderão ser realizadas pelo poder
pUblico municipal, mediante convênio corn o Poder Executivo do Estado.

Art. 80 - Para atender ao disposto nesta lei, o Estado criará o Controle de
Servicos e Obras de Manutencâo Preventiva e Reparadora das Obras-de-
Arte da Construcäo Civil.

Art. 90 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias contados da data de sua publicacäo.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 11 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissães, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.652198
Comissâo de Redação

O Projeto de Lei n° 1.652198, do Deputado Miguel Martini, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Municlpio de Itamarandiba o imôvel que
especifica, foi aprovado nos turnos regimentals, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.652/98
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao MunicIpio de Itamarandiba o

imável que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Municipio de

Itamarandiba o imOvel situado nesse municlpio, na Rua Cezário Alvim, no
Bairro do Rosário, constituldo de terreno corn area de 318,72m ' (trezentos e
dezoito virgula setenta e dois metros quadrados), registrado corn o n° 8.544,
a fis. 22 do livro 3-D, no CartOrio de Registro de ImOveis da Comarca de
Itamarandiba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicães em contrário.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Joäo Leite.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.665198

Comissâo de Redaçâo
O Projeto de Lei n o 1.665/98, do Deputado Durval Angelo, que cria a

Ouvjdoria Ambiental do Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias fol
aprovado no 20 turno, corn a Emenda n o 1 ao vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.665/98
Cria a Ouvjdoria Ambiental do Estado de Minas Gerais e dá outras

providêncjas
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Rca criada a Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais,
órgâo auxiliar do Poder Executivo na recepcao, na tramitacao e noencaminhamento das sugestOes, denüncias e propostas relativas a questöesambientais

Art. 21 - Compete a Ouvidoria Ambiental:
- receber as sugestoes reclamacoes denüncjas e propostas de qualquer

cidadao ou entidade relativas a questoes ambientais;
(I - acompanhar a traniitacao e a análjse das demandas recebidas e

transmitfr ao interessado as solucoes dadas;
Ill — sugerir ao Secretárjo de Estado de Melo Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável e as entidades afins a realizacao de estudos, a adoçao de
medidas e a expediçao de recomendacaes , visando a regularidade e aoaperfeicoamento de suas atividades

IV - praticar atos compatjveis corn suas atribuicaes, por determinaçao do
Secretário de Estado de Meio Ambjente e Desenvolvimento SustentáveI

V - promover pesquisas, palestras e seminárjos sobre temas relacionados
corn o meio ambiente, providenciando a divulgacao dos resultados desseseventos

Art. 30 - No exercjcio de sua competência, a Ouvidoria Ambiental
- rnanterá arquivo atualizado de toda a documentaçao relativa as

denUncias reclamacoes e sugestöes da populacão;
II - instalará nücleos da Ouvidoria Ambjental em municipios
Ill - manter6 intercambjo e celebrar-á convênlos corn entidades pUblicas ou
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privadas, nacionaiS e estrangeiraS que exerçam atividades congéneres as da
Ouvidoria Ambiental;

IV - elaborará relatório trimestral de suas atividades e prestará contas
pUblicas.

Art. 40 - As informaçães solicitadas pela Ouvidoria Ambiental seráo
atendidas no prazo que for fixado em funçào da complexidade do caso.

Art. 50 - A Ouvidoria Ambiental é dirigida por urn Ouvidor nomeado pelo
Governador do Estado, que o escolherá entre pessoas de ilibada reputacão,
indicadas em lista trIplice organizada pelo Conseiho Estadual de Poiltica
Ambiental, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 1 1 - 0 cargo e os vencimentos do Ouvidor sâo equivalentes aos do
Secretário Adjunto de Estado.

§ 21 - E vedado ao Ouvidor o exercicio de cargo, emprego ou função
piiblica enquanto durar seu mandato.

§ 30 - Caso a escolha do Ouvidor recaia em servidor pUblico, será
automática a licenca, facultada a este, quando estável, a opçäo pela
remuneraçâo do cargo, emprego ou funcäo de origem.

Art. 6 0 - 0 Ouvidor somente poderá ser destituldo pelo Conselho Estadual
de Politica Ambiental, em caso de falta grave, incompativel corn o exercIcio
de suas atribuicöes.

Art. 70 - Os servidores necessários ao funcionarnento da Ouvidoria
Ambiental, inclusive de sua assessoria técnica, serão cedidos pelo Poder
Executivo, a partir de proposta do Ouvidor.

Art. 81 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicaçäo.

Art. 9° - 0 Poder Executivo incluirá, na primeira proposta orçarnentária
posterior a entrada em vigor desta lei, dotação para fazer face as despesas
decorrentes de sua execução.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 11 - Revogam-se as disposicães em contrário. 	 -
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.708/98
Comissäo de Redacão

O Projeto de Lei n o 1.708/98, do Deputado Leonidlo Boucas, que torna
obrigatória a aplicacão de testes vocacionais em alunos das escolas püblicas
estaduais, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
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Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposiçao a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LE! N O 1.708/98
Torna obrigatoria a aplicacao de testes vocacionais em alunos das escolas

püblicas estaduajs
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 

Ficam as escolas püblicas estaduajs mantidas pelo poder püblico
estadual obrigadas a aplicar testes vocacionajs nos alunos matriculados na
3a série do ensirio médlo.

§ 10 
Os testes a que se refere o "caput" deste artigo sâo gratuitos e

obrigatorios para todos os alunos do ensino médio da rede piblica estadual.
§ 21- Os testes serão prograrnados e aplicados por equipes técnicas

especializadas na area especIfica da Psicologia.
Art. 20- As condicães técnico-operacioflais e os objetivos especificos dostestes vocacjonais aplicados nos termos desta lei são de responsabilidade

dos órgãos pUblicos competentes da Secretaria de Estado da Educacâo.
Art. 30 - As despesas decorrentes da aplicacao do disposto nesta lei

correrão por conta de dotacão a ser incluida, anualmente, na lei orcamentaria
Parágrafo ünico - A execuçao das despesas ficará condicionada a

disponibilidade financeira do Tesouro Estadual para esse firn.
Art. 40- Esta lei sera regulamentaa no prazo de noventa dias contados dadata de sua publicacâo
Art. 50- Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 6°- Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues Presjdente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDA(;AO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 1.709/98
Corn issão de Redaçao

0 Projeo de Lei n o 1.709/98, do Deputado LeonIdio Bouças, que modifica 0art. 50 da Lei n o 12.666, de 4/11/97, que dispoe sobre a polItica estadual de
amparo ao idoso e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, na formado vencjdo no 1° turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a técnica
legislativa seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.709/98
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Modifica o art. 5 0 da Lei no 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispöe
sobre a politica estadual de amparo ao idoso e dá outras providéncias.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A alInea "a" do inciso II do art. 5 0 da Lei no 12.666, de 4 de

novembro de 1997, passa a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 50

a) garantir ao idoso assisténcia a saiide e atendimento prioritário nos
diversos niveis de serviços do Sistema Unico de Saüde - SUS-MG -;".

Art. 20 - 0 art. 50 da Lei no 12.666, de 4 de novembro de 1997, fica
acrescido do seguinte parágrafo Unico:

"Art. 5°-............................
Parágrafo Onico - Entende-se por atendirnento prioritário, referido na alinea

"a" do inciso II, a atenção imediata, excetuando-se as situacöes de major
urgência dos demais usuários e as previstas no decreto regulamentador.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 4° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aliton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.800/98
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.800/98, do Governador do Estado, que autoriza 0

Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Muriaé o imôvel que especifica, foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
Jegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicáo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.800/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Muntcipio de Muriaé o imóvel que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Muriaé 0

imOvel de propriedade do Estado, situado nesse municipio, na Rua Semeão
Peres, 276, no Bairro Cerâmica, constituido de urn terreno corn area de
1.599m 2 (mil quinhentos e noventa e nove metros quadrados) e respectiva
benfeitoria, cornposta de prédio de alvenaria - a antiga Escola Estadual Mario
Macedo -, havido por doaçao, conforme a escritura registrada sob o no
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118C22.041, a fis. 266 do livro 3-M, no CartOrio de Registro de Imóveis da
Comarca de Muriaé.

Paragrafo inico - 0 irnôvel a que se refere o "caput" deste artigo destina-se
a sede da Escola Municipal Sebastjão Laviola, de Muriaé.

Art. 2° - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimãnjo do Estado Se,
findo o prazo de cjnco aros contados da lavratura da escritura püblica de
doacao, náo Ihe tiver sido dada a destinacao prevista no art. 

10.Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 4° - Revogani-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissoes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailtor, Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.814/98Corn issão de Redaçao
O Projeto de Lei n o 1.814/98, do Deputado Leonhdjo Bouças, queacrescenta inciso ao § 1 0 do art. 10 da Lei n o 11.036, de 14/1/93, que obriga

escolas a tornar pübljcos dados escolares relativos a seu desempenho foi
aprovado nos turnos regimentals sem ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regimento Interno.

Assjm sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.814/98Acrescenta inciso ao § 10 do art. 10 da Lei n° 11.036, de 14 de janeiro de
1993, que obriga escolas a tornar pUblicos dados escolares relativos a seudesempenho

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 § 1° do art. 10 da Lei n o 11.036, de 14 de janeiro de 1993, ficaacrescido do seguinte inciso VI:
"Art. 1°- .....................................
§1°- ......................................
VI - o nümero de vagas existentes na escola, discriminado por série.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicaes em contrário.
Sala das Cornissöes, 22 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AiIton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 77 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAcAO

As nove horas do dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissães os Deputados José Henrique, Gtycon
Terra Pinto e José Maria Barros (substituindo este ao Deputado José Militão,
por indicação da Lideranca do PSDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo nOrnero regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado
Glycon Terra Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. Após, o
Presidente acusa o recebimento do OfIcio n o 39/98, do Presidente da Cãmara
Municipal de Silvianópolis, encarninhando cópia de documento apresentado
na reunião de 13/10/98, naquele Orgão; e correspondência do Secretário-
Executivo da Associacão dos Municipios da Microrregião do Vale do Rio
Grande - AMVALE -, que encaminhando relatórios mensais da Associação,
referentes aos meses de agosto e setembro de 1998. Em seguida, passa-se a
2' Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de proposicãeS que
dispensarn a apreciacão do Plenário. Sobre a mesa, os Requerimentos n°s
2.725 a 2.728/98, da Deputada Isabel do Nascimento, que independem de
parecer. Submetidos a votação, são aprovados os requerimentoS. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares,
determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 22 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente - Isabel do Nascimento - Ailton Vilela.

ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO

N o 53/98
As quatorze horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecern na Sala das Comissöes os
Deputados Wilson Pires, José Braga e Arnaldo Penna (substituindo os dois
ültimos, respectivamente, aos Deputados Alencar da Silveira Jinior e Ermano
Batista, por indicação das Liderancas do PDT e do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo nürnero regimental, o Presidente, Deputado
Wilson Fires, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado José Braga, dispensa a leitura da ata da reunião
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Comissão. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer
para o 2° Turno da Proposta de Emenda a Constituicao n o 53/98 e, devido a
ausência do relator designado, redistribul a matéria ao Deputado Arnaldo
Penna. Este emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovaçao da
matéria, no 2° turno, corn a Emenda n o 1 ao vencjdo no 10 turno. Submetido a
discussäo e votaçâo, o parecer é aprovado por unanimidade A seguir, o
Presidente suspende a reuniao para a lavratura da ata. Reabertos os
trabaihos, em virtude da aprovacao de requerimeno do Deputado José
Braga, o Presidente dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por
aprovada e subscrjta pelos membros da Comjssão Cumprida a finalidade
desta Comissão Especial, a Presjdêncja agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabaihos

Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Wilson Pires, Presidente - José Braga - Arnaldo Penna.

AlA DA 26a REUN!AO O RDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
AGRO PECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Paulo Piau, Ailton
Vilela e Maria José Haueisen, membros da supracitada Comjssão Havendo
nUmero regimental, o Presidente Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reun,ão e, em virtude da aprovacao de req uerimento do Deputado Ailton
Vilela, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrjta pelos membros da Cornissão. A seguir, o Presidente
informa que a reuniâO se destina a discutir a questao do desmatamento na
Fazenda Saudade, no MunicIpio de TeOfilo Otãni, e que se encontram
presentes os seguintes convidados Luzinete dos Santos Rodrigues,
Presidente da Associaçao dos Posseiros da Fazenda Saudade; Aderval
Saldanha Oliveira, representante do Presidente do Sindicado dosTraba p hadores Rurais de TeOfilo Otôni; Luci Rodrigues Expeschit, Assessorada Superintendéncia Regional do INCRA e representante do Superintendente
desse Orgão; Eduardo Nascjmepto Assessor Sindical da FETAEMG,representando o Presidente dessa entidade. Registra-se, ainda, a presença
da Sra. Moema de Fatima Salles Rocha, Técnica da Area de Cadastro do
JNCRAMG A Deputada Maria José Hauejse

n tece suas consideracoesiniclais, e, após, os Deputados e os convidados se envolvem em amplo
debate sobre a questao. Encerrada esta fase, a Presidéncia submete a
votacão o Parecer de Redacao Final do Projeto de Lei n° 1.895/98, do
Deputado Leonidio Boricas, o qual e aprovado. A Deputada Maria José
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Haueisen encaminha a Mesa os seguintes requerimentos: solicitando sejam
encaminhados oficios aos Superintendentes Regionais do INCRA e do IBAMA
e a Poilcia Florestal do Estado de Minas Gerais, comunicando-IheS a
ocorrência de desmatamentO no assentamento da Fazenda Saudade, no
Municipio de TeOfilo Otôni, e pedindo sejam tomadas as providência cabIveis,
visando a sanar o probtema; solicitando ao IEF as seguintes informacães:
quais as medidas tomadas corn re!açâo ao desmatamentO no assentamento
da Fazenda Saudade, quantas e quais atuaçöes e penalidades foram feitas; e
onde se encontra a madeira apreendida nas madeireiras responsáveis pelo
citado desmatamento; solicitando seja feita visita desta Comissão ao Projeto
Jalba, corn o objetivo de se verificar a situação dos agricultores assentados
nesse Projeto. Colocados em votação, cada urn por sua vez, são os
requerimentos aprovados. 0 Deputado Paulo Piau passa a Presidéncia a
Deputada Maria José Haueisen e apresenta os seguintes requerirnentos:
solicitando a realizacäo de audléncia piblica da Comissão para debater os
diversos aspectos do Seguro Agricola, corn as autoridades que menciona;
solicitando audiência pCiblica da Comissão para discutir o Projeto de
Financiamento de Terras para Assentarnento - PAR.ATERRA -, corn as
autoridades relacionadas. Colocados em votaçãO, são aprovados os
requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Ailton Vilela - Geraldo Nascimento.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,

INDUSTRIA E COMERCIO
As quinze horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Gil
Pereira, José Maria Barros e TarcIsio Henriques, membros da supracitada
Comissão. Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacãO de requerimento do
Deputado José Maria Barros, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual e dada por aprovada e subscrita pelos mernbros da Comissão. A seguir,
o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação
de proposicöes sujeitas a apreciacão do Ptenário. Corn a palavra, o Deputado
Tarcisio Henriques procede a leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.384/97, do Deputado Baldonedo Napoleão, mediante o qual conclui pela



1184aprovacao do projeto na forma do vencido em 10 turno. Colocado emdiscusso e votacao, e a parecer aprovado Em seguida passa-se aapr
eciaçao de materias que dispensarn a apreciaçao do Pienário. Sobre amesa, o Requerjrne 0 no

 2.748/98, do Deputado ArnbrOsio Pinto, em quesolicIta seja forrnujado voto de congratulaç65 corn a empresa NEUROTECpe!a sua a
graciaçao corn a prémia Top Hospita!ar/98; pleiteja ainda, se déConhecimento deste requerim 0 ao Presidente da empresa Sr. Luiz CalistroBalestrassi Submetido a votaco é a requerjrnep0 aprovado Cumprida afin

alidade da reunjão a Presidéncia agradece a presenca dos parlarnentaresC
Onvoca as membros da Comjssao para a prOxjma reunião ordjnárjadetermina a lavratura da ata e encerra as trabalhosSala das Com jssães 29 de dezembro de 1998.P

aulo Pjau Presjdente e relator - Dimas Rodrigues - TarcIsjo 
HenriquesATA DA 142a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DEFISCALIcAO FINANCEIRA E ORcAMENTARIAAs vinfe horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e urn de dezembrode mil nov

ecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes 
OsDeputados Sebastjâo Navarro Vieira, José Braga, Anderson Adauto, MarcosHelen10, Hely Tarquinjo e Ajatmar Silva ( 5UbSttU j fld0 as trés Ultimos aosDep

utados Dual Angelo, Kernjj Kumajra e Mauri Torres por indicacao dasLid
erancas do PT e do PSDB, respectivamente) membros da supracitada

Camjssäo Devido a auséncia do Presidente e do 
Vice-Presidente aDeputado Sebastiao Navarro Viejra assume a Presidéncia declara aberta areunião e, em vjf-tude da aprovacaa de requerjmenf0 do Deputado JoséBraga, dispensa a Iejtura da ata da reunjâo anterior, a qual é dada parap

ravada e subscrjta pelos membros da Comissâo A seguir, a Presidente
Infarma que a reuniao se destina a apreciar a matéria canstante na pauta.P
assase a p Fase da Ordem do Dia Corn a palavra a Deputado Ajatmar

Silva apresenta requerjm0 saticitando a inversao da ordem do dia, de
forma que a Prajeto de Lei n o 1.998/98 seja apreciado em primeiro lugar.ApOs, a Presidente designa a Deputado Hely Tarqüinio para relatar o referidoprojeto Corn a palavra este procede a leitura do seu 

parecer, medjante aqua! Concjui pela apravaçao do projeta na forma do Substitutivo no 1, daCorn issão de Administracaa Pübjjca Submetido a discussao e Votacao 6 0parecer ap
ravado par unanimidade A Presidéncia infarma que, no momento,inexiste "quorum" para a prosseguimenta da reunjâo e, cumprida a finalidadeda reunjão agradece a presenca dos parla mentares convaca as rnembros da

Comissâo para a próxjma reuniâo ardinária, determina a lavratura da ata eencerra as trabaihos
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Sala das Camissöes, 22 de dezembro de 1998.
Kemit Kumaira, Presidente - Sebastiãa Helvécio - Antonio Roberto - Durval

Angela - José Braga- Mauri Torres - Sebastiäo Navarra Vieira.
ATA DA 28 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAçAO
As dez horas e trinta rninutas do dia vinte e dais de dezembro de mil

novecentas e noventa e aito, comparecem na Sala das Comissöes as
Deputados José Henrique, Auitan Vilela (substituinda este aa Deputado José
Militãa, par indicação da Lideranca do PSDB) e Isabel do Nascimento
(substituindo a Deputada Glycon Terra Pinto, par indicacão da Liderança do
PPB), membras da supracitada Camissâa. Havendo nümero regimental, a
Presidente, Deputada José Henrique, declara aberta a reuniãa e, em virtude
da apravacàa de requerimento do Deputado AIlton Vileta, dispensa a leitura
da ata da reuniãa anterior, a qual é dada par apravada e e subscrita pelas
membras da Comissãa presentes. Em seguida, passa-se a 33 Fase da Ordem
do Dia, compreendenda a discussáa e a vataçáo de praposiçöes sujeitas a
apreciaçäo do Plenaria da Assembléla. 0 Presidente designa o Deputado
Aliton Vilela para emitir parecer para o 2 0 turna do Projeto de Lei
Comptementar no 2195, de autaria do Deputado Ivo José. 0 relator emite seu
parecer, que conctui pela aprovacâa da proposiçãa na forma do vencido em
10 turna. Submetida a discussäa e vatação, é aprovado a parecer. Cumprida
a finalidade da reuniâo, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, canvoca-as para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhas.

Sala das Camissöes, 29 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente - Isabel do Nascimento - TarcIsio Henriques.
ATA DA 25 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AcAO SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e dais de dezembro de mil

navecentos e noventa e aito, comparecem na Sala das ComissOes Os
Deputados Olinto Godinho, Anivaldo Coelho e Bend Guedes, membros da
supracitada Camissâo. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Olinto Godinho, declara aberta a reuniâo e, em virtude da apravaçáo de
requerimenta do Deputado Anivaldo Coelho, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada par aprovada e e subscrita pelos membros da
Comissâo presentes. A seguir, a Presidente passa a distribuiçào de
propasiçoes, designanda, para relatar as Projetas de Lei n

o
s 1.975/98 e

2.007/98, a Deputada Anivalda Coelho. Após, o Presidente passa a discussáo
e a vataçãa de praposiçöes que dispensam a apreciaçâa do Plenário da

A
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Assembléia. Submetidos a discussão e votaçâo, são aprovados, em turno
Unico, os Projetos de Lei n°s 1.922/98 (relator: Deputado Anivaldo Coelho);
1.923/98 (relator: Deputado Carlos Pimenta); 1.924/98 (relator: Deputado
Anivaldo Coelho); 1.925/98 (relator: Deputado Carlos Pimenta) e 1.946/98
(relator: Deputado Carlos Pimenta). Ato continuo, o Presidente passa a
discussão e a votação dos pareceres de redação final dos Projetos de Lei n°s
1.174, 1.815, 1.821, 1.823, 1.831, 1.846, 1.852, 1.856, 1.885, 1.906, 1.907 e
1.909/98. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a
próxima reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Corn issöes, 28 de dezembro de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Anivaldo Coelho - Sebastião Costa.

ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITuIçA0 N o 62/98

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e trés de dezembro de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissôes os
Deputados Sebastião Costa, José Henrique e José Bonifácio (substituindo
este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Registra-se, ainda, a presença do
Deputado TarcIsio Henriques. Havendo nümero regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Sebastião Costa declara abertos os trabaihos e informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente, o Vice-Presidente e a designar o
relator. 0 Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e
solicita ao Deputado José Bonifácio que atue como escrutinador. Feita a
contagem dos votos, o escrutinador registra a existéncia de trés cédulas de
votação e proclarna eleitos os Deputados Sebastião Costa para Presidente e
José Henrique para Vice-Presidente, ambos corn trés votos cada urn. 0
Presidente "ad hoc", eleito Presidente da Comissão, dá posse ao Vice-
Presidepte, que, por sua vez, dá posse ao Presidente eleito. Este agradece a
escoiha de seu nome e designa relator para o 10 turno da matéria o Deputado
Errnano Batista. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
prOxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 29 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente - Isabel do Nascimento - TarcIsio Henriques.

ATA DA 27a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia vinte e trés de dezembro de mil novecentos e noventa
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e olto, comparecern na Sala das Comissöes os Deputados Paulo Piau, Ailton
Vilela e Geraldo Nascimento (substituindO este a Deputada Maria José
Haueisen, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada
ComissãO. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do
Deputado Geraldo NascimentO, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. A
Presidéncia suspende a reunião em virtude de votação de matéria no
Plenário. Reabertos os trabathos, verifica-se a presenca dos Deputados Paulo
Piau, AIlton Vilela e Maria José Haueisen. A Presidéricia informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e procede a leitura
do oficio do Presidente da Comissão de Agricultura e Politica Rural, da
Câmara Federal, que dispöe sobre danos causados a cadeia produtiva da
pecuária de leite nacional pelas importacöes de produtos lácteos. Apôs,
designa o Deputado Ailton Vilela para relatar, no 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
1.530/97, do ex-Deputado Roberto Amaral, e avoca a si a relatoria, no 10

turno, da Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n° 1.810/98. Passa-se a fase de
discussâo e votacão de pareceres sobre proposicöes sujeitas a apreciacão do
Plenário. 0 Deputado Ailton Vilela emite parecer, mediante o qual conclui pela
aprovacão do Projeto de Lei no 1.530/97, no 2 0 turno. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o parecer. 0 Deputado Paulo Piau emite parecer,
mediante o qual conclui pela rejeicão da Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n°
1.810/98, do Governador do Estado. Colocado em discussão e votacãO, é
aprovado o parecer. A Presidéncia procede a leitura do RequerimentO n°
2.749/98, do Deputado Luiz Fernando Faria, o qua[, submetido a votação, é
aprovado. Apôs, o Presidente procede a leitura do RequerimentO n° 2.761/98,
desta Comissão, o qual, color-ado em votacão, é aprovado. Cumprida a
fmnalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 29 de dezembro de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Aliton Vilela - Dimas Rodrigues.

ATA DA 68a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e trés de dezembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Dimas Rodrigues, Arnaldo Penna e João Leite (substituindo este
ao Deputado Ailton Vilela, por indicação da Lideranca do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo ntimero regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacãO de
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requerimento do Deputado Joo Leite, dispensa a leitura da ata da reuniâo
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissäo. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e distribuj ao Deputado Arnaldo Penna os
Projetos de Lei n o

s 770/96, 1.241, 1.384, 1.467, 1.535/97, 1.596, 1.634, 1.652
e 1.828/98. Encerrada a 1a Parte dos trabaihos, passa-se 1a Fase da
Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de pareceres sobre proposicoes
sujeitas a apreciaçao do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n o

s 770/96,
1.241, 1.384, 1.467 e 1.535/97, 1.596, 1.634, 1.652 e 1.828/98 (relator:
Deputado Arnaldo Penna). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para as reuniôes extraordjnárjas a serem realizadas nos dias 28, 29 e
30/12/98, as 9h30min, as 14h3Omjn e as 20h3Omin, determina a lavratura da
ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 28 de dezembro de 1998.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Perina - Sebastião Costa

ATA DA 70a REUNIAO EXTRAORrJINAR p, DA COMISSAO DE REDAçAO
As vinte horas e trinta minutos do dia vinte e oito de dezembro de mll

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Dimas Rodrigues, Arnaldo Penna, Ailton Vilela e Paulo Piau
(substituindo este ao Deputado Bilac Pinto, por indicação da Liderança do
PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, 0
Presidente Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado AUton Vilela, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Arnaldo Penna
o Projeto de Resolução n o 1.997/98 e os Projetos de Lei n o

s 1.121/97, 1.654,
1.711, 1.780, 1.804, 1.874, 1.936, 1.956, 1.903, 1.904, 1.908, 1.911, 1.915,
1.931, 1.947, 1.958 e 1.959/98. Encerrada a 1  Parte dos trabalhos, passa-se
a 1a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de pareceres sobre
proposiçoes sujeitas a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votacão, são aprovados os Pareceres de Redação Final do Projeto de
Resoluçao no 1.997/98 e dos Projetos de Lei n o

s 1.121/97, 1.654, 1.711,
1.780, 1.804, 1.874, 1.936 e 1.956/98 (relator: Deputado Arnaldo Penna).
Passa-se, a seguir, a discussão e votação de matéria de deliberação
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n o

s 1.903, 1904, 1.908,
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1.911, 1.915, 1.931, 1.947, 1.958 e 1.959/98 (relator: Deputado Arnaldo
Penna). Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidência agradece a presenca
dos parlanientares determifla a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissôes, 29 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Alitori Vilela - Paulo Piau.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PAPA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N o 1.979/98

ComissãO de ConstituicáO e Justiça
RelatóriO

0 projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Sebastião
 Navarro Vieira, visa a

declarar de utilidade püblica a AssociacãO Comunitária do Bairro Josefina
Coelho de Souza, corn sede no Municipio de Barroso.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regirnento Interno, a proposicãO
foi publicada e, a seguir, distribulda a esta ComisSãO para ser examinada
preliminarmente.

Furidamefltacao
De acordo corn a Lei n o 12.972, de 27/7/98, para que uma en tidade seja

declarada de utilidade pUblica, deve ser pessoa juridica, ter em sua diretoria
pessoas idãneas e não remuneradas pelo exerciclo de suas funçôes e estar
em funcionameflto ha mais de dois anos.

Feito o exame da documentacão que instrul o procesSo, obserVa-Se inteira
adequacão as exigéncias mencionadas, o que torna a referida entidade
habilitada a receber o tItulo de utilidade piiblica.

Estamos apresentando emenda sornente para retificar a denomiflacão dE
nfit1r1p

cA JI 	 S'.'.'.C) - EMENDAN°1

D6-se ao art. 1 0 a seguinte redacão:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a AssOciacão Comunitária do

Bairro Josefina Coelho de Souza, corn sede no MunicIpio de BarrosO.".
Sala das ComissöeS, 23 de dezembro de 1998.
Hely TarqüIniO, Presidente - SebastiãO Costa, relator - TarcIslo Henriques -

.José Bonifácio.
PARECER PAPA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N O 1.988/98

ComissãO de ConstituicãO e Justica
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RelatOrio

De iniciativa do Deputado Hely Tarquinio, o projeto de lei em análise
objetiva declarar de utilidade pUbica a Associação Beneficente em Assisténcia
Social Bons Sarnaritanos - ABONS -, corn sede no MunicIpio de Patos de
Minas.

Apos ter sido publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
lnterno.

Fundamentaçao
A matéria em exame tern como suporte a Lei n o 12.972, de 27/7/98, que

prevé que, para serem declaradas de utilidade páblica, as entidades devern
possuir personalidade juridica, estar em funcionamento ha mais de dois anos,
nâo remunerar as cargos de sua direçäo e ter como diretores pessoas
idôneas.

0 estabelecirnento em questâo atende aos requisitos
conforme demoristrarn os documentos anexados ao processo.

Diante de tais consideracoes, não encontramos óbice a
processo.

Conclusäo
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.988/98 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 23 de dezembro de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Sebastiâo Costa, relator - Tarcisio Henriques -

José Bonifácio.
PARECER PARA TURNO UNJCO DO PROJETO DE RES0LuçA0 No

2.010/98
Comissão de Fiscalização Financeira e Orcamentária

RelatOrio
De autoria da Comissâo de Fiscalizaço Financeira e Orçamentaria, 0

projeto de resoluçao em tela aprova as contas do Governador do Estado de
Minas Gerais referentes ao exercicio de 1997.

Conforme dispoe a Regimento Interno, a proposiçao aguardou o prazo
regimental de dez dias para apresentaçâo de emendas. Foram apresentadas
trés emeridas e urn substitutivo. Vern agora o projeto a esta Comissäo, para
receber parecer.

Fundamentaçao
0 projeto de resoluçâo em análise objetiva aprovar as contas do

Governador do Estado relativas a 1997. Ele é fruto da deliberaçao desta
Comissáo, quando da apreciaçäo da Mensagem n o 266/98, que enviou as
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contas a Assernbléia Legislativa, para apreciaicâo, bern como do parecer do
Tribunal de Contas, que opinou favoravelmeflte a aprovacäo das contas, corn
as observacöeS, determinacöes, recomendacoes e ressalvas dos votos dos
ConseiheiroS.

A execucão orcamentárla da receita alcancou a valor de
R$13.500.000.000,00 , ou seja R$400.000.000,00 aquém do valor estimado,
mas corn urn crescimento real de 15%. A despesa foi de R$
14.200.000.000,00, 0 que representou urn deficit de R$751.000.000.00000.
As receitas de capital financiaram as despesas correntes, revelando urn
desequillbrio das financas püblicas.

0 gasto corn pessoal ficou em R$5.600.000.000,00, representando 77% da
receita corrente liquida do Estado, superando o limite previsto na Lei
Complementar n o 82, de 1995, que deterrnina percentual ate 60%.

Durante a prazo regimental para apresentacão de emendas, foram
apresentadas trés emendas e urn substitutivO. 0 Substitutivo n o 1 propöe a
rejeicão das contas do Governadar do Estado, relatando as seguintes
irregularidades que motivariam tal rejeicão: aumento da dIvida pi:iblica,
retenção de recursos pelo Tesoura Estadual, não-esclarecimentO quanto a
destinação dos recursos obtidos corn a venda da CEMIG, nao-apresefltacäo
de relatório concernente a execução da lei orçamentária anual, destinacâo de
subvençöes econômicas as empresas püblicas EMATER e EPAMIG, que
programaram cobertura de despesas de investirnenta corn recursos prOprioS,
näo-repasse dos recursos devidos a FAPEMIG e aplicacáo de recursos da
contribuiçäo previdenciária em pagamentos diversos do estabelecido na lei
que instituiu a referida contribuicão.

As Emendas n
os 1 a 3 dão nova redacào ao art. 1 0 da proposicàO em tela,

corn a objetivo de aprovar parcialrnente as contas, aleganda, em seus incisos,
as respectivos motivos: não-repasse de duodécimos rnensais do minima
exigido pela Emenda a Constituicáo no 17/95; suplementacão ao orçamento
do Estado em valor superior ao limite estabelecido na Lei no 12.664, de
29/10/97; não-criacão do Fundo PrevidenciáriO, em cumprimento ao dispasto
no art. 70 da Lei no 12.278, de 26/7/96.

Ressaltamos que a malaria das irregularidades apontadas pelas emendas
encontram-se no parecer previa elaborado pelo Tribunal de Contas, bern
coma no parecer desta Comissão, que apreciou as contas do Governador do
Estado. Nos dais órgäos, tais irregularidades foram apontadas coma
ressalvas, deterrninacöeS e recomendacãeS a serern cumpridas pelo Poder
Executiva.

Assim, corroboramoS a decisão do Tribunal de Contas, que entende que as

mencionados,

tramitação do
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faihas e deficiências constatadas não comprometem a gestâo financeira,
orcamentária, operacional e patrimonial do Estado, uma vez que não ha
indicios de malversaçäo dos recursos püblicos.

Conclusâo
Pelo exposto, somos pela aprovação, em turno ünico, do Projeto de

Resolução n o 2.010/98 na sua forma original e pela rejeição do Substitutivo no
1 e das Emendas n°s 1 a 3.

Sala das Comissöes, 29 de dezembro de 1998.
Mauri Torres, Presidente - José Militào, relator - Gilmar Machado (voto

contrário) - Bilac Pinto - Arnaldo Penna - AIlton Vilela.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIçAQ N O 62198
Comissâo Especial

RelatOrio
De autoria de um terço dos membros da Assembléia e tendo como primeiro

sgnatário o Deputado TarcIsio Henriques, a Proposta de Ernenda a
Constituiçâo n° 62198 altera e suprime dispositivos de Constituição do Estado
referentes a iniciativa no processo legistativo.

Publicada em 17/12/98, foi a proposição encaminhada a esta Cornissão
Especial para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentacâo
0 art. 10 da proposiçäo em exarne determina a supressão do inciso It do art.

66 e do inciso II do § 30 do art. 77 da Constituiçao do Estado. 0 primeiro
desses dispositivos confere ao Tribunal de Contas a iniciativa privativa para a
criação e a extinçào de cargo e funçao pUblica e a fixação de vencimentos de
seus membros e dos servidores da Secretaria, observados as parâmetros da
Lei de Diretrizes Orcamentarjas. Uma vez afastada a competéncia privativa
do Tribunal de Contas para inaugurar a processo de produçäo normativa corn
referência a essa matéria, impôe-se a supressãa do inciso II do § 30 do art.
77, pois tat preceito, corretato ao anterior, deterrnina que compete
privativamente àquele Tribunal submeter a Assembléja Legislativa projeto de
lei relativo a criaçäo e extinçâo de cargo e a fixaçáo de vencimentos de seus
membros e dos servidores de sua Secretaria.

Assim, ao retirar do Tribunal de Contas a competência privativa para
deflagrar o processo legislativo, o art. 10 da proposta tern em vista adequar a
Constituiçao do Estado a Lei Maior, visto que esta ültima náo contempla a
Tribunal de Contas da União como órgâo constitucional detentor de iniciativa
privativa no processo de elaboraçao legistativa. Ora, se no pIano federal a
Tribunal de Contas náo gaza dessa prerrogativa, a mesma arientaçao ha de
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ser seguida no âmbito dos Estados membrOS. Tanto mais que, de acordo corn
manifestacão do Supremo Tribunal Federal, a Tribunal de Contas náo
configura propriamente urn tribunal judiciário, o que afasta a possibilidade de
se Ihe outorgar competénCia privativa em matéria de processa legislativo.

0 art. 21 da proposicâo modifica a redação da alInea "f' do inciso Ill do art.
66, bern coma a do "caput" do art. 125 da Carta Estadual, cuja redacão
original é a seguinte:

Art. 125 - E facultada ao Procurador Geral de Justiça a iniciativa de lei
compternentar que disponha sobre:"

Segue-Se urna série de preceitoS afetos a atividade do Ministério Pübtico.
De acordo corn a art. 20 da proposta sob comento, a "caput' do art. 125
passaria a ter a seguinte redação:

"Art. 125 - Lei complementar disporá sabre:".
V&-se, pois, que se propöe subtrair ao MinistériO Pübtico a cornpetênCia que

he foi constitucioflalmente facultada para apresentar projeto de lei
cornplemefltar versando sabre matéria afeta aquela instituicãa. Nesse passo,
transfere-se tat cornpetênCia para a Governador do Estado, que tern alargada
seu campo de atribuicöeS, passando a ser detentor da iniciativa privativa
sabre matéria referente a arganizacâo do Ministério PUblico, a que é feito
mediante a modificacão incidente sobre a atInea "f' do inciso Ill do art. 66.
Tambérn aqui se objetiva arnoldar a Carta Estaduat aos termos da Lei Maior,
que outorga ao Presidente da Repibtica a iniciativa privativa em matéria
referente a organizacão do Ministério Püblico da União, conforrne preceitua o
art. 61, § 1 0 , II, "d", da ConstituicãO da RepLlblica.

Portanto, a vista das consideracöes aduzidas, pode-se concluir que, em
tinhas gerais, a objetiva da Proposta de Emenda a Constituicão n° 62/98 é
adequar a texto da Carta Estaduat aa disposta na Constituicâa da Repüblica
no que concerne a iniciativa privativa no processa legistativo, peto que nos
pasicionamoS favoravetrneflte a sua aprovacãO.

Conclusàa 	 -
Ante o exposto, somos pela apravacão da Propasta de Emenda a

Constituicào n o 62/98.
Sala das Comissães, 29 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente - Isabel do Nascimenta, relatora - Tarcisio

Henriques.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.977/98

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputada TarcIsio Henriques, a prajeta de lei em análise
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pretende seja dada a denorninacao de Cabo Toledo a nova cadeia püblica
construlda pela Secretaria de Estado da Justiça no Bairro Genserico, no
Municipio de Cataguases.

Publjcado em 26/11/98, velo o projeto a esta Cornissão para exame
prelimjriar, em atendimento ao que dispoe o art. 102, In, "a", do Regimento
Interno.

Fundarnentacao
A proposiçao em exame dá a denorninacao de Cabo Toledo a nova cadeia

pUblica construIda pela Secretaria de Estado da Justiça no Bairro Genserico,
no MunicIpio de Cataguases. A iniciativa atende ao disposto no art. 61, XVI,
da Constituicao Estadual, que estabelece como atribuiçao desta Casa
legislar, corn a sançao do Governador do Estado, sobre bens de domInio
pUblico.

Além disso, a proposiçâo está em consonàncja corn o disposto na Lei n.°
5.378, de 3/12/79, que estabelece as normas para a denominacao de
estabelecimento instituição e próprio püblico.

Näo existe, pois, impedimento legal a tramitaçao do projeto, que se
encontra de acordo corn a legislação pertinente.

Conclusao
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

Iegalidade do Projeto de Lei n.° 1.977/98.
Sala das Comissôes, 23 de dezembro de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - José Bonifácjo, relator - Tarcisio Henriques -

Sebasfjâo Costa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.978/98

Comissâo de Constituicao e Justiça
RelatOrjo

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o Projeto de Lei n o 1.978/98 dispöe
sobre transporte coletivo intermunicipal no Estado de Minas Gerais e dá
outras providéncias

Publicada no "Diário do Legislativo" em 26/11/98, a proposiçao foi
distribuida a esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de
Juridrcjdade COnstltuclonalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
0 transporte coletivo intermunicipal constitui modalidade de serviço püblico

do Estado, razão pela qual a este ente federado é deferida competéncia para
o discipljnamento juridico da matéria. Corn efeito, esta se insere no âmbito
normativo de cada Estado, conforme dispöe o art. 10, inciso IX, da
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Constituicão Estadual, cujos termos sao Os seguintes:

"Art. 10 - Compete ao Estado:

IX - explorar diretamente, ou mediante concessâo, Os serviços de transporte
ferroviário e aquaviáriO que não transponham os limites do seu território e o
rodoviário estadual de passageiros.".

A matéria não se acha, portanto, consignada entre aquelas de iniciativa
privativa previstas no art. 66 da Carta Estadual.

Coriclusão
Ante o exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.978/98.
Sala das Comissöes, 28 de dezembro de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - TarcIsio Henriques, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Raul Lima Neto.
PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.614/98

Comissäo de Turismo, lndüstria e Comércio
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Alencar da Silveira Jinior, visa a
alterar a Lei n° 12.708, de 29/12/97, que dispãe sobre o Programa de
Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes -, acrescentando o
§ 2° ao art. 23, passando seu parágrafo Unico a § 10.

O projeto foi aprovado em 1 0 turno, na forma apresentada. No 2 0 turno, em
virtude de requerimento aprovado, foi distribuIdo a Comissäo do Trabalho, da
Previdéncia e da Ação Social, que emitiu parecer pela aprovacão da matéria.
Agora vem a esta Comissão para receber parecer de 2 1 turno, em
atendimento ao que dispöe o Regimento Interno.

Fundamentacäo
A alteração proposta pretende ampliar o incentivo previsto no art. 23 da Lei

no 12.708, de 1997, que concede de 4% a 30% de desconto no ICMS devido,
correspondente ao nUmero de empregados regularmente contratados,
mediante aplicacäo em dobro dos percentuais, em caso de contrataçâo de
pessoa portadora de deficiência.

A medida é urn incentivo relevante as empresas de pequeno porte e as
microempresas, urna vez que, se elas optarem por ter em seus quadros
portadores de deficiència, poderão obter uma significativa dirninuição de suas
cargas tributárias.

Do ponto de vista desta Comissâo, parece-nos relevante a proposicão em
análise, uma vez que oferece ao deficiente mais uma oportunidade de se
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integrar ao mercado de trabalho e, as empresas, significativa reduçao de suas
obrigaçoes fiscais, estimulando, dessa forma, a atividade econômica.

Conclusâo
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela aprovaçäo, em 2° turno, do Projeto

de Lei no 1.614/98 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 29 de dezembro de 1998.
Paulo Piau, Presidente e relator - Dimas Rodrigues - TarcIsio Henriques.

PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LE! N O 1.810/98
Comissäo de PolItica Agropecuária e Agroindustrial

Relatc5rio
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1.810/98 altera

anexo da Lei no 12.425, de 27/12/96, que altera a Lei n o 6.763, de 26/12/75,
que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Aprovada no 1 0 turno, corn a Emenda no 1, a proposição retorna a esta
Comissão, para receber parecer para o 2 0 turno. Cumpre-nos, agora, opinar
sobre o assunto.

Segue, anexa, a redaçào do vencido, que integra este parecer.
Fundamentaçao

0 objetivo do projeto em anátise, como se depreeride da justificaçäo contida
na mensagem do Chefe do Poder Executivo, que encaminhou a matéria a
apreciaçao desta Casa, é adaptar Os vatores da taxa de expediente cobrada
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, relativa a expediçao de atos
administrativos, a realidade do mercado de carcaças de bovinos, suInos e
ayes. Em sIntese, propöe-se a reduçao dessas taxas, apOs conclusão de
estudos promovidos pela Câmara Setorial de Produtos de Origem Animal, da
qual fazem parte entidades pUblicas e privadas ligadas a essa area.

Entendemos, conforme manifestaçâo desta Cornissão no 1° turno, que as
modificaçaes propostas sâo benéficas para toda a cadeia produtiva
agropecuaria.

Conclusâo 	 -
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no 1.810/98

no 21 turno, na forma do vencido em 1° turno.
Sala das Comissães, 29 de dezembro de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Aliton Vilela, relator - Dimas Rodrigues.

Redaçao do vencido no 1° turno
PROJETO DE LE! N O 1.810/98

Attera anexo da Lei n o 12.425, de 27 de dezembro de 1996, que altera a Lei
no 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
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Art. 1 0 - Os itens a seguir indicados, da Tabela A do Anexo I da Lei no
12.425, de 27 de dezembro de 1996, passam a ser estes:

"Anexo I

Tabela A

1.3 registro de produto33,61

1.5.1 abate de bovinos, bufalinos e eqüinos, por cabeça 1,05
1.5.2 abate de sulnos, ovinos e caprinos, por cabeca 0,46
1.5.3 abate de ayes, coelhos e outros, por centena de cabeca ou fração

0,45

1.5.11 leite de cons umo pas teurizado o  esterilizado, a cada 1.000 titros ou
fraçáo 1,05".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticacão.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposicöeS em contráriO.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
No 2/95

Corn issão de Redação
0 Projeto de Lei Complementar n o 2/95, de autoria do Deputado Ivo José,

que institui a Região Metropolitana do Vale do Ago, dispöe sobre sua
organizacãO e funçães e dá outras providëncias, foi aprovado no 2 1 turno, na

forma do vencido no 1 0 turno.
Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.

268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicãO a seguinte redacào final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR N o 2/95

Institui a Regiào Metropolitafla do Vale do Ago, dispöe sobre sua
organizacâo e funçöes e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CapItuto I

Da lnstituição e da Composicão da Região Metropolitafla do Vale do Ago
Art. 1 0 - Fica institulda a Regiäo Metropolitana do Vale do Ago, integrada

pelos MunicIpiOs de Coronet Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraiso e
Tim óteo.

Paragrafo Cinico - Os distritos que se vierem a emancipar, por
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desmembramento de muriicipios pertencentes a Regiao Metropolitana do
Vale do Ago, também passarao a integrá-la.

CapItulo II
Da Regiäo Metropolitana do Vale do Ago

Seçâo I
Das Funçoes Püblicas de Interesse Comum

Art. 2° - No planejamento, na organizaçâo e na execução das funcoes
pUblicas de interesse comum, a açao dos Orgâos de gestão da Regiäo
Metropolitana do Vale do Ago abrangera serviços e instrumentos que
repercutam além do âmbito municipal e provoquem impacto no ambiente
metropolitano, notadamente:

- no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou por meio de
integraçao fisica e tarifária, compreendam Os deslocamentos dos usuários
entre os municipios da regiâo metropolitana;

II - no sistema viário de âmbito metropolitano, o controle de trãnsito, tráfego
e infra-estrutura da rede de vias arteriais e coletoras, compostas por eixos
que exerçam a funçào de ligaçao entre Os municipios da região metropolitana;

Ill - no saneamento básico:
a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do

aglomerado metropolitano;
b) a racionalizacao dos custos dos serviços de limpeza pübiica e de

atendimento integrado a areas municipais;
c) a macrodrenagem das águas piuviais;
IV - no uso do solo metropolitano, as ago- es que assegurem a utilização do

espaço metropolitano sem conflitos e sern prejuizos a proteçao do meio
ambiente;

V - na preservaçao e na proteçâo do melo ambiente e no combate a
poiuição:

a) a deflniço de diretrizes ambientais para o pianejamento;
b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservaçâo ambiental;
c) a conservaçao, a manutençao e a preservaçao de parques e santuários

ecolOgicos;
VI - no aproveitamento dos recursos hIdricos:
a) a garantia de sua preservaçào e de seu uso, em funçao das

necessidades metropolitanas;
b) a compensaçâo aos municipios cujo desenvolvirnento seja afetado por

medidas de proteçâo dos aqüiferos;
VII - na car-tografia e inforrnaçoes básicas, o mapeamento da regiäo

metropolitana e o subsidio ao planejamento das funçoes püblicas de interesse
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comum;
VIII - na habitação, a definicão de diretrizes para a localizacão de nUcleos

habitacionaiS e para prograrnas de habitaçào;
IX - na criação de central de abastecimentO para a região, precedida de

avaliacão do potencial produtivo de cada municipio;
X - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) o incentivo a instalação de empresas na região;
b) o incentivo as pequenas e médias empresas;
c) a adoção de poilticas setoriais de geracão de renda e empregos;
d) a integracão corn as demais esferas governarnentais
e) a integracâo da regiào nos pianos estaduais e nacionais de

desenvoivirnento
f) o incentivo ao desenvolvimentO agropecuáriO;
g) a promocão de gestöes nas esferas estadual e federal para a definitiva

integracäo da Região Metropolitana do Vale do Ago corn a Regiao
Metropoiitana de Belo Horizonte, corn o objetivo de assegurar, entre outros
beneficios, a meihoria das telecornunicacães, bern como a reestruturacãO e a
ampliaçäo da rnaiha rodoferroviária;

XI - o fortalecimento da rede de ensino básico e superior da região, corn a
adoçao de medidas que visem a:

a) incorporacão definitiva do Instituto Catôlico de Minas Gerais - ICMG - a
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -;

b) ampliacão dos cursos regulares ou técnicos voltados para as
necessidades da região;

XII - a definiçâo de diretrizes metropolitanaS de politica de saide baseada
na prevencão, no aparelharnento da rede básica e na integracão das redes
pUblica e privada.

Parágrafo Unico - Os pianos especIficos de uso do solo que envolvam area
de mais de urn municIpio serão coordenados em nIvei rnetropolitanO, corn a
participação dos municIpios e dos órgãos setoriais interessados.

Seçâo II
Da Gestáo

Art. 3° - A gestão da Região Metropolitana do Vale do Ago compete:
I - a Assernbiéia Metropolitana, nos nIveis regulamentar, financeiro e de

controie;
II - as instituiçöes estaduais, municipais e intermunicipais vinculadas as

funçoes pCibiicas de interesse comum da região metropolitana, no nIvei do
planejamento estratégico, operacionai e de execucäo

III - ao Conseiho de Desenvolvimento Econômico e Social MetropoiitanO.

0

E

0
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Secäo Ill

Da Assembléla Metropolitana
Art.40 - A Assembléja Metropolitana da Regiao do Vale do Ago, Orgâo

colegiado corn poderes normativos e de gesto financeira dos recursos do
Fundo de Desenvolvirnento Metropolitano do Vale do Ago, compete:

- exercer o poder normativo e regulamentar de integração do
planejamento, da organização e da execução das funçoes ptibiicas de
interesse comum;

II - zelar pela observáncia das normas, mediante mecanismos especificos
de fiscaiizaçao e controle dos Orgãos e das entidades metropolitanas;

Ill - elaborar e aprovar o Piano Diretor Metropolitano, do qual farâo parte as
polIticas globais e setoriais para o desenvolvimento socioeconômico
metropolitano, bern como os prograrnas e projetos a serem executados, corn
as modificacöes que se fizerem necessárias a sua correta implementaçao;

IV - acompanhar e avaliar a execução do Piano Diretor Metropolitano em
curto, médio e longo prazos;

V - aprovar as politicas de aplicaçào dos investimentos pOblicos na Regiäo
Metropolitana do Vale do Ago, respeitadas as prioridades setoriais e espaciais
explicitadas no Piano Diretor Metropolitano e em seus programas e projetos;

VI - promover a compatibilizaçao de recursos provenientes de fontes
distintas de financiarnento, destinados a irnplementaçao de projetos indicados
no Piano Diretor Metropolitano;

VII - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VIII - aprovar seu próprio orcarnento anual, no que se refere aos recursos

do Fundo de Desenvolvimento Metropohtano;
IX - aprovar os pianos plurianuais de investimento e as diretrizes

orcamentár-ias da Regiao Metropolitana do Vale do Ago;
X - estabelecer as diretrizes da politica tarifária dos serviços metropolitanos

de interesse comum;
XI - colaborar para o desenvolvjrnento institucional dos municipios que nâo

disponham de capacidade de planejarnento prOprio; 	 -
Xli - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios

semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvirriento Metropolitano;
XIII - aprovar os relatOrios semestrajs de avaliaçao de execuçao do Piano

Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e projetos;
XIV - estimular a participaçao da sociedade civil na definiçao dos rumos do

desenvolvirnento da Regiao Metropolitana do Vale do Ago.
Art. 50 - A Assembléja Metropolitana do Vale do Ago é composta por:
I - Prefeitos dos municIpios que compöem a Regiao Metropolitana do Vale
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do Ago;
II - Vereadores das Câmaras dos municIpios que compoem a Regiâo

Metropolitana do Vale do Ago, na proporcão de urn vereador para cada
cinquenta mil habitantes ou fração;

Iii - dois representantes da Assembiéia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, por ela indicados;

IV - dois representantes do Poder Executivo estadual, indicados pelo
Governador do Estado;

V - urn representante do Poder Judiciário, devendo a escolha recair sobre
juiz de direito titular de Cornarca pertencente a Regiâo Metropolitana, indicado
pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;

VI - quatro representantes do Colar Metropolitano do Vale do Ago, eleitos
por seus pares, sendo:

a) dois Prefeitos;
b) dois Vereadores.
§ 1 0 - Os Prefeitos a que se refere o inciso I deste artigo indicarão urn

suplente, a ser escolhido entre os SecretáriOs Municipais dos respectivos
municipios.

§ 21 - Os rnernbros da Assembléla Metropolitana a que se referem os
incisos II a VI deste artigo terão urn suplente, escolhido da rnesma forma que
os titulares, para atuar em caso de irnpedimento destes.

§ 30 - 0 mandato dos rnernbros da Assernbléia será de dois anos, permitida
uma recondução para igual perlodo, ressalvado o disposto no § 40

§ 40 - A duração do rnandato dos Prefeitos corresponderá a de seus
rnandatos eletivos.

§ 51 - A participacão na Assembléia Metropolitafla do Vale do Ago é
considerada de interesse püblico relevante e não será remunerada.

Seção IV
Do Conselho de DesenvolvirnentO EconômicO e Social

Art. 6° - Compete ao Conselho de Desenvoivimento Econôrnico e Social da
Regiao Metropolitana do Vale do Ago:

I - planejar, elaborar e subrneter a apreciacão da Assembléla Metropolitana
do Vale do Ago projetos integrados de desenvolvirnento econôrnico e social;

- buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de
iriteresse da Regiao Metropolitana do Vale do Ago;

Ill - elaborar diagnOsticos dos problemas regionais para serern discutidos no
ârnbito da Assernbiéia Metropolitana;

IV - prornover discussöes, visitas e audiências püblicas, corn o objetivo de
arnpliar a participacão da sociedade civil no debate e na busca de solucöes
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Art. 70 - o Conseiho de Desenvolvjrnento Econômjco e Social, de caráter
consultivo, terá a seguinte cornposição:

- representantes dos Conselhos Municipais;
II - representantes das empresas da região;
Ill - representantes das demais entidades associativas.
Parágrafo ünico - A funçao de membro do Conselho de Desenvolvimento

Econãrnico e Social será considerada de interesse püblico relevante e não
sera remunerada

Art. 8° - A Assembléja Metropolitana do Vale do Ago regulamentara os
critérios de escoiha dos membros do Conseiho de Desenvolvjrnento
Econômico e Social da Região Metropojitana do Vale do Ago, de acordo corn
0 seu regimento interno.

Secao V
Do Colar Metropolitano

Art. 9° - Os Municipios de Acucena, Antonio Dias, Belo Oriente, BraUnas,
Bugre, COrrego Novo, Dom Cavati, DionIsio, Entre-Foihas, lapu, Ipaba,
Jaguaraçu, Joanésia, Mariiéria, Mesquita, Naque, Periquito, Pingo D'Agua,
São José do Goiabal, São João do Oriente, Sobráiia e Vargern Alegre
constituem o Colar Metropojitano e integrarn o planejarnento, a organização e
a execução das funçaes pübiicas de interesse cornurn.

Art. 10 - A integração, para efeito de planejamento, organizaçao e execuçäo
de funcaes püblicas de interesse cornum, dos municipios que compOem o
Colar Metropolitano se fará por meio de resoluçao da Assembléia
Metropolitana da Região Metropoljtana do Vale do Ago, assegurada a
participaçao do municIpio diretarnente envolvido no processo de decisão.

Capitulo Ill
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do Vale do Ago -

FUNDE VALE
Art. 11 - Fica instituido o Fundo de Desenvolvirnento Metropoijtano do Vale

do Ago-FUNDEVALE -, destinado a apoiar os municipios da Região
Metropolitana na elaboraçao e implantação de projetos de desenvolvimento
instjtucional e de planejamento integrado do desenvolvimento socioeconOm ico
e industrial e na execuçao de projetos e programas de interesse comum dos
munlcIpios, visando ao desenvolvimento auto-sustentével da região.

Art. 12 - São recursos do FUNDEVALE:
- as dotaçOes orcamentarias;

as doaçOes, auxilios, contribuicaes e legados que Ihe forern destinados;
Ill - os provenientes de empréstimos e operacaes de crédito internas e
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externas destinadas a implementacãO de programas e projetos de interesse
comum da Região Metropolitana do Vale do Ago;

IV - a incorporacãO ao Fundo dos retornos das operacöes de crédito
relativos a principal e encargos;

V - as receitas de tarifas dos serviços pUblicos metropolitanoS
VI - outros recursos.
Art. 13 - Poderâo ser beneficiárioS dos recursos do FUNDEVALE

exciusivamente as Prefei-turas e órgãos ptiblicos da administracão direta e
indireta dos municIpios integrantes da Região Metropolitana do Vale do Ago e
dos municipioS do Colar Metropolitano.

Art. 14 - 0 FUNDEVALE, de duracão indeterminada, tern como unidade
gestora a Assembléia Metropolitana e, como agente financeiro, instituição de
crédito oficial ou privada a ser definida pela Assernbiéia Metropolitafla.

Parágrafo ünico - 0 agente financeiro não fará jus a remuneracãO pelos
serviços prestados.

Art. 15 - São condicOes para a obtencão de financiamento ou de repasse de
recursos do FUNDEVALE:

- a apresentaçáo de piano de trabaiho de cada projeto ou programa,
aprovado pela Assernbléia Metropolitana, de acordo corn as normas do Piano
Diretor MetropolitanO;

II - o oferecimento de contrapartida de, no minirno, dez por cento do valor
do projeto ou prograrna pelo municipio, ôrgão ou entidade estadual ou
municipal ou entidade nao governamental beneficiários do projeto ou
prograrna.

Art. 16 - A aplicacão dos recursos financiados ou repassados pelo
FUNDEVALE será comprovada na forma definida em regulamento pela
Assernbléia Metropolitana.

Art. 17 - Os demonstrativoS financeiros e contábeis do FUNDEVALE
obedecerãO ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964, ou
outra que vier a substitul-la, bern como as normas gerais e especificas do
Tribunal de Contas do Estado.

Art.18 - Aplicam-se ao FUNDEVALE, no que couber, as normas da Lei
Complernentar no 27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 19 - As despesas do FUNDEVALE correrão a conta de dotação
orçamentária prOpria.

CapItulo IV
Das DisposicOes Gerais
Art. 20 - Aplicarn-se integralmente a Região Metropolitana do Vale do Ago

as regras contidas nos arts. 1 0 a 60 da Lei Complementar n° 26, de 14 de
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Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua pub!icacao.
Art. 22 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Corn issöes, 28 de dezembro de 1998.
AiIton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LE! N o 748/96
Comissáo de Redação

0 Projeto de Lei n o 748/96, do Deputado AntOnio Roberto, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Municipio de AlvinOpo!is o im6vel que especifica,
foi aprovado no 2 1 turno, na forma do vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, a fim de que, Segundo a técnica
legislafiva, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do §1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 748/96
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Alvinópo!is o imOvel que

especifica.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de

AlvinOpolis o terreno corn area de 2.352,49rn 2 (dois mll trezentos e cinqüenta
e dois virgula quarenta e nove metros quadrados), parte do im6vel situado
nesse municipio, na Praça Getülio Vargas, na Vila Major Ezequiel, constituido
de urn terreno corn area de 5.000m 2 (cinco mll metros quadrados), de forma
triangular, confrontando, na extensao de lOOm (cern metros), corn a Rua
Governador Valadares na extensâo de 95 metros (noventa e cinco metros),
corn a Rua Santo Antonio e, na extensao de 105m (cento e cinco metros),
corn rua sem denominacao conforme a escritura püblica no 422, registrada a
fls.71 do Iivro 2-C - Registro Geral -, no CartOrio de Registro de ImOveis da
Comarca de AlvinOpolis. 	 -

Parágrafo ünico - 0 im6vel mencionado no "caput" deste artigo destina-se a
construcao de praça p(iblica.

Art. 2 1 - 0 imOvel de que trata esta lei rever-teré ao patrirnOnjo do Estado se,
findo o prazo de cinco anos contados da data de lavratura da escritura pUblica
de doacao, não Ihe tiver sido dada a destinaçao prevista no artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissoes, 29 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presjdente - Ailton ViIe!a, relator - Paulo Piau.
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PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.121/97

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei no 1.121/97, do Deputado Jorge Hannas, que autoriza o

Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao Flarnengo
Futebol Clube, corn sede no Municipio de Cataguases, foi aprovado no 21
turno, corn a Emenda no I ao vencido no 1 0 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.121/97
Autoriza o Poder Executivo a doar o irnôvel que especifica ao Flamengo

Futebol Clube, corn sede no MunicIpio de CataguaseS.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Flamengo Futebol

Clube, corn sede no MunicIpio de Cataguases, o imôvel constituldo de parte
de terreno situado nesse municipio, havido por compra, conforme a escritura
piiblica lavrada em 25 de outubro de 1945, transcrita no livro 3-AD, a fis. 128-
v, sob o no 6-503, no CartOrio de Registro de Irnôveis da Comarca de
Cataguases, corn area aproxirnada de 10.800rn2 (dez mil e oitocentos metros
quadrados), corn confrontacOeS, pela frente, corn a Rua Coronel Joaquim
Gomes de AraUjo Porto; pelo fundo, corn imOvel de propriedade da Prefeitura
Municipal; pela esquerda, corn a Rua Dr. Lobo Filho; e pela direita, corn
irnôvel de propriedade do Estado.

Paragrafo ünico - A doação do imóvel fica condicionada a sua utilizacão
pelo donatário para os fins educativos de difusão do esporte e de incentivo a
sua prática.

Art. 20 - 0 irnOvel de que trata esta lei reverterá ao patrimOnio do Estado se,
findo o prazo de cinco anos a contar da data de lavratura da escritura pUblica
de doaçOo, náo lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - 0 anexo a que se refere o art. 10 da Lei no 12.995, de 30 de julho de
1998, fica acrescido da seguinte ordem:

"Ordem: 134
Municipio: Uberlândia
Endereço: Avenida Cipriano del Fávero, 741 - Centro
Atual utulizaçäo: Uberlàndia Tênis Clube.".
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacáo.
Art. 5° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
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Sala das Comissöes, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Paulo Piau - Aliton

Vilela.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.424/97

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n o 1.424/97, da Deputada Maria José Haueisen, que

determina o pagamento de indenizaçào a vitima de tortura praticada por
agente do Estado, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vern agora o projeto a esta Comissào, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.424/97
Determina o pagamento de indenização a vitima de tortura praticada por

agente do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado pagará indenizacâo a vItima de tortura praticada por seus

agentes em razão de participacâo ou de acusação de participação em
atividades poilticas, no perIodo de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
1979, que não tenha resultado em morte, observados os seguintes limites:

I - no minimo, R$5.000,00 (cinco mil reais) e, no máximo, R$10.000,00 (dez
mil reais), nos casos em que a tortura houver acarretado lesäo corporal de
qualquer natureza;

II - no mInimo, R$10.001,00 (dez mil e urn reals) e, no máximo,
R$20.000,00 (vinte mil reals), nos casos em que a tortura houver acarretado
invalidez parcial;

III - no minimo, R$20.001,00 (vinte mil e urn reals) e, no maxima,
R$30.000,00 (trinta mil reals), nos casos em que a tortura houver acarretado
invalidez permanente.

§ 10 - A indenizag5o a que se refere este artigo sO poderá ser paga se
requerida pela vitima, por seu representante corn poderes especIficos ou pelo
sucessor legal, no prazo de sessenta dias contados da data fixada na
regulameritação desta lei.

§ 20 - 0 pagamento de eventual indenizaçao pela União, fundada em iguais
motivos, não inibe a indenização estabelecida nesta lei.

Art. 20 - A decisão sobre o pagamento da indenizaçào institulda por esta lei
será de responsabiliciade do Conselho Estadual de Direitos Humanos e terá
caráter irrecorrIvef.
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Paragrafo Unico - DecidindO favoravelmente ao pedido, a Conselho fixará o
valor da indenizacão e, não havendo disponibulidade financeira para a
quitacão, determinará sua inclusão na proposta orçamentária da Secretaria
de Estado da Justica e de Direitos Hurnanos, para liquidacâo no exercicio
fiscal seguinte.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor no exercIcio fiscal seguinte ao de sua

publicacäo.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoeS em contrário.
Sala das ComissOes, 28 de dezembro de 1998.
AIlton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - SebastiãO Costa.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.654/98
Corn issão de Redação

O Projeto de Lei no 1.654/98, do DeputadO Marcos Helênio, que acrescenta
parágrafos ao art. 1 0 da Lei no 1.515, de 15/12156, a qual dispãe sobre
declaracâO de bens de cidadäoS que exercam cargo e funçäo püblica, e dá
outras providênciaS, foi aprovado no 2 0 turno, corn as Emendas n os 1 e 2.

Vern agora a projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnuca
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1

0 do art.

268 do Regirnento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicãO a seguinte redacâo final,

que está de acordo corn a aprovado.
PROJ ETO DE LEI N o 1.654/98

Acrescenta parágrafos ao art. 1 0 da Lei no 1.515, de 15 de dezembrO de
1956, a qual dispOe sobre declaracãa de bens de cidadäos que exercam
cargo e função pUblica, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 1 0 da Lei no 1.515, de 15 de dezembro de 1956, fica

acrescido dos seguinteS § 70, 8 0 e 90:
"Art. 	 1°

§ 70 - As declaracöes de que trata este artigo seräo publicadas no Orgão
oficial dos Poderes do Estado.

§ 81 - A publicacãO referida no parágrafo anterior será efetuada no prazo de
quinze dias contados da data de sua apresentacão em cartOria.

§ 90 - ConstarãO na publicacao a que se refere a § 
70 a identificacaO do

cartOria mencionado no § 1 0 e a garantia estabelecida no § 4° deste artigo.

Art. 21 - A declaracãa de bens dos ocupantes, na data de publicacãa desta
lei, dos cargos referidos na Lei n o 1.515, de 15 de dezembro de 1956, bern
como a daqueles abrangidos pelo disposto na Lei n o 10.048, de 26 de
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1208dezembro de 1989, será publicada no Orgäo oficial dos Poderes do Estado no
prazo de trinta dias.

Art. 30 - 0 art. 10 da Lei n° 1.515, de 15 de dezembro de 1956, ficaacrescido da seguinte ailnea "f":
"Art. 10

f) servidores da Policia Civil.".
Art. 40 - Em caso de i nstaurag5o de processo penal contra servidor daPolIcja Civil, este será imedlatarnente afastado do cargo ou da atividade ate o

trànsito em julgado da decisão judicial.
Art. 50 Ficam revogados o § 60 do art. 1 0 e 0 aft 4° da Lei n° 1.515, de 15de dezembro de 1956.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao
Art. 70 - 

Revogam-se as disposicaes em contrárjo
Sala das Comissöes, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues Presidente -Arnaldo Penna, relator - Paulo Piau - AiltonVilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NO 1.668/98Comissâo de Redacao

0 Projeto de Lei no 1.668/98, do Deputado Geraldo Rezende, que altera o §1° do art. 19 da Lei n° 9.381, de 18 de dezembro de 1986, a qual institui o
quadro de pessoal das unidades estaduals de ensino e dá outrasprovjdências foi aprovado nos turnos regimentajs sem emendaVern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnicalegislativa Seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do §1° do art.268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacäo 

final,que está de acordo corn o aprovado
PROJETO DE LE! NO 1.668/98Altera o § 10 

do art. 19 da Lei n° 9.381, de 18 de dezembro de 1986, que
institul o quadro de pessoal das unidades estaduals de ensino e dá outrasprovidéncias

A Assernbléia Legislativa do EStado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os incisos I e II do § 1 0 do art. 19 da Lei n° 9.381, de 18 de

dezembro de 1986, passam a vigorar corn a seguinte redacao:
'Art.l g - ........
§1°- .......
- corn menor tempo de serviço püblico estadual;

II - corn rnenor tempo de serviço na escola;".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pub!icacao
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Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 29 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Paulo Piau.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 1.699/98
Comissão de Redacao

0 Projeto de Lei n o 1.699/98, da Comissão Parlamentar de lnquérito, para,
no Prazo de 120 Dias, Investigar a Falta de Repasses do Tesouro Estadual
ao IPSEMG, no Perlodo dos Ultimos 10 Anos, das Parcelas Referentes a
Contribuiçâo dos Servidores e da Respectiva Cota de Responsabilidade do
Estado, em Curnprirnento aos Arts. 29 e 30 da Lei n° 9.380, de 18 de
Dezembro de 1986; e, ainda, Apurar os Motivos que Levaram as
Irregularidades no Gerenciamento do lnstituto, Diagnosticadas pela Comissào
Especial da Assembléia Legislativa em Marco do Corrente Ano (1997), que
estabelece a competência do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG - para arrecadar e aplicar as contribuicOes
sociais de que trata o paragrafo Onico do art. 149 da Constitucão da
Repblica, foi aprovado no 21 turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LE! N o 1.699/98
Estabelece a competéncia do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais - IPSEMG - para arrecadar e aplicar as contribuicöes
sociais de que trata o paragrafo ünico do art. 149 da Constituicão da
RepUblica.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Compete ao Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - IPSEMG - arrecadar e aplicar as contribuicães sociats de que
trata o parágrafo ünico do art. 149 da Constituição da RepUblica.

Paràgrafo Unico - A cornpetência de que trata o "caput" deste artigo
compreende as atividades de tributação, arrecadacão, fiscalizacão e
cadastramento.

Art. 20 - Os órgãos dos Poderes do Estado, as autarquias e as fundaçöes
enviaräo ao IPSEMG os demonstrativos mensais das receitas de
contribuicöes sociais cobradas de seus servidores.

Parágrafo Unico - Ao IPSEMG caberá a apuração, a inscrição e a cobranca
das respectivas dividas ativas.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Paulo Piau - Aliton

Vilela.
PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.780/98

Corn issão de Redacão
O Projeto de Lei no 1.780/98, do Deputado Romeu Queiroz, que autoriza a

empresa Centrais de Abastecirnento de Minas Gerais S.A. - CEASA-MG - a
doar ao Estado de Minas Gerais o imOvel que especifica, foi aprovado no 2°
turno, na forma do vencido no 10 turno.

Vern agora a projeto a esta ComissOo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N o 1.780/98
Autoriza a empresa Centrais de Abastecirnento de Minas Gerais S.A. -

CEASA-MG - a doar ao Estado de Minas Gerais a irnóvel que especifica.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica a empresa Centrals de Abastecimento de Minas Gerais S.A. -

CEASA-MG- autorizada a doar ao Estado de Minas Gerais o imOvel
constituldo de urn terreno corn area de 12.267,51m 2 (doze mil duzentos e
sessenta e sete vIrgula cinqüenta e urn metros quadrados), situado no
Municlpio de Patrocinio, registrado sob o n o 8.993, a fls 98 do livro 2AH, no
Cartôrio de Registro de lmóveis da Comarca de Patrocinio.

Paragrafo Onico - 0 imável descrito neste artigo destina-se a abrigar a 87°
Companhia Especial da PolIcia Mititar de Minas Gerais.

Art. 20 - 0 irnOvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio da CEASA-
MG se, findo a prazo de trés anos contados da data da lavratura da escritura
püblica de doação, não Ihe tiver sido dada a destinacao prevista no art. 10.

Art. 3 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Paulo Piau - Aliton

Vilela.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.784/98

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.784/98, do Deputado Gilmar Machado, que declara de

utilidade pUblica a NOcIeo de Acão Social Joseph Arnold Harrington, corn
sede no Municipio de Belo Horizonte, fol aprovado em turno Onico, sem
emenda.
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Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. 	
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Art. 40 - 
Revogam-se as disposicoes em contrárjo.

Sala das Comissães, 29 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Paulo Piau.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.711/98Corn issão de Redacao
0 Projeto de Lei n o 1.711/98, do Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder

Executjvo a doar a entidade Assisténcia Social São Judas Tadeu, no
MunicIpio de Uberaba, o imOvel que especifica, foi aprovado nos turnosregimentals sem emenda

Vern agora o projeto a esta Comissao a firn de que, Segundo a técnica
legislativa seja dada a matérja a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim Sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.711/98
Autoriza o Poder Executivo a doar a entjdade Assisténcia Social São Judas

Tadeu, no MunicIpio de Uberaba, o imóvel que especifica.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executjvo autorizado a doar a entidade Assisténcia

Social São Judas Tadeu, no Municpio de Uberaba, o irnOvel urbano sembenfeitorias, situado nesse municpio na Rua Colombia na Vila São José, no
Bairro Fabricio, formado pelo lote 75 da quadra F, constante de urn terreno
que mede 12,50m (doze metros e cinquenta centimetros) de frente por 25m
(virite e cnco metros) de fundo, confrontando corn irnOvejs de propriedade de
Dionisio Pereira e dos vendedores, distante 16,25m (dezesseis metros e vinte
e cinco centimetros) da esquina corn a Rua Argentina e 53,75m (cinquenta e
trés metros e setenta e cinco centimetros) da esquina corn a Rua Urugual, no
lado de numeraçao par, registrado sob o no 32.978, a fls. 292 do Iivro 3-AH,
no CartOrio do 10 Oflcio de Registro de ImOveis da Comarca de Uberaba.

Parágrafo Unico - 0 im6vel descrito neste artigo destina-se a abrigar as
instalacoes da entidade Assisténcia Social São Judas Tadeu, no MunicIpio deUberaba.

Art. 20 - 0 imOvel de que trata esta lei reverterá ao patrimOnjo do Estado Se,
findo o prazo de trés anos contados da lavratura da escritura püblica de
doacão, não Ihe tiver sido dada a destinaçao prevista no artigo anterior.Art. 30 - 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - 

Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das CornissOes, 28 de dezembro de 1998.
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Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legisfativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.784/98
Declara de utilidade piiblica o Nücleo de Ação Social Joseph Arnold

Harrington, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pCiblica o Nücleo de Açâo Social Joseph

Arnold Harrington, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.804/98
Corn issão de Redaçào

0 Projeto de Lei n o 1.804/98, do Deputado Anderson Adauto, que dispöe
sobre a criação da Area de Proteçâo Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio
Uberaba - APA do Rio Uberaba - e dá outras providências, foi aprovado no 2°
turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçäo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.804/98
Dispãe sobre a criação da Area de Proteçao Ambiental da Bacia

Hidrográfica do Rio Uberaba - APA do Rio Uberaba - e dá outras
providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam declarados Area de Proteçao Ambiental da Bacia

Hidrográfica do Rio Uberaba - APA do Rio Uberaba - Os terrenos que
integrarn a bacia hidrográfica desse rio, situados a montante do ponto de
captação de águas da cidade de Uberaba.

§ 1°- Os limites da area de que trata o "caput" deste artigo são os definidos
pelo perimetro da bacia hidrográfica do rio Uberaba, a montante da
confluéncia corn o cOrrego Lajeado, que abrange uma superfIcie de 463km2
(quatrocentos e sessenta e trés quilômetros quadrados).
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§ 20 - 0 Poder Executivo, no prazo de cento e oltenta dias, elaborará o
memorial descritivo da APA do Rio Uberaba, contendo os limites da bacia e
as areas dos municIpios abrangidos.

Art. 2° - A APA do Rio Uberaba destina-se a recuperacãO, a preservacão e

a conservacãO do rio Uberaba e:

- a protecão do ecossistema ribeirinho para a manutencão do regime
hidrolOgico;

II - a preservacão dos remanescentes florestais da bacia hidrográfica;
III - a recomposição forestal da vegetação ciliar e das demais areas de

preservacão permanente previstas na Lei n o 10.561, de 27 de dezembro de

1991;
IV -a meihoria das condicöes para a recuperacão e a proteção da fauna e

da flora regionais, em especial das espécies ribeirinhas e da ictiofauna;
V - ao estImulo a melhoria da qualidade ambiental das areas circunvizinhas.
Art. 30 - E proibido, na APA do Rio Uberaba:
I - promover açöes de desmatamento e degradacão ambiental, de

drenagem, de aterro, de obstrucão de canal e outras que descaracterizem os
ecossistemas da bacia sem as medidas compensatôrias de recuperacão
ambiental, resguardando o efeito estabilizador da cobertura vegetal contra o
aparecimento dos pontos suscetIveis a erosão;

II - realizar obra que importe ameaca ao equilIbrio ecológico ou que atente
contra os objetivos estabelecidoS no art. 2 1 desta lei;

III - realizar terraplenagem, aterro e dernais obras de construcão civil sem
as devidas medidas de protecão aos ecossistemas, previamente aprovadas
pelos órgãos ambientais ou de gestão da APA;

IV - pescar corn rede, tarrafa ou assemelhados.
Art. 40 - a Estado se articulará corn os Municipios de Uberaba e de

Uberlãndia para a implantacão e a administracão da APA do RioUberaba.
Paragrafo Onico - Para a gestäo da APA do Rio Uberaba, sera criado Orgão

colegiado, composto de representantes do poder pUblico estadual e dos
municIpios envolvidos, dos usuários e de entidades da sociedade civil
organizada corn sede e atuação comprovada na bacia hidrográfica, na forma
do regulamento desta lei.

Art. 50 - a Poder Executivo regularneritará esta lei no prazo de cento e
oltenta dias.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãO.
Art. 7° - Revogam-se as disposicöeS em contráriO.

C
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Sala das Comissöes, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Paulo Piau - Ailton

Vilela.
PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.815/98

Corn issâo de Redaçao
O Projeto de Lei, n° 1.815/98, do Deputado Ivair Nogueira, que declara de

utilidade pUblióa Associaçâo Comunitária Amigos do Bairro Universal e
Adjacências, com sede no MunicIpio de Betim, foi aprovado em turno ünico,
sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.815/98
Declara de utilidade pUblica a Associaçao Comunitária Amigos do Bairro

Universal e Adjacências, corn sede no MunicIpio de Betim.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação Comunitária

Amigos do Bairro Universal e Adjacências, corn sede no Municipio de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissôes, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton Viiela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.820/98
Cornissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.820/98, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Municipio de Maripá de Minas o imóvel que
especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, sern ernenda.

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

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

PROJETO DE LEI N O 1.820/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municlpio de Maripá de Minas o

imóvel que especifica.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municlpio de Maripá
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de Minas o imôvel rural corn benfeitoria constituIda doprédio dadesativada
Escola Estadual Coronel Vieira Prisco, corn area de 10.200m 2 (dez nut e
duzentos metros quadrados), situado na localidade de Fazenda da Pedra
Branca, confrontando, pela frente, corn o Km 41 •e o Km 42 da Rodôvia
MaripaArgirita pela direita, corn imOvel de propriedade de Wantuil José da
Costa; pela esquerda, corn imôvel de propriedade de Simão Miguel da Silva, e,
pelos fundos, corn o côrrego das Contendas, havido por doacão, conforme a
escritura püblica transcrita sob o n° 5.425, a fis. 129 do livro 3-I, no Cartório
do Registro de lmóveis da Cornarca de Guarará.

Parágrafo (Jnico - 0 imóvel descrito no "áaput" déste artigo destina-se a
assentamefltos, a cargo do MunicIpio de Maripá de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Comissöes, 28 de dezembro de 1998.
Aliton Vilela, Presidente - Arhaldo Penna, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.821/98
Corn issâo de Redacao

O Projeto de Lei n° 1.821/98, do Deputado Ambrósio Pinto, que dectara de
utilidade püblica a Associação Betesda, corn sede no Municipio de ltajubá, foi
aprovado em turno ünico, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final,
queestá de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.821/98
Declara de utilidade püblica a Associacão Betesda, corn sede no Municiplo

de ltajubá.
A Assembléià Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacâo Betesda, corn

sede no Municipio de Itajubá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Cornissôes, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnald6Penna, relator - Aliton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI.N° 1.823/98
Cornissão de Redacâo

O Projeto de Lei n° 1.823/98, do Deputado Joâo Leite, que declara de
utilidade pUblica a Associação Missâo Resgate, corn sede no MunicIpio de
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Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim Sendo, opinamos por se dar a proposiçao a Seguinte redaçao final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.823/98
Declara de utilidade püblica a Associaçao Missão Resgate, corn sede no

MunicIpio de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao Missão Resgate,

corn sede no MunicIpio de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissöes, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.831/98
Corn issâo de Redaçao

0 Projeto de Lei no 1.831/98, do Deputado Joao Leite, que declara de
utilidade pCiblica a Fundaçáo de Apolo e Desenvolvimento da Educaçâo,
Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Fundaçao Renato Azeredo -, corn
sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno ünico, corn a
Emenda n o 1.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.831/98
Declara de utilidade pCiblica a Fundação de Apolo e Desenvolvimento da

Educaçäo, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Fundaçáo Renato Azeredo
-, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundaçao de Apolo e

Desenvolvimento da Educaçao, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais -
Fundação Renato Azeredo -, corn sede no Municiplo de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das Cornissães, 15 de dezembro de 1998.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.846/98
Comissäo de Redaçâo

O Projeto de Lei n o 1.846/98, do Deputado Miguel Martini, que declara de
utilidade piiblica a Unidade Assistencial Nossa Senhora da Abadia, corn sede
no MunicIplo de Uberlândia, foi aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.846/98
Declara de utilidade pUblica a Unidade Assistencial Nossa Senhora da

Abadia, corn sede no Municiplo de Uberländia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Unidade Assistencial Nossa

Senhora da Abadia, corn sede no Municipio de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposicöeS em contrário.
Sala das Comissöes, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aliton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 1.852/98
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.852198, do Deputado Francisco Ramaiho, que declara
de utilidade ptblica a Associaçâo de Pais e Amigos dos ExcepcionaiS - APAE
- de Santa Rosa da Serra, corn sede nesse municiplo, foi aprovado em turno
Unico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno. 	 -

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicáo a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 1.852198
Declara de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Santa Rosa da Serra, corn sede nesse municiplo.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçäo de Pals e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Santa Rosa da Serra, com sede nesse
municiplo.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.856/98
Corn issáo de Redaçao

O Projeto de Lei n o 1.856/98, do Deputado José Militão, que declara de
utilidade püblica a Associaçao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de Porteirinha, corn sede nesse municIpio, fol aprovado em turno Unico, sern
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a firn de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.856/98
Declara de utilidade ptblica a Associação de Pals e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Porteirinha, corn sede nesse municIpio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação de Pals e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Porteirinha, corn sede nesse municipio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissães, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AlIton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.874/98
Comissäo de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.874/98, do Governador do Estado, que autoriza 0
Poder Executivo a doar ao MunicIplo de CarmOpolis de Minas o imOvel que
especifica, foi aprovados nos turnos regimentais, sem ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

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

PROJETO DE LEI N o 1.874/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municlpio de CarmOpolis de Minas a

imOvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de
Carmópolis de Minas o imôvel constituido de urn terreno corn area de
10,116ha (dez virgula cento e dezesseis hectares), corn benfeitoriaS
constituldas de casa e galpães que serviam ao extinto Curso Técnico em
Agropecuária, anexo a Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, situado
nesse rnunicIpio, na Rua Avelino Faleiro 30, no Distrito de Graminha, corn os
seguintes limites: partindo de urn esteio na divisa corn imôvel de propriedade
de Levi Teixeira de Carvalho, segue em linha reta, corn o rurno de 39 1 NE, ate
atingir urn pequeno córrego; sobe pelo côrrego, fazendo divisa corn irnOvel de
propriedade de José Teixeira da Costa Primo; dal, segue pelo córrego,
fazendo divisa corn imOvel de propriedade de Alencar Ferreira; dal, segue
pelo cOrrego, fazendo divisa corn imóvel de propriedade de Camilo de Souza
Ribeiro; dal, segue pela direita, fazendo divisa corn irnóvel propriedade de
Joaquim da Costa Santos; dal, segue em linha reta, corn o rurno de 88° SW,
ate atingir a divisa de imóvel de propriedade de Sebastião Nogueira Vaz;
desse ponto, segue corn o mesmo rurno, ate atingir urn lagrirnal; desse ponto,
segue a direita, pelo côrrego, ate atingir a estrada de autornavel; desse ponto,
segue ate atingir a estrada cavaleira, fazendo divisa corn terreno de
propriedade de Geraldo da Costa Santos; desse ponto, segue a esquerda,
pela estrada cavaleira, ate atingir o esteio, ponto inicial desta descricáo.

Parágrafo ünico - 0 irnóvel de que trata este artigo destina-se a irnplantacâo
de projetos de assisténcia social da adrninistracão municipal de Carrnôpolis
de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revogarn-se as disposicöes em contrário
Sala das Cornissöes, 28 de dezernbro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Paulo Piau - Ailton

Vilela.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.885/98

Cornissào de Redaçäo
O Projeto de Lei no 1.885198, do Deputado Raul Lima Neto, que declara de

utilidade piiblica a AssociacãO Shekinah de Assistência Social - ASAS -, corn
sede no Municlpio de Bela Horizonte, foi aprovado em turno (mica, corn a
Ernenda no 1.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 0 do art.

268 do Regimento Interna.
Accim nrlr rnIfl2mOs nor se dar a proposição a seguinte redação final,

q;;;; ;;corn o aprovado.
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PROJETO DE LEI No 1.885/98
Declara de utilidade püblica a Associaçao Shekinah de Assistência Social -

ASAS -, corn sede no Municipio de Bela Horizonte.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação Shekinah de

Assisténcia Social - ASAS - corn sede no MunicIpia de Bela Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAQ FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 1.903/98
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 1.903/98, do Deputado Miguel Martini, que declara de
utilidade pUblica a Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo
de Sete Lagoas, corn sede nesse municipio, foi aprovado em turno ünico,
corn a Emenda no 1.

Vem agora a projeto a esta Comissao, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos par se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.903/98
Declara de utilidade pCiblica o Conselho Central da Sociedade de São

Vicente de Paulo de Sete Lagoas, corn sede nesse municIpio.
A Assembléja Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade püblica a Conselho Central da

Sociedade de São Vicente de Paulo de Sete Lagoas, corn sede nesse
municIpia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogarn-se as dispasicoes em contrário.
Sala das Comissães, 28 de dezembro de 1998. 	 -
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela - Paulo

Piau.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.904/98

Cornissão de Redação
0 Projeto de Lei n° 1.904/98, do Deputado Ivair Nogueira, que declara de

utjljdade pCiblica a Vila Vicentina Monsenhor Castro de Candeias, corn sede
nesse municIpio, foi aprovado em turno Unico, sem ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comjssão, a firn de que, segundo a técnica
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legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos par se dar a praposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.904/98
Declara de utilidade pCiblica a Vila Vicentina Monsenhor Castro de

Candeias, corn sede nesse municIpio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Vila Vicentina Monsenhar

Castro de Candeias, cam sede nesse municipia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãa.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicöes ern contrário.
Sala das Comissöes, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela - Paulo

Piau.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.906/98

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.906/98, do Deputado Arnaldo Canarinho, que declara

de utilidade püblica a Associação Comunitária do Bairro Bernardo Monteiro,
cam sede no Municipia de Contagem, foi aprovado em turno iinico, sem
emenda.

Vem agora a projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regirnenta Interno.

Assim sendo, opinamos par se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo cam a aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.906/98
Declara de utilidade pUblica a Associação Comunitária do Bairro Bernardo

Monteiro, corn sede no Municipio de Contagern.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacãa Comunitária do

Bairro Bernardo Monteiro, corn sede no MunicIpio de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrária.
Sala das ComissOes, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailtan Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.907/98
Comissão de Redacão

0 Projeto de Lei n° 1.907/98, do Deputado Ronaldo Vascancellas, que
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declara de utilidade pUblica a Creche Cornunitária Tia Mamália, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçào a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.907/98
Declara de utilidade ptiblica a Creche Comunitária Tia Mamália, corn sede

no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Creche Comunitária Tia

Mamália, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 15 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.908/98
Comissào de Redação

0 Projeto de Lei no 1.908/98, do Deputado Bené Guedes, que declara de
utilidade püblica a entidade Servicos de Obras Soclais de Vieiras, corn sede
nesse municipio, fol aprovado em turno Unico, corn a Emenda n o 1.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.908/98
Declara de utilidade püblica a entidade Serviços de Obras Sociais de

Vieiras, corn sede nesse municIpio.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Servicos de Obras

Sociais de Vieiras, corn sede nesse municIpio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçães ern contrârio.
Sala das Comissães, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela - Paulo

Piau.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.909/98

1223
Corn issão de Redação

0 Projeto de Lei n o 1.909/98, do Deputado Tarcisio Henriques, que declara
de utilidade pUblica a Associação dos Moradores dos Bairros Menezes e
BandeiranteS I e II, corn sede no MunicIpio de Cataguases, foi aprovado em
turno Unico, sem ernenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.

268 do Regimento Interno.
Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçáo final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N o 1.909/98

Declara de utilidade piiblica a Associacão dos Moradores dos Bairros
Menezes e Bandeirantes I e II, corn sede no Municipio de Cataguases.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão dos Moradores

dos Bairros Menezes e Bandeirantes I e II, corn sede no MunicIpio de
Cataguases.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 15 de dezernbro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vitela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.911/98
Cornissão de Redaçäo

O Projeto de Lei n o 1.911/98, do Deputado José Heririque, que declara de
utilidade ptiblica o Lions Clube de Belo Oriente, corn sede nesse municIpio, fol
aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.

268 do Regimento Interno.
Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposiçâo a seguinte redação final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N O 1.911/98

Declara de utilidade pUblica o Lions Clube de Belo Oriente, corn sede nesse
,	 municipio.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pUbtica o Lions Clube de Belo Oriente,

corn sede nesse municIpio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticacão.

T j 	 Art. 3 0 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
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Sala das Comissöes, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela - Paulo

Piau.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.914/98

Comissâo de Redação
0 Projeto de Lei no 1.914/98, do Governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar a Associação Profissionalizante do Menor de Belo
Horizonte - ASSPROM - o imOvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentals, sern emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
tegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.914/98
Autoriza o Poder Executivo a doar a Associaçäo Profissionatizante do

Menor de Belo Horizonte - ASSPROM - o imôvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Associacão

Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - ASSPROM - o imóvel situado
nesse municipio, na Rua Minas Novas, 233, no Bairro Cruzeiro, constituldo
dos lotes de terreno n os 6 e 7 do quarteirão no 13 da 1a secâo suburbana e as
edificaçoes neles existentes, havido por doacào, conforme a escritura püblica
registrada sob o no 61.129, a fis. 265 do Iivro 3-131-1, no Cartôrio do 2 1 OfIcio do
Registro de lmóveis de Belo Horizonte.

Parágrafo ünico - 0 imóvel de que trata este artigo destina-se a instalaçâo
da sede da donatária.

Art. 2° - A escritura da doação de que trata esta lei conterá cláusulas de:
- impenhorabilidade do imôvel;

II - inalienabilidade do imóvel;
Ill - reverso do imóvel ao doador no caso de dissoluç56 da entidade

donatária ou de paralisaçâo de suas atividades por mais de urn ano;
IV - reserva de trinta por cento da capacidade de atendimento da donatária

para o atendimento a menores carentes indicados pela Secretaria de Estado
do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, a ser
executado med iante convênio, observados os critérios da ASSPROM.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçães em contrário, especialmente o inciso IV

do art. 10 da Lei no 13.008, de 9 de setembro de 1998.
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Sala das Comissöes, 28 de dezembro de 1998.
AItton Vilela, Presidente - Arnado Penna, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI No 1.915198
ComissãO de Redacäo

0 Projeto de Lei n°1 .915/98, do Deputado Durval Angelo, que declara de
utilidade piiblica a Caixa Escolar da Escola Municipal Francisco Azevedo,
corn sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.

268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicàO a seguinte redaçâo final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N o 1.915/98

Declara de utilidade püblica a Caixa Escolar da Escola Municipal Francisco
Azevedo, corn sede no Municipio de Belo Horizonte,

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Caixa Escolar da Escola

Municipal Francisco Azevedo, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela - Paulo

Piau.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.931/98

Comissâo de Redação
O Projeto de Lei no 1.931/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que

declara de utilidade püblica a Associacão Comunitária Selma Cristina Pires,
corn sede no Municlpio de Senhora do Porto, foi aprovado em turno Unico,
sem emenda. 	 -

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.

268 do Regirnento Interno.
Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicâo a seguinte redaçâo final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N o 1.931/98

Declara de utilidade piiblica a AssociacãO Comunitária Selma Cristina Pires,
corn sede no Municlpio de Senhora do Porto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Selma Cristina Pires, corn sede no MunicIpio de Senhora do Porto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Auiton Vilela - Paulo

Piau.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.936/98

Corn issão de Redaçao
0 Projeto de Lei no 1.936/98, da Comissão Parlamentar de lnquerito para,

no Prazo de 120 Dias, Proceder a Apuraço de DenUncias de Irregularidades
no Funcionarnento dos Bingos em Minas Gerais, tais como Violaçao de
Direitos Hurnanos, Sonegaçao Fiscal, Fraudes na Premiaçao e Envolvimento
de Policiajs corn as DenUncias, entre Outros Delitos, que torna obrigatoria a
afixaçao do regulamento dos sorteios nas deperidéncias das casas de bingo,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissào, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regimento interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.936/98
Torna obrigatOria a afixaçao do regulamento dos sorteios nas dependências

das casas de bingo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A entidade promotora de bingo, na modalidade denominada bingo

permanente, afixará, em suas dependéncias em local visivel para o püblico,
cartaz contendo o regulamento dos sorteios.

Parágrafo Unico - 0 cartaz a que se refere o "caput" deste artigo conterá,
ainda, o nome, o endereço e o telefone dos principais Orgâos de defesa do
consumidor do municIpio em que a entidade estiver sediada.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Paulo Piau - Ailton

Vilela.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.940/98

Corn issâo de Redaçao
0 Projeto de Lei n o 1.940/98, do Deputado Ivair Nogueira, que estabelece
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norma para concurso piiblico promovido pelo Estado, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar 6 proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.940/98
Estabelece norma para concurso püblico promovido pelo Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - No edital de concurso püblico promovido por órgão ou entidade da

administracâo direta ou indireta do Estado constarão, entre outros dados, o
nome do municIpio onde seräo realizadas as provas de conhecimento e o
local de entrega dos comprovantes de tItulos.

Art. 20 - Se houver disposicào expressa em lei determinando a participacão
de representante de ôrgão ou entidade ptiblica ou privada na composicâo da
banca ou comissâo examinadora do concurso, fica vedada a delegacâo de
competência a terceiros, mediante contrato, convênio ou instrumento
congênere, para a elaboracãO e a correçäo das provas de conhecimento.

Art. 3° - Para os fins do disposto no inciso I do § 1 0 do art. 10 da Lei no
12.919, de 29 de junho de 1998, somente em decorrência da extinçao da
atual delegacão nos termos do art. 39 da Lei Federal no 8.935, de 18 de
novembro de 1994, será considerada vaga a serventia provida a qualquer
tItulo, ate a vigência da mencionada lei federal.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào.
Art. 50 - Revogam-Se as disposicães em contrário, especialmente o

parágrafo ünico do art. 12 da Lei n o 12.919, de 29 de junho de 1998.
Sala das ComissöeS, 29 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Paulo Piau.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.945/98
Comissâo de Redacáo

O ProjetO de Lei no 1.945/98, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Oliveira o imóvel que especifica, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.

268 do Regimento lnterno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicãO a seguinte redação final,

que está de acordo corn o aprovado.
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PROJETO DE LEI N o 1.945/98

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Oliveira o imóvel que
especifica.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lO - Fica a Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Oliveira o

imóvel de propriedade do Estado, constituido de urn terreno e as respectivas
benfeitorias, compostas de urn sobrado em estilo neoclássico e outras
dependências, situado na Praça 15 de Novembro, 103, no Centro da cidade
de Oliveira, havido por compra e venda, conforme a escritura registrada sob o
n° 1009, a fis. 99 do Iivro 3-A, no CartOrio de Registro de lmóveis da Comarca
de Oliveira.

Parágrafo Unico - 0 imOvel de que trata este artigo destina-se a sede da
Casa de Cultura Carlos Chagas, da cidade de Oliveira.

Art. 2° - Na escritura de doaçao do irnóvel de que trata esta lei, constarão as
seguintes cláusulas:

I - utilização do imóvel exciusivamente para atividades culturais;
- cumprimento dos encargos decorrentes do tombamento do imóvef,

aprovado pelo Decreton° 19.112, de28de marçode 1978.
Parágrafo tJnico - 0 descumprimento do disposto neste artigo importará a

reversäo do imóvel ao patrimônio do doador.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 28 de dezembro de 1998.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LE! N O 1.947/98
Comissâo de Redação

0 Projeto de Lei no 1.947/98, do Deputado Agostinho Patrtis, que declara de
utilidade pUblica o Conseiho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito do
Ribeirão - CCRR -, corn sede no Municipio de Virginia, fof aprovado em turno
Unico, sem emenda. 	 -

Vern agora a projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N O 1.947/98
Declara de utilidade püblica o Conseiho de Desenvolvimento Comunitário

do Distrito do Ribeirâo - CCRR -, corn sede no Municipio de Virginia.
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade piblica o Conseiho de Desenvolvimento
ComunitáriO do Distrito do Ribeirão - CCRR -, corn sede no MunicIpio de
Virginia.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãO.
Art. 30 - Revogam-Se as disposicöes em contrário.
Sala das ComissãeS, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton Vileta - Paulo

Piau.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.956/98

Comissão de Redacão
0 Projeto de Lei no 1.956/98, do Governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar imOveis a União, foi aprovado no 2° turno, na forma
do vencido no 1 0 turno.

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

0 do art.

268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicãO a seguinte redaçâo final,

que está de acordo corn a aprovado.
PROJ ETO DE LEI N o 1.956/98

Autoriza o Poder Executivo a doar imOveis a União.
A Assembféia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo autorizado a doar a Uniáo as imOveiS de

propriedade do Estado, localizados no Municiplo de Bocaiüva, a seguir
descritos:

- terreno corn area de 968ha (novecentoS e sessenta e oito hectares),
situado no lugar denominado Fazenda Pogo do Rosário, registrado sob a n°
16.520, matricula 029, a fis. 116v. dos Iivros 2-1 e 3-R, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Bocaiüva;

II - terreno corn area de 2.348ha (dais mil trezentos e quarenta e oito
hectares), situado no lugar denominado Riachinho e Triunfo, na margem da
BR-135, registrado sob a n° 14.744, matricula 0056, a fis. 30 do livro 2.2, no
Cartório de Registro de lmáveis da Comarca de Bocaiüva;

III - terreno corn area de 2.768ha (dois mil setecentos e sessenta e oito
hectares), situado no lugar denominado Engenheiro Dolabela, na margem da
BR-135, registrado sob a n° 14.744, matricula 0056, a fls. 30 do livro 2.2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de BocaiUva;

IV - quatro glebas de terrenos integrantes da Fazenda Reunidas do Node,
situadas no Distrito de Engenheiro Dolabela, registradas sob a n° 14.744, a
fis. 218v do livro 3-0, matricula 0056, a fis. 30 do livro 2.2, no Cartório de
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a) area de 1.096ha (mll e noventa e seis hectares), no lugar denominado
Embarasla, na margem da estrada que liga a BR-135 a Jequital;

b) area de 2.720ha (dois mll setecentos e vinte hectares), no lugar
denominado Triunfo, na margem da BR-135;

c) area de 3.608ha (três mil seiscentos e olto hectares), nos lugares
denominados Catinga, Lagoa Grande, Pau Preto e Dolabela;

d) area de 5.632ha (cinco mll seiscentos e trinta e dois hectares), no lugar
denominado Tracada.

Parágrafo ünico - Os imOveis descritos neste artigo destinam-se ao
assentamento de famlilas previsto no Programa Naciona! de Reforma Agraria.

Art. 21 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimânio do Estado
Se, no prazo de cinco anos contados da Iavratura da escritura püblica de
doaçâo, nao Ihes tiver sido dada a destinaçao prevista no parágrafo ünico do
art. 10.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela - Paulo

Piau.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.958/98

Corn issão de Redaçâo
0 Projeto de Lei no 1.958/98, do Deputado Durval Angelo, que declara de

utilidade pUblica o Grupo de Assistêncja Beneficente em Pro! do Menor -
GABEME -, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte, fol aprovado em turno
Unico, corn a Emenda no 1.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legisiativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.958/98
Declara de utilidade pCib!ica o Grupo de Assisténcia Beneficente em Pro! do

Menor - GABEME -, corn sede no Municiplo de Bela Horizonte.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica dec!arado de utilidade püblica o Grupo de Assistência

Beneficente em Pro! do Menor - GABEME -, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3 0 - Revogam-Se as disposicöeS em contrário.
Sala das Cornissôes, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela - Paulo

Piau.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.959/98

Corn issão de Redação
0 Projeto de Lei n o 1.959/98, do Deputado Geraldo Rezende, que declara

de utilidade püblica a Associacão dos Moradores do Bairro do Bonfim, corn
sede no Municlpio de São João del-Rei, fol aprovado em turno Cinico, sem
ernenda.

Vern agora a projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.

268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicãO a seguinte redação final,

que está de acordo corn a aprovado.
PROJ ETO DE LEI N o 1.959/98

Declara de utilidade püblica a AssociacãO dos Moradores do Bairro do
Bonfirn, corn sede no MunicIplo de São João del-Rei.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade piiblica a AssociacãO dos Moradores do

Bairro do Bonfim, corn sede no Municlpio de São João del-Rei.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogarn-Se as disposicôes em contrário.
Sala das Comissães, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela - Paulo

Piau.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE RESOLUcAO No

1.997/98
ComissãO de Redacão

O Projeto de Resolução n o 1.997/98, da Mesa da Assembléla, que dispöe
sabre a aprovacão das contas da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, fol aprovado em turno ünico, corn a Emenda no 1.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.

268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,

que está de acordo corn a aprovado.
PROJ ETO DE RESOLUcAO N o 1.997/98

Dispãe sabre a apravacão das cantas da Assernbléia Legislativa do Estado
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A Assembleja Legslativa do Estado de Mines Gerais aprova:
Art. 10 - 

Ficani aprovadas as contas da Assembléja Legislativa referentes a
13a Legislatura, inclusive a execuçao uinanceira e orcarnentaria do mês de
dezembro de 1998, examlnadas pela Mesa em conjunto corn as Liderancas.

§ 10 - Ficam compensadas as obrigacoes a pagar relativas ao Imposto de
Renda Retido na Fonte e a Contribuiçao Previdenciária para Custeio Parcial
de Aposentadoria corn os créditos da Assembléja Legislativa relativos ao
recursos destinados a esse firn, retidos pela Secretaria de Estado da Fazenda
quando do repasse de seu duodécirno.

§ 2° - As obrigacaes a pagar relativas as contribuicoes patronal e dos
servidores ao IPSEMG serao de responsabjljdade do Poder Executivo, já que
as recursos destjnados a esse fim foram retidos na forma mencionada no
parágrafo anterior.

§ 30 - Fca a Mesa da Assernble,a autorizada a proceder ao cancelamento
das obrigacoes a pagar a que Se referern os § 1° e 2° deste artigo.

Art. 2° - Esta resolucao entra em vigor na data de sue publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissães, 28 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Paulo Piau - NltonVilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.998/98
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei no 1.998/98, de autoria da Mesa da Assembléja, que
prornove a adequacao da Lei Orgânica do Instituto de Previdéncia do
Legislativo do Estado de Mines Gerais - IPLEMG - as normas constitucionais
e dá outras providêncjas foi aprovado no 2 1 turno, corn as Ernendas nos 1 e 2ao vencido no 1° turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislative, seja dada a matérja a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.268 do Regirnento Interno. 	 -

Esta Comissão propöe a retirada, no inciso Ill do parágrafo Unico do art. 10,
da expressão "ressalvacja a expressa renLncja nos terrnos do art. 16 desta
lei", pois a Ernenda n o 1 de 2° turno ordenou a supressão do art. 16, que
tratava de rentlncja a aposentadorja já concedida

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.998/98
Promove a adequaçao da Lei Orgãnica do Instituto de Previdéncia do
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Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - as normas constitucionaiS
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Mines Gerais decreta:
Capitulo I

Disposicães Preliminares
Seção I

Da Denominacão, da Sede, do Foro e dos Fins
Art. 1 0 - 0 Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais

- IPLEMG -, criado pela Lei n o 6.258, de 13 de dezembro de 1973, é
autarquia, corn sede e foro na Capital do Estado.

Art. 2° - 0 IPLEMG é vinculado ao Poder Legislativo do Estado e tern par
finalidade conceder os benefIcios previdenciários previstos no art. 9 1 a seus
contribuinteS e dependentes, nos termos do seu regulamento.

Art. 30 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
- estipêndio de contribuicão a remuneracãO fixada pare os membros do

Poder Legislativo;
II - estipêndio de beneficlo a valor apurado para fins de pagamento previsto

nesta lei;
Ill - perIodo de carència o tempo correspondente ao nUmero mInimo de

contribuicöes mensais, fixado para a configuracão do diretto ao benefIcio.
Seçao II

Dos Contribuintes
Art. 4 0 - São contribuintes do IPLEMG:

- em caráter cornpulsório:
a) a Deputado a Assembléia Legislativa, enquanto durar a seu mandato;
b) Os aposentados, pensionistas e outros beneficiários;
II - em caráter facultativo, o Deputado Estadual, corn pelo menos quatro

anos de mandato a Assembléia Legislativa, que requerer sue inscriçào no
prazo de ate noventa dias apOs a término do seu mandato.

§ 1 0 - Deferida a inscrição pela Diretoria do Instituto, na forma do
regulamento, sera fixada a data de inIcia do recolhimento des contribuicöes.

§ 20 - 0 contribuinte facultativo que deixar de recolher as contribuicöes por
seis meses, consecutivos ou não, terá sua inscrição cancelada.

§ 30 - 0 Deputado que se afastar temporariarnente para a exercIcio de outra
função püblica e que optar pelo recebirnento da remuneracão ou subsIdio a
ela correspondente recolherá integralmente as parcelas previstas nos incisos
I e II do art. 50 desta lei, nos terrnos do regulamento.

§ 41 - Aplica-se, ao Deputado que se encontrar em licença sem
remuneracão, a dispasta no § 30 deste artigo, quanto ao recolhirnento des
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§ 50 -- 0 contribujnte compulsOrio a que se refere a alinea a" do inciso I
deste artigo é considerado inscrito a partir da data do inIcio do seu exercIclo
como Deputado Estadual

Seção II!
Das Contribuicoes

Art. 50 - o custejo dos beneflcjos e dos servicos previstos nesta lei será
mantjdo por meio de recurso que se incorpore a sua reserva técnica atuarial e
das seguintes contribuicoes

- do contrjbujnte compujsOrjo no valor de dez por cento do estipéndlo
II - do Poder Legislativo, no valor de vinte por cento do estipêndjo de cadaDeputado

III - do aposentado do pension ista e dos demais beneficiários, no valor de
dez por cento dos benefIcios respectivos;

IV - do contrjbujnte facultativo nos valores fixados nos termos dos incisos Ie II deste artigo

Parágrafo ünico - 0 IPLEMG promoverá, no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de publrcacão desta lei, estudos para a revisão e a
adequacao dos valores percentuajs previstos neste artigo a sua realidade
atuarial, encamlnhandoos a Mesa da Assembléja Legislativa para a adoçãodas providéncias legais que se fizerern necessárias.

Art. 60 - 0 contribuinte facultativo recolherá sua contribuiçao diretamente ao
IPLEMG ate o dia dez do més subsequente àquele a que se refere acontribuiçao.

Parágrafo ünico - 0 regulamento fixará penalidades pelo não-recolhirnento
da contribuiçao no prazo estabelecido

Secão IV
Dos DependentesArt. 70 - 

Para fins de prestacao previdenciária são dependentes doS eg u ra do:
- o cônjuge ou o companheiro

Il - o filho nâo emancipado, menor de vinte e urn anos ou inválido;
- o fiho não emancipado de ate vinte e quatro anos, se universjtárjo

Parágrafo ünico - Companheiro é a pessoa corn a qual o segurado, naforma do § 30 
do art. 226 da Constituicao da RepCjblica mantenha uniâo

estávej ha pelo menos cinco anos a época da prestacao previdenciária ou,
por rnenos tempo, se houver fllho comum do casal.

Art. 80
 - A prestacao previdenciárja é devida a dependente previarnenteinscrjto no IPLEMG
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CapItulo II

Dos BenefIcios
Seçáo I

Dos Servicos de Previdência e Assistência
Art. 90 - Os servicos previdenciários e assistenciais a disposição do

contribuinte e de seus dependentes e beneflciários cornpreendem a
aposentadoria, a pensão, o pecülio, a assistência social e outros beneficios
assistenciais.

Parágrafo ünico - A data do requerimento do beneflcio do IPLEMG fixa o
termo inicial de sua concessão.

Secão II
Da Aposentadoria

Art. 10 - Conceder-se-6 aposentadoria ao contribuinte do IPLEMG pelo
exercIcio de mandato eletivo estadual e desde que comprove tempo de
contribuição ou de servico prestado a Uniâo, a Estado, a rnunicipio, ao Distrito
Federal, a autarquia, a fundação püblica, a sociedade de economia rnista, a
empresa ptbIica ou privada, ou como autOnomo, devidamente atestado pelos
respectivos ôrgãos de previdéncia.

Paragrafo inico - 0 tempo de contribuicão ou de servico de que trata este
artigo será contado, observando-se o seguinte:

I - nâo sera admitida a contagem de tempo em dobro ou em outras
condicöes especlais;

II - é vedada a contagem do tempo de serviço pUblico corn a de atividade
privada, quando concomitantes;

III - não será contado por urn sistema o tempo de servtco utilizado para
concessão de aposentadoria pelo outro.

Art. 11 - Será concedida a aposentadoria:
I - por invalidez permanente, corn proventos proporcionais, correspondentes

a urn trinta e cinco avos por ano de exercIclo de mandato,
independentemente de perlodo de caréncia e idade, não podendo a beneficio
ser inferior a vinte e dois inteiros e oitenta e cinco centésimos par cento do
estipêndio de contribuicão;

II - por invalidez permanente, corn proventos integrals, independentemente
de perIodo de carência e idade, em decorréncia de acidente sofrido no
exercIcio do mandato parlamentar ou de doenca grave, contagiosa ou
incurável, especificada em el;

III - voluntariamente, após o término do mandato parlamentar, corn
proventos integrals, desde que observadas concomitantemente as seguintes
condiçaes:
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1236a) sessenta anos de idade e trinta e cirico anos de contribuiçâo, se homem,
e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição, se mulher;

b) minimo de dez anos de efetivo exercIcjo de mandato parlarnentar
estadual.

§ 1 0 - Para efeito do disposto na alinea "b" do inciso Ill, equipara-se ao
tempo de efetivo exerciclo de mandato parlamentar, ate o limite de dois anos,
o tempo de contribuiçao facultativa para o IPLEMG.

§ 20 - 0 valor dos proventos das aposentadorias previstas neste artigo será
calculado tornando-se por base o estipéndlo de contribuição do Deputado.

Art. 12 - A aposentadoria concedida na forma do disposto nesta lei não
poderá ultrapassar o valor do estipêndjo.

Art. 13 - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se tempo de
contribuicâo aquele reconhecido pelos sisternas de previdéncia social do
serviço püblico, civil ou militar, e da atividade privada, rural ou urbana.

Paragrafo ünico - A apuracào do tempo de exerciclo de mandato e do
tempo de serviço será feita em dias, que seráo conveftdos em anos,
considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias.

Art. 14 - E vedada a percepcão sirnultânea de proventos da aposentadoria,
nos termos desta lei, corn a remuneraçao de cargo, emprego ou funçâo
püblica, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituiçao da
RepUblica, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de
livre nomeaçao e exoneraçao.

Art. 15 - 0 detentor de mandato parlamentar estadual na data de publicaçao
desta lei será aposentado voluntariamente, corn proventos integrals, após o
término do seu mandato, desde que satisfaça concornitantemente, as
seguintes condicoes:

- trinta e cinco anos de contribuiçao previdenciaria;
II - exercico de, no rnInimo, oito anos de mandato parlamentar estadual;
Ill - cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de

idade, se mulher.
Parágrafo Unico - Aplica-se ao parlamentar a que se refere o - "caput" deste

artigo o disposto no inciso I do art. 8 0 da Lei n.° 7.855, de 17 de novembro de1980.
Seçâo Ill

Da Pensäo
Art. 16 - Conceder-se-6 pensão ao cãnjuge sobrevivente, por morte do

contrjbujnte do IPLEMG, correspondente a setenta por cento do valor do
beneficlo, acrescido de quatro por cento para cada dependente, ate o limite
de três quotas.
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§ 1 0 - A ocorrência de mode, cessacão da invalidez, casamento ou
maloridade do beneficiário, determina a cessacão do pagamento da quota de
quatro por cento acrescida a pensão prevista no "caput" deste artigo.

§ 21 - A quota prevista no "caput" deste artigo fica assegurada ao
beneficiáriO universitáriO, ate vinte e quatro anos de idade.

Art. 17 - No caso de mode ou casarnento do pensionista, suspender-se-6 o
adicional por dependente, e sua pensâo reverterá, em partes iguals, aos
beneficiárioS remanescenteS, nos termos do regulamento.

Art. 18 - 0 contribuinte sotteiro, legairnente separado ou vitivo poderá
destinar metade da pensão a pessoa que constituir como sua beneficiária
especial, na inexistência dos beneficiárioS definidos nos incisos II e Ill do art.
70 desta tel.

Paragrafo Unico - A pensão concedida nos termos deste artigo é pessoal,
intransferivel e terá a duração de cinco anos.

Art. 19 - Inexistindo pensionista, a pensão, salvo o adicional de cada quota,
será distribulda em partes iguals aos dependenteS a que se referem os
incisos It e ill do parágrafo ünico do art. 7 0 desta lei.

Paragrafo Unico - Extinguindo-Se a condicão de dependente, p01

emancipacão, maloridade, casarnento ou fatecimento, será a pensäo
redistribuida aos demais, na forma do regulamento.

Art. 20 - 0 valor da aposentadoria e da pensão concedidos pelo IPLEMG
serâ atualizado, na mesma proporção, sempre que ocorrer reajustamento do
estipêndio de contribuicâo.

Seçao IV
Do Pecülio

Art.21 - Por mode do contribuinte, é devido pecülio, pagável ao cônjuge
sobrevivente ou, na sua falta, aos demais beneficiãriOS.

§ 1 1 - 0 pecilio terá seu valor fixado na forma do regulamento.
§ 2° - 0 pecütio responderá preferencialmente por débito do contribuinte

corn o IPLEMG.
SeçãoV

Dos Beneficios Assistencials
Art. 22 - A assistência social e outros serviços previdenciárioS serão

prestados aos beneficiáriOS do Instituto, na forma do regulamento.
Capitulo Ill

Das Fontes de Receitas e Sua AplicaçãO
Seção I

Dos Recursos
Art. 23 - São recursos do IPLEMG:
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II - a contribuição do Poder Legislativo;
Ill - Os recursos financeiros e patrimoniais, de qualquer natureza e origern,

que Ihe forem destinados ou que por direito Ihe pertencerem;
IV - as receitas decorrentes de contrato, convênio ou acordo relativos a

consecuçao de suas final idades;
V - a saldo financeiro de exercicio encerrado;
VI - a transferéncia de recursos do Tesouro Estadual;
VII - as rendas resultantes das suas atividades e da cessão de suas

instalacoes e de bens mOveis, bern como da Iocaçâo de bens imóveis;
VIII - a apiicaçâo de sua receita;
IX - a aplicação e a administraçao de sua reserva de beneficios concedidos

e a Conceder
X - a cantribuiçäo de dez por cento sabre a valor da aposentadorja, pensão

e pecUtia concedidos pelo IPLEMG a seus aposentados, pensionistas e
beneficiárjos;

XI - as receitas diversas.
Secão II

Da Aplicaçao dos Recursos
Art. 24 - As reservas e disponibilidades tern porárias de recursos do IPLEMG

serão apljcadas visando ao interesse social, a segurança, a manutenção do
valor real do patrimânio e a obtenção de rentabilidade satisfatória, para
cumprimento das finalidades de sua criação.

Art. 25 - Os recursos disponiveis do IPLEMG serão aplicados em invers6es
rentáveis, como operaçöes de mercado de renda fixa au variável, operaçães
financeiras ou imobiliárias e outras, a critério da Diretoria do Instituto, na
forma do regulamento.

Art. 26 - Os bens, as rendas, o patrimônio e os serviços do IPLEMG gozam
de imunidade tributária conforme estabelecido na Constituiçao da Repüblica
e na Constituição do Estado.

Secão Ill
Do Patrimônjo

Art. 27 - Constituem patrimãnio do Instituto:
I - as bens móveis e irnOveis, as direitos e outras valores pertencentes ao

IPLEMG e as que ao seu patrimônio se incorporarern;
II - a doação, o legado e Os bens provenientes de pessoas fIsicas ou

juridicas , pblicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.
Capitulo IV

Da Estrutura Administrativa
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Secâo I

Da Estrutura do IPLEMG
Art. 28 - São órgäos do IPLEMG:

- a Assembléia Geral;
II - a Conseiha Deliberativo;
Ill - a Diretoria;
IV - o Conselha Fiscal.
Art. 29 - Os ocupantes dos cargos da Diretoria, do Conseiho Deliberativo e

do Conselho Fiscal näo receberão remuneracão pelo exercIcio de suas
funçöes.

Art. 30 - A Assembléia Geral e as reuniöes dos Conseihos Deliberativo e
Fiscal serão realizadas na sede do IPLEMG.

Seçaa II
Da Assernbléia Geral

Art. 31 - A Assernbléia Geral do IPLEMG, composta dos seus contribuintes,
reunir-se-á por convocacão, mediante edital publicado no ãrgãa oficial dos
Poderes do Estada corn antecedência minima de sete dias, na segunda
quinzena de marco de cada ano, para:

- anualmente:
a) tomar conhecirnento da situaçâo do Instituto no exercicia anterior,

exarninar e aprovar as contas e a relatória da Diretoria;
b) deliberar sobre assuntos gerais de interesse do Instituto, nâo

compreendidos nas atribuicöes do Conseiha e da Diretoria;
II - bienalmente, eleger:
a) as membros do Conselho Deliberativo e igual nUmera de suplenteS;
b) as membros da Diretoria;
c) as membros do Conselho Fiscal e igual nümero de suplentes.
Art. 32 - A Assembléia Geral paderá ser canvocada, extraordinariamente,

par iniciativa da Diretoria, do Conseiho Deliberativa ou de urn terca dos
contribuintes.

Seçâo III
Do Conseiho Deliberativo

Art. 33 - 0 Conselho Deliberativo, presidido pelo Presidente da Assernbléia
Legislativa, seu membro nato, e integrado par mais dez membras e igual

. nümera de suplentes, escaihidos entre as seus contribuintes.
§ 10 - 0 Conselha Deliberativo terá urn Vice-Presidente, eleito entre as seus

membras efetivas, que substituirá a Presidente em sua auséncia ou
impedimenta.

§ 20 - 0 Presidente do Conselho terá a vota de desempate.
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Art. 34 - 0 Conselho Deliberativo reunir-se-á:

- ordinariamente, pelo menos duas vezes por ano, por convocaçâo de seu
Presidente;

II - extraordinariamerite, sempre que se fizer necessário, por convocaçäo de
seu Presidente, da Diretoria do IPLEMG ou de urn terço dos seus
componentes.

Paragrafo ünico - A convocaçao do Conseiho Deliberativo far-se-6 mediante
comunicaço a seus membros.

Art. 35 - Compete ao Conseiho Deliberativo do IPLEMG:
I - exarninar as contas e o relatório da Diretoria relativos ao exercIcio

anterior, após parecer do Conselho Fiscal, e sabre eles decidir;
II - exarninar e decidir assuntos que Ihe forern submetidos pela Presidéncia

do IPLEMG;
III - fiscalizar o desempenho da administraçao;
IV - autorizar a Diretoria a realizar operaçöes de crédito, adquirir, alienar e

onerar bens do IPLEMG, na forma da lei;
V - votar o orçamento do Instituto;
VI - julgar os recursos interpostos contra atos da Diretoria;
VII - baixar o Regulamento Geral e as Regulamentos Especiais, par

proposta da Diretoria, bern coma modificá-Ios quando se fizer necessário;
VIII - registrar, no prazo de ate setenta e duas horas antes do pleito, corn a

apoio de pelo menos vinte por cento dos contribuintes, as chapas para as
eleiçöes previstas no inciso II, alIneas "a", "b' e 'c", do art. 31 desta lei;

IX - julgar as casos omissos;
X - avocar, para seu exame e reviso, processo de inscrição de contribuinte

e de concessào do beneficio;
XI - suspender 0 pagamento de benefIcio, na ocorréncia de razäo de ordem

legal.
Parágrafo 6nico - 0 Conselho Deliberativo se reunirá e decidirá par maioria

de seus membros.
Art. 36 - 0 Conselho Deliberativo será renovado, pelo menos, em urn terço

de seus rnembros, a cada eleiçao.
Seçao IV

Da Diretoria
Art. 37 - A Diretoria do IPLEMG é composta do Presidente e do Diretor

Financeiro, escolhidos entre as seus contribuintes, na forma do inciso II do
art. 31 desta lei.

Paragrafo Cinico - Juntamente corn as membros da Diretoria, serão
escolhidos a Vice-Presidente e a Vice-Diretor Financeiro.
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Art. 38 - Compete a Diretaria:
I - aplicar, em inversöes rentáveis, as recursas disponhveis do IPLEMG;
II - prestar contas da sua gestão a Assembléia Geral;
III - fazer publicar, mensalmente, no órgão oficial dos Poderes do Estado, as

demonstrativos das Receitas e Despesas e, anualmente, a Balanco Geral do
Instituta;

IV - assinar e endossar cheques e papéis de pagamento;
V - proceder ao pagamento de beneficias ou obrigacães de outra natureza,

em cheques nominativos ou créditos em conta corrente;
VI - propor a suspensâo do pagamento de beneficlo, na ocorréncia de razâo

de ordem legal;
VII - exarninar e julgar as pracessos de admissão de contribuintes e as de

concessäo de benefIcias.
Seção V

Do Presidente
Art. 39 - Compete ao Presidente do IPLEMG, eleita bienalmente pela

Assernbléia Geral:
I - dirigir e administrar a Instituto e seus negócios e ordenar despesas;
II - convocar e presidir as Assemblélas Gerais e participar das reuniöes do

Conseiho Deliberativo, corn direito a palavra;
III - solicitar ao Presidente da Assernbléia Legislativa a atendimenta do

disposto nos arts. 32 e 38 da Lei n° 7.855, de 17 de novembra de 1980;
IV - arganizar a quadra de pessoai do IPLEMG;
V - representar a Instituto, em juIzo ou fora dele;
VI - determinar que se proceda, anualmente e sempre que necessário, a

estudos sabre a situação financeira e patrimonial do lnstituto, visando a
compatibilizar a reserva as exigências atuarlais;

VII - determinar a exame e a instrução de processos de admissão de
contribuinte e de cancessãa de benefIcios para decisão da Diretoria.

SeçâoVl
Do Diretor Financeiro

Art. 40 - Compete ao Diretor Financeiro:
- deterrninar a escrituracäo e a registra dos atos e dos fatos do Instituto;

II - prestar informaçöes sobre a receita e a despesa;
III - determinar levantamento dos balancetes mensais e a do balança anual

do IPLEMG;
IV - assistir as reuniöes do Conselho Deliberativo, sempre que necessário,

cam direito a usar da palavra no encaminharnento de matéria de ordem
financeira do Instituto.
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Secão VII
Dos Vice-Diretores

Art. 41 - Compete ao Vice-Presidente e ao Vice-Diretor Financeiro,
substituir, respectivamente, o Presidente e o Diretor Financeiro, em seus
impedmentos eventuais, assirn como na vacéncia de seus cargos, ate a
convocaçào da Assembléia Geral.

Secâo VIII
Do Conselho Fiscal

Art. 42 - 0 Conselho Fiscal do IPLEMG e composto de trés membros,
escoihidos entre seus contribuintes.

Art. 43 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - eleger, entre as seus membros, o seu Presidente;
II - opinar sobre o relatório anual da Diretoria, fazendo constar em seu

parecer as inforrnaçoes complementares que julgar Oteis ou necessárias ao
exame e a decisâo do Conseiho Deliberativo;

III - examinar, pelo menos sernestralmente, o balancete e as demais
dernonstraçaes financeiras elaboradas periodicamente pela Diretoria e sobre
eles emitir parecer.

Art. 44 - A adrninistraçao do Instituto, por determinaçao do seu Presidente,
prestará as informaçoes necessárias ao desempenho das atribuiçoes do
Conselho Fiscal.

Art. 45 - Os membros do Conselho Fiscal poderao assistir as reuniöes do
Conseiho Deliberativo em que se for decidir sobre assuntos de sua
competéncia.

Art. 46 - A responsabilidade dos membros do Conseiho Fiscal por
descumprimento de dever é solidária, nias dela se exime o membro
dissidente que fizer consignar sua divergencia, devidamente justificada, em
ata da reuniâo do órgão.

Capitulo V
Das Disposiçoes Finais

Art. 47 - A estrutura administrativa do IPLEMG e as normas de seu
funcionarnento, especialmente as constantes nos arts. 31, 32 e 38 da Lei no
7.855, de 17 de novembro de 1980, corn alteraçoes propostas pela Lei no
9.379, de 18 de dezembro de 1986, adequar-se-äo as disposiçoes
constitucionais relativas a administraçao ptiblica e a previdéncia social,
mediante proposta da Diretoria do Instituto, aprovada pelo Conseiho
Deliberatjvo e submetida a Assembléia Geral.

Parágrafo ünico - A vista de exposição fundamentada do Presidente do
IPLEMG, aprovada pelo Conselho Deliberativo, a Mesa da Assembléia fará
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repassar ao Instituto verba correspondente as despesas corn pessoal que a
Secretaria da Assembléia não possua ou de que não possa dispor.

Art. 48 - E vedado imputar subvençäo püblica coma pagarnento de
contribuicäo devida par qualquer contribuinte.

Art. 49 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-Se as disposicOes em contrário, especialmente a art. 

70 e
o art. 34 da Lei no 7.855, de 17 de novembro de 1980.

Sala das Reuniães, 28 de dezembro de 1998.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião Costa.

PARECER SOBRE A EMENDA N O 6 AO PROJETO DE LEI N o 1.194/97
Cornissâo de Assuntos Municipais e Regionalizacão

RelatOrio
De autoria do Deputado Sebastiäo Costa, o Projeto de Lei no 1.194/97

objetiva alterar a Lei n o 11.962, de 30/10/95, que instituiu as Regiöes
Administrativas no Estado de Minas Gerais.

Durante a fase de discussão da matéria em Plenário, no 1 0 turno, foi
apresentada pelo Deputado Gilmar Machado a Emenda n o 6, que vern a esta
Comissão, nos termos regimeritais, para receber parecer.

FundamentacáO
O projeto de lei em tela pretende seja acrescentado § 2 0 ao art. 1 0 da Lei no

11.962, de 1995, corn a finalidade de se deixar a criteria de cada municIpio a
decisäo de integrar a regiäo administrativa de sua convenjéncia, de acordo
corn sua distância da sede e sua vocação natural e histOrica.

A Emenda no 6, em exame, tern por escopo suprimir exatamente a § 2 1 do

art. 10 da Lei no 11.962, de 1995, parágrafo que esta sendo acrescido ao
citado artigo pelo projeto em análise.

O projeto busca, na verdade, aperfeicoar a lei, ao perrnitir que as
municIpios, de acordo corn sua opcâo, vinculem-se a determinada
adrninistração regional. A Emenda n o 6, ao corttrário, ao suprimir a dispositivo
mencionado, constitui um retrocesso, pals elirnina a possibilidade de
aperfeiçoamento da lei vigente.

Conclusäo
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n o 6, apresentada

em Plenário, no 1 0 turno, ao Projeto de Let no 1.194/97.
Sala das Comissöes, 29 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente - Tarcisio Henriques, relator - Isabel do

Nascirnento.

E
0

C



I Ask

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1998 1244

ATA

ATA DA 433 a REUNIAO ORDINARIA, EM 29/12/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagens n°s 307 e 308/98 (encaminham,
respectivamente, o Veto Total a Proposiçao de Lei n° 13.891 e o Projeto de
Lei n° 2.021/98), do Governador do Estado; Oficios - 2a Ease (Grande
Expediente): - Apresentaçao de Proposiçoes: Projeto de Lei Complementar no
40/98 - Projeto de Lei n o 2.022/98 - Requerimento do Deputado Dilzon Melo -
Comunicaçoes: Comunicacoes das Comissães do Trabaiho e de Turismo e
dos Deputados Gil Pereira, Paulo Schettino, Maria Olivia e Marco Regis -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ermano Batista e Raul Lima
Neto - 2 Parte (Ordem do Dia): ia Ease: Abertura de Inscriçoes - Leitura de
Comunicacoes - Despacho de Requerimeritos: Requerimento do Deputado
DIlzon Melo; deferimento; encaminhamento do Projeto de Lei n° 1.619/98 a
Comissão de Redação para parecer - Discussâo e Votaçao de Pareceres:
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n o 1.121/97; aprovaçào;
verificação de votaçáo; questâo de ordem; ratificaçao da aprovação - Parecer
de Redação Final do Projeto de Resolução n° 1.997/98; discurso do Deputado
Gilmar Machado; encerramento da discussao; aprovaçao; verificaçao de
votaçâo; inexisténcia de "quorum" para votação; configuraçao de nümero
regimental para votaçâo; questoes de ordem; renovaçao de votaçáo do
parecer; aprovaçâo; verificaçâo de votação; ratificaçao da aprovação -
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n o 1.940/98; discursos dos
Deputados Gilmar Machado, Raul Lima Neto, Marcos Helênio e Adelmo
Carneiro Leao; encerramento da discussâo; aprovaçao; verificaçao de
votaçâo; inexistência de "quorum" para votaçáo; anulaçao da votação;
chamada para recomposiçao do nürnero regimental; existência de "quorum"
para votaçäo; renovaçao da votaçäo do parecer; aprovação; verificaçao de
votaçäo; ratificaçao da aprovaçâo - Questão de ordem - Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 748/96, 1.654, 1.668, 1.699, 1.711,
1.780, 1.804, 1.874, 1.936 e 1.956/98; aprovaçao - 2 1 Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Questâo de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Corn parecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo
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Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho
PatrCis - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jónior -
Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
AntOnio Julio - AntOnio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dm15 Pinheiro - Djalma Diniz -
Ermano Batista - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
TarqüInio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Isabel do Nascimento - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militäo -
Leonidio Boucas - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastiao
Helvécio - Sebastiâo Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14hl4min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecäo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior. 1  Parte

1  Ease (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Ivo José, 2 0-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião
anterior, que e aprovada sern restricOes.

Correspondéncia
- 0 Deputado Dilzon Melo, 4 1-Secret6rio, nas funçOes de 1°-Secret6rio, 16 a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM NO 307/98*

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exceléncia que, no uso

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado corn o artigo
70, inciso II, da Constituicäo do Estado, opus veto total a Proposição de Lei n°
13.891, que dispOe sobre instalaçOes sanitárias para uso de passageiros em
estacOes rodoviárias e pontos de parada de ôn;bus intermunicipaiS.

Para apreciacáo dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-Ihe, em
anexo, as razOes do veto.
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressöes de rneu elevado
apreço e distinta consideraçào.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
Razöes do Veto

Vem a mim, para receber sanço, a Proposiçâo de Lei n o 13.891, que
dispoe sobre instaiacoes sanitárias para uso de passageiros em estaçöes
rodoviárias e pontos de parada de Onibus intermunicipais.

Embora reconheça e louve a preocupaçâo do autor do projeto que deu
origem a proposição de lei em exame, o Deputado Raul Lima Neto, corn o
conforto dos viajantes por ônibus, vejo-me compelido a opor-Ihe veto total, por
considerá-lo fora da realidade e, por conseguinte, contrário ao interesse
püblico.

Corn exceção da Estaçäo Rodoviária de Belo Horizonte, que e administrada
pelo DER/MG, os terminais e estaçoes rodoviárias sáo administrados pelas
Prefeituras Municipais, direta ou indiretarnente, pelo que se torna imprópria a
nterferência do Estado em assunto a eles relativo.
Alérn disso, a medida intentada viria impor as administraçoes desses

pontos, intermediários ou terminals, despesa elevada, sem receita
correspondente, o que é injusto.

Alias, ja se realizou experiência da obrigação ora pretendida, corn resultado
totalmente negativo: furto, vandalisrno e péssirnas condiçöes de higiene, pela
facilidade de acesso as instalaçoes.

Sâo essas as razöes pelas quais deixo de sancionar a Proposiçao de Lei no
13.891, que devolvo a egrégia Assernbléia Legislativa, para reexarne.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de dezembro de 1998.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Cornissào Especial.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

"MENSAGEM N O 308/98*
Belo Horizonte, 28 de dezembro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de passar as rnäos de Vossa Exceléncia, solicitando

submeter a apreciaçäo dessa egrégia Assernbléia Legislativa, o incluso
projeto de lei, que autoriza a contratação de proflssionais, por tempo
determinado, por fundaçoes da area da saüde.

A finalidade do projeto de lei ora encarninhado é evitar colapso de
atendmento na area da saUde, corn a reativaçâo de leitos e aumento no
atendimento, decorrentes da transferência de atividades ate entào exercidas
por órgáos federals.
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Soticitando a V. Exa. que atribua ao projeto o regime de tramitacãO previsto

no artigo 69 da ConstituicáO do Estado, prevaleco-me da oportunidade para
reiterar-Ihe as expressOes de elevado apreco e distinta consideracãO.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N O 2.021/98

Autoriza a contratacãO de profissionais, por tempo determinado, por
fundaçöes da area de saüde.

Art. 1 0 - Fica o Presidente da Fundaçâo Centro de Hematologia e
Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS, no ârnbito de suas
atribuicães, autorizado a recrutar oito (8) medicos, quatorze (14) técnicos de
laboratOrio, dezesseiS (16) auxiliares de enfermagem, dois (2) bioquirnicoS ou
biologos, sob a forma de contrato de direito administratiVO, corn a finalidade
de assegurar o exercicio normal das atividades da entidade.

§ 1 0 - A contratacão de que trata este artigo será feita em caráter
temporário, pelo prazo de seis (6) meses, prorrogável por igual periodo.

§ 20 - Para os fins desta lei, os efeitos do disposto neste artigo retroagern a
15 de setembro de 1998.

Art. 20 - Fica o Presidente da Fundacão Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG, no ârnbito de suas atribuicöes, autorizado a recrutar
profissionaiS, conforme o Anexo I desta lei, sob a forma de contrato de direito
administrativo, corn a finalidade de assegurar a continuidade dos servicos
prestados pela entidade.

Parágrafo tinico - Para os fins desta lei, os efeitos do disposto neste artigo
retroagern a 1 0 de juiho de 1998.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 4° - Revogarn-se as disposicöes em contrário.

Anexo I
(a que se refere o art. 2 0 da Lei no 	 de 	 de	 de 1998.)

* - 0 quadro referente ao Anexo I foi publicado na ediçäo de 31.12.98 do
"Diário do Legislativo".

- Publicado, vai o projeto as CornissöeS de Justiça, de AdrninistracãO
Piiblica e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Raimundo Brito, Ministro de Estado de Minas e Energia,
agradecendo o convite para a posse do Governador do Estado.

.	 Do Sr. Lcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justica do Estado,
encarninhando exemplares das cartilhas que cornpöem o Prograrna
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Conhecendo o Judiciárjo. 	
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Do Sr. Epaminondas Fulgencio Neto, informando que Os OfIcios n°s 1.855 e
1 .856/98/SGM foram encaminhados a Promotoria de Justiça de Defesa do
Cidadâo.

Do Sr. Raimundo Dantas dos Santos, Chefe de Gabinete do Ministro dos
Transportes, agradecendo o convite formulado ao Ministro Eliseu Padilha
para a solenidade de posse do Governador do Estado.

Do Sr. Geraldo Magela Pinto Garcia, Superintendente da Receita Federal
da 6a 

RF, encamnhando, em atenço a requerimento da CPI dos
Medicamentos, a relaçâo das empresas do Estado, constantes no Cadastro
Nacional das Pessoas JurIdicas, cuja atividade econômica é a distribuiço de
medicamentos. (- A CPI dos Medicarnentos.)

Do Sr. Bruno Lombardi, Procurador-Chefe da Defensoria Püblica do Estado,
enviando, em resposta a requerimento da Comissâo de Direitos Humanos, a
relaçâo dos Defensores Püblicos do Quadro Suplementar e dos conveniados.
(- A Corn issao de Direitos Humanos.)

Do Sr. Mario Jorge de Carvaiho Lima, Secretárjo Executivo da Comissäo
Gestora do Programa Emergencial de Frentes Produtivas, da SUDENE,
encaminhando cópia de coflvênio e termo aditivo firmados entre esse Orgão e
o Estado, destinados a execuçao do referido programa. (- A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira, para os fins do art. 74 da Constiturçao Estadual, c/c o
art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Superintendente Geral de PolIcja Civil,
encaminhando, em atençâo a requerirnento da CPI dos Medicamentos,
informaçoes para subsidiar seus trabaihos. (- A CPI dos Medicamentos.)

Do Sr. Elson Matos da Costa, Chefe do Departarnento Estadual de
Operaçaes Especiais - DEOESP -, da Policia Civil, enviando, em resposta a
requerimento da CPI dos Medicamentos, informaçoes sobre os inquéritos
policiais relacionados corn a comercializaçao de medicarnentos falsos,
instaurados na Delegacia Especializada de Ordem Econômica. (- A CPI dosMedicamentos.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacao de Proposiçoes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N o 40/98

lnstitui o COdigo de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Capitulo I

Disposicöes Gerais
Art. 1 0 - 0 presente codigo estabelece normas de proteção e defesa do

contribuinte em relacão a administracão pUblica.
Art. 20 - Contribuinte é toda pessoa fIsica ou juridica inscrita no Cadastro de

ContribuinteS do ICMS e do IPVA da Secretaria de Estado da Fazenda de
Minas Gerais.

§ 1 1 - Equipara-se a contribuinte qualquer pessoa fIsica ou jurIdica que,
independentemente de inscrição em cadastro:

- realize operação de circulação de rnercadoria ou prestacão de servicos
descritas como fato gerador do ICMS;

II - detenha a propriedade de veIculo automotor;
Ill - seja destinatário de bens imOveis havidos por heranca ou doação;
IV - seja usuário dos serviços especificos e divisIveis prestados pela

administracão püblica.
§ 21 - Também são equiparadas a contribuinte, para efeitos do presente

codigo, as entidades de classe, associacOes e cooperativas de contribuintes,
agindo em nome coletivo.

Capitulo II
Dos Direitos do Contribuinte

Seção I
Dos Direitos Básicos

Art. 3° - São direitos básicos, garantidos ao contribuinte:
I - a igualdade de tratamento, corn respeito e urbanidade, em qualquer

repartição administrativa ou fazendária do Estado de Minas Gerais;
II - o acesso a todos Os dados e informaçöes registrados nos sistemas de

tributação, arrecadação e fiscalização, corn o fornecimento de certidöes, se
solicitadas;

Ill - a adequada e eficaz prestacão de servicos püblicos em geral e, em
especial, aqueles prestados pelos órgãos e pelas unidades da Secretaria de
Estado da Fazenda de Minas Gerais;

IV - a adequada e eficaz orientação tributaria e de procedimentos
administrativos;

V - ter a identificação do funcionário nas repartiçães administrativas e
fazendãrias e nas açães fiscais, corn exibição da respectiva Ordem de
Serviço;

VI - ter recibo detalhado de mercadorias Ou docurnentos quando
- apreendidos;

VII - não prestar informaçöes por requisicão verbal, se preferir intimação por

C
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VIII - ser informado dos prazos de pagamento e reduçoes de multa, quando
autuado;

IX - exigir mandado judicial para permitir busca em local que sabe não
conter mercadoria ou documento de interesse da fiscalização;

X - não ser pressionado ao pagamento irnediato de autuaçao, exercendo
seu direito de defesa, se assim o desejar;

XI - pagar impostos ou taxas, na Administraçao Fazendárja, quando a
agência bancária, por qualquer motivo, se recusar a receber;

XII - obter certidão em repartiçao pUblica estadual, independentemente do
pagamento de taxa, para defesa de direitos e esclarecimento de situacães de
seu interesse, observado o prazo máxirno de quinze dias pela autoridade
competente para atendimento das informaç6es e das certidöes solicitadas;

XIII - observâncja pela administraco piblica dos princIpios da legalidade,
da igualdade, da anterioridade, da irretroatjvjdade da publicidade, da
capacidade contributiva, da impessoajidade da uniforrnjdade da no-
diferenciaço e da vedaçao de confisco;

XIV - faculdade de comunicar-se corn seu advogado ou representante
classista quando sofrer açáo fiscal;

XV - proteção contra o exercIcio arbitrário ou abusivo do poder püblico nos
atos de constituiçäo e cobra nça de tributo;

XVI - facilitaçao da defesa e reparaçâo de danos aos direitos do contribuinte
no âmbito do processo administrativo e judicial;

XVII - fiscalizaçao dos valores dos custos que servirem de base de cálculo
a instituição de taxas.

Art. 40 - 
E vedado ao Estado, sem prejuizo das garantias asseguradas ao

contribuinte e do disposto no art. 150 da Constituição Federal, no art. 18,
inciso I, do Ato das Disposicöes Constitucionajs Transitôrjas da Constituiçao
do Estado e na legislaçao complementar especIfica:

I - instituir tributo que nâo seja uniforme em todo o territOrio estadual ou que
implique distinçao ou preferéncia em relaçáo a urn municipio em detrimento
de outro, admitida a concessâo de incentivo fiscal destinado a promover o
equilibrio do desenvolvimento sOcio-econôm,co entre as diferentes regiöes do
Estado;

II - estabelecer diferença tributária entre bens e servicos de qualquer
natureza, em razäo de sua procedéncia ou destino.

Art. 50 - 
A concessâo de benefjc;os e incentivos fiscais deverá atender aos

principios da legalidade e da igualdade entre Os contribuintes, sem prejuIzo
do disposto no art. 155, § 20, Xli, "g", da Constituiçao Federal.
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§ 1 0 - Os beneficios e incentivos fiscais assegurados as empresas em
implantacäo no Estado serão estendidos aquetas ja existentes, desde que
comprovem a execuçãO de projetos para a geracão de novos empregos.

§ 21 - 0 benefIcio ou o incentivo para a implantacão ou a manutençáo de
empresa no Estado so poderá ser concedido mediante garantia de
permanência e funcionamento da beneficiária nas novas instalaçOes pelo
perlodo de tempo equivalente ao da percepcâo dos benefictos.

Art. 60 - As alteraçOes nas condiçOes ou as antecipacOes na data de
recolhimento de tributos de cornpetência do Estado deveräo viger apenas no
exercIcio seguinte a publicacão da let modificativa.

Art. 70 - Nâo haverá inclusão de contribuinte em divida ativa sem sua prévia
intimação ou do representante legal devidamente habilitado.

Parágrafo tinico - Fica suspensa a inscrição na dIvida ativa, ate final
julgamento, de débito tributário garantido por depOsito judicial no valor total do
tributo exigido, decorrente de açâo que vise a anular ou desconstituir a crédito
ou seu lançamento.

Art. 80 - A inclusão indevida do contribuinte em divida ativa sujeitará a
Estado a reparacào dos danos morais e patrimoniais dela decorrentes, na
forma da lei, além da multa prevista no art. 33, inciso II, deste codigo.

Seçäo Ii
Dos Direitos Complementares

Art. 9° - 0 contribuinte tern direito a liberdade de gerir seu prOprio negOcio,
preservando a sigilo das decisOes gerenclais e das informaçOes que nâo
envolvam as fatos geradores de impostos.

Art. 10 - Ressalvadas as normas contidas nos arts. 111 e 112 do Codigo
Tributário Nacional, a interpretacão e a aplicacão da legislacäo tributária
atenderão aos princIpios de continuidade das empresas e a manutençâo dos
empregos.

Art. 11 - Os direitos previstos neste codigo näo excluem outros decorrentes
de tratados ou convencöes, da legislacâo ordinária e de regulamentoS
expedidos pelas autoridades competentes, bern como todos que derivem da
analogia, dos costumes e dos principios gerais do direito.

Art. 12 - Fica vedado impor restriçäo a fruição de qualquer benefIcio ou
incentivo fiscal ao contribuinte que seja parte em processo administrativo ou
judicial, antes da coisa julgada administrativa ou de sentenca transitada em
julgado.

Art. 13 - Não será exigida certidão negativa pelo Estado quando a
contribuinte dirigir-se a reparticão fazendária competente para formular
consultas e requerer regime especial de tributacão, celebração de termo de
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acordo e restituiçao de impostos.
Art. 14 - Fica assegurado ao contribuinte recompor sua conta gráfica

quando for detectado erro que náo resulte em recolhimento atrasado de
imposto, bern como fica permitido escriturar créditos nâo apropriados no
momento oportuno.

Art. 15 - Fica instituido rito sumário, regido pelos principios da celeridade e
da economia processuais, nos processos tributários administrativos a serem
instruldos e julgados pelo Conseiho de Contribuintes do Estado corn valor
individual de ate R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reals).

Paragrafo ünico - 0 Estado estabelecerá em regulamento outros critérios e
a forma de estabelecer o rito surnário em razão da menor complexidade da
rnatéria discutida.

Capitulo Ill
Da Proteçao, da Orientação e da Informação ao Contribuinte

Seção
Da Proteção ao Contribuinte

Art. 16 - 0 Estado estabelecerá normas e rotinas de atendimento nas
repartiçöes administrativas e fazendárias que permitam ao contribuinte:

- o acesso imediato aos superiores hierárquicos, quando violados seus
direitos nas repartiçOes administrativas e fazendárias e nas acoes fiscais;

II - a facilidade de defesa de seus direitos, nos processos administrativos e
tributários;

Ill - a proteção contra o exercicio abusivo do direito de cobrança de tnbuto
instituldo em el;

IV - o sigilo sobre sua condição de coritribuinte pontual ou inadimplente,
junto a Administraçäo Fazendária, vedada a divulgaçao nos meios de
comunicaçäo de dados sobre seus débitos;

V - a defesa da cobrança vexatária e da exposiçâo püblica de suas
d'flculdades econômico-financeiras;

VI - a efetiva prevenção e reparaçâo de danos patrimoniais e morals,
individuals ou coletivos, na forma da lei, decorrentes da violação de seus
direitos.

Seção II
Da Informaçâo e da Orientaçâo

Art. 17 - No prazo de cento e oitenta dias a contar da publicaçao desta lei, o
Estado criará o serviço gratuito e permanente de orientaçâo e inforrnação ao
contribuinte, subordinado a Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social, na forma em que dispuser o regulamento.

Parágrafo ünico - 0 Estado realizará anualmente campanha educativa corn
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o objetivo de orientar o contribuinte sobre seus direitos e deveres.
Art. 18 - Do produto da arrecadacão das taxas de expediente, de que trata o

Anexo I, a que se referem os arts. 50 e 6° da Lei n o 12.425, de 27 de
dezembro de 1996, serão aplicados , no minimo, dez por cento na
implantacãO e na melhoria do serviço de que trata o artigo anterior.

Capltulo IV
Da AdministracãO Tributária

Secão I
Da Responsabulidade pela Cobranca de Tributos

Art. 19 - 0 valor das taxas cobradas sobre Os serviços piblicos näo poderá
ultrapassar seu efetivo custo, nern seu recebirnento ser vinculado ao
pagamento de quaisquer outros tributos.

Paragrafo Unico - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, para
efeitos deste artigo, uma planilha de custos a ser aplicada no exercicio
subseqüente.

Art. 20 - A Secretaria de Estado da Fazenda adotará medidas para ampliar
a rede de estabelecimentOS destinados a arrecadacão dos tributos estaduats
e combater as medidas restritivas dos Bancos.

Art. 21 - Não será exigido visto previo no Documento de Arrecadacão
Estadual para pagamento de impostos fora do prazo, responsabilizandO-Se o
contribuinte pela exatidão dos cálculos e pelo pagamento de eventuais
diferenças, corn os acréscimos legais.

Art. 22 - E assegurada ao contribuinte a possibilidade da liquidação
antecipada, total ou parcial, do crédito tributário parcelado, mediante redução
proporcional dos juros e demais acréscimoS.

Art. 23 - As norrnas que estabelecam condicöes mais favoráveis ao
contribuinte serão aplicáveis, de piano, alcancando beneficios sobre
parcelamento de crédito tributário já deferido ou que se encontre em
tramitação.

CapItulo V
Das Normas e das Práticas Fiscais Abusivas

Seção I
Das Normas Abusivas

Art. 24 - São nulas de pleno direito as normas que:
- estabelecam obrigacöes consideradas iniquas, constrangedoraS ou

excessivas, que coloquem o contribuinte em desvantagem exagerada ou
sejam incompativeis corn a boa-f6, a equidade e os bons costumes;

II - estabelecam inversão do onus da prova em prejulzo do contribuinte;
lii - obriguern o contribuinte a assurnir as custas da cobranca de sua

E
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obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o Estado;

IV - infrinjam ou possibilitem a violaçao de normas de born relacionamento
entre o fisco e o contribuinte;

V - estejam em desacordo corn o sistema de proteção do contribuinte;
VI - obriguem a renUncia do direito de indenizaçao.
Art. 25 - Presume-se abusiva, entre outros casos, a exigéncia que:
- ofenda os princIpios fundamentals do sistema juridico;

II - restrinja direitos ou obrigaçoes fundamentals aos negOcios do
coritribuinte;

III - seja excessivamente onerosa para o contribuinte, ultrapassando sua
capacidade econãmica e financeira e reduzindo sua competitividade no seu
ramo de atividade;

IV - interfira nas decisOes gerenciais dos negócios do contribuinte, fora do
ârnbito tributário.

Seçao II
Das Práticas Abusivas

Art. 26 - E vedado a autoridade administrativa, tributária e fiscal, sob pena
de responsabilidade:

I - condicionar a prestação de serviço ao cumprimento de exigências
burocráticas, sem previsão legal;

II - negar autorização de procedimento ao contribuinte, exigindo-Ihe o
cumprirnento de obrigaçOes na esfera de outros órgãos;

III - recusar atendimento as demandas do contribuinte, na exata medida de
sua solicitaçao, restringindo suas operaçöes;

IV - negar ao contribuinte a autorização para impressão de documentos
fiscais sob o argumento de haver débito de obrigaçäo principal ou acessOria;

V - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do contribuinte de pequeno
Porte para impor-Ihe exigências burocráticas;

VI - impor ao contribuinte a cobrança e induzir autodenüncia de débito cujo
fato gerador näo tenha sido devidamente apurado e demonstrado;

VII - arbitrar o valor da operação ou da prestaçao presumindo
circunstàncias não comprovadas em relação ao estabelecimento autuado;

VIII - fazer-se acompanhar de força policial nas acães fiscais, apenas para
efeito coativo, em estabelecimentos comercials e industrials, sern que tenha
sofrido nenhum embaraço ou desacato;

IX - condicionar o recebimento de tributos ao pagamento em dinheiro e em
agenda bancária determinada;

X - repassar informaçao depreciativa referente a ato praticado pelo
contribuinte no exercIclo de sua atividade econômica;
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XI - bloquear, suspender ou cancelar inscricão do contribuinte sem motivo

fundamentado ou comprovado por agente do Fisco;
XII - recusar-se a se identificar quando solicitado;
XIII - inscrever o contribuinte em divida ativa ou ajuizar acão executiva fiscal

sem fundamentos.
CapItulo VI

Dos Bancos de Dados e dos Cadastros
Art. 27 - 0 contribuinte terá acesso pleno as informaçães existentes em

cadastro, fichas, registros e dados pessoais e empresarlais a seu respeito na
reparticäo fazendária e no DETRAN-MG, bern como as suas respectivas
fontes.

Art. 28 - Os cadastros de que trata o artigo anterior devem ser objetivos,
claros e em linguagem de fácil compreensâo, não podendo conter fatos já
prescritos, solucionados ou nào comprovados.

Art. 29 - 0 contribuinte, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados
cadastrais, e a qual não deu causa, poderá exigir sua imediata correçào, sem
nenhum onus, devendo o funcionário responsável comunicar a alteraçäo ao
requerente, no prazo de cinco dias.

Parágrafo Unico - A correcão de qualquer equivoco nos dados cadastrais do
contribuinte será feita em quarenta e olto horas contadas da data da
solicitação, sob pena do disposto no art. 33, VI, deste cod igo.

Art. 30 - Consumada a prescricão ou a decadência relativa aos créditos
tributários de responsabilidade do contribuinte, as reparticOes fazendárias
deverão, de oficio, excluir de seus sistemas qualquer referenda a eles.

Art. 31 - Os dados cadastrais näo poderão ser utilizados pelas autoridades
fazendárias para opor impedimentos ou dificultar o exercicio dos direitos
conferidos ao contribuinte.

CapItulo VII
Das SançOes

Seção I
Das InfraçOes e das Penalidades

Art. 32 - As infraçOes as normas de defesa do contribuinte, sem prejuIzo
das sançOes de natureza administrativa, civil e penal, ficam sujeitas as
seguintes sançOes pecuniáriaS e administrativas:

I - multa;
II - nulidade do ato administrativo.
Art. 33 - Será aplicada ao Estado a multa prevista no art. 32, I, sem prejuIzo

daquelas aplicadas pelo Poder Judiciário, compensávet corn o imposto a
recolher, as seguintes infringênCiaS
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- divulgar valores devidos, autuados ou näo, por inadimplência do

contribuinte, expondo seus negOcios nos meios de comunicação - R$2.000,00
(dois mil reals);

II - nscrever, indevidamente, crédito tributário na Divida Ativa - R$1.000,00
(mil reals);

III - utitizar ameaca, coacao ou constrangimento na cobrança de crédito
tributãrio - R$1.000,00 (mil reals);

IV - adotar procedimento de cobrança que exponha o contribuinte ao
ridIculo ou interfira na administraçäo do seu estabelecimento - R$1.000,00
(mil reals);

V - impedir ou dificultar o acesso do contribuinte as inforrnaçães sobre sua
empresa constantes em banco de dados, fichas e registros - R$100,00 (cern
reals);

VI - deixar de corrigir, no prazo de quarenta e olto horas, inforrnaçao inexata
- R$100,00 (cern reals);

§ 1° - 0 regularnento a que se refere o art. 47 desta lei criará campo
especifico no documento utitizado para pagamento de tributos estaduais
destinado ao Iançamento do valor da multa a ser compensável corn o valor do
imposto devido.

§ 2° - As multas previstas neste artigo terão seu valor corrigido, anualmente,
em 1° de janeiro, corn base em indice utilizado para atualizacao dos impostos
a recolher.

§ 30 - No caso de recusa do Estado em deduzir do imposto devido o valor
da multa nas hipáteses enumeradas nos incisos I a VI deste artigo,
independentemente do procedimento judicial, será facultado ao contribuinte
instaurar contencioso administrativo, assegurando-se o rito sumário previsto
na Lei n° 7.164, de 19 de dezembro de 1977, na redação dada pela Lei n°
12.704, de 23 de dezembro de 1997.

Art. 34 - Será apticada ao Estado a penalidade prevista no art. 32, It,
tiberando-se o contribuinte da obrigação acessOria vincutada a ocorrência,
nas seguintes infringéncias:

I - negar autorizaçao para impressão de documentos fiscais, sob qualquer
pretexto, a contribuinte regularmente inscrito;

II - cancelar, de oficio, corn base em simples suposição, inscricão de
contribuinte que se encontre no exercicio de suas atividades;

III - determinar ação fiscal em qualquer estabelecimento sern expedir ordem
de serviço para o Fiscal de Tributos Estaduais ou o Agente Fiscal de Tributos
Estaduals;

IV - mencionar informacoes falsas, incorretas ou enganosas no termo de
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ocorrência ou auto de infraçâo;
V - expedir termo de ocorrência ou auto de infracão sem indicação dos

procedimentos reatizados para levantamento, deixando de descrever os fatos
que conduziram a autuação;

VI - adotar técnicas e procedimentos de fiscatização não mencionados no
regulamento do ICMS e nos demais atos normativos estaduats;

Seção II
Das Agravantes

Art. 35 - São circunstânciaS agravantes das infraçöes as normas deste
côdigo:

I - serem cometidas por agente do fisco estaduat;
II - ocasionarem grave dano individual ou coletivo;
III - serem cometidas em situacäo de emergéncia ou de calamidade pUblica;
IV - dissimular-se a natureza ilIcita do procedimento;
V - serem cometidas em detrimento de contribuinte microempresa, empresa

de pequeno porte, cooperativa, microprodutor e pequeno produtor rural, assim
definidos em lei estadual.

CapItuto VIII
Do Sisterna Estadual de Defesa do Contribuinte

Seção I
Dos Orgaos e das Competéncias

Art. 36 - 0 Sisterna Estadual de Defesa do Contribuinte - SISDECON - é urn
órgão de composicão paritária, integrado por representanteS dos poderes
pUblicos e da entidades empresariaiS e de ctasse, corn atuaçáo em defesa
dos interesses do contribuinte, na forma desta lei e conforme dispuser o
regutamento.

§ 1 0 - Os representantes, indicados por suas entidades mencionadas no
artigo seguinte, serão nomeados pelo Governador do Estado.

§ 21 - Os membros do SISDECON não serão rernunerados, e suas funçöes
são consideradas serviço pUblico relevante.

Art. 37 - Integrarn o Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte, mediante
atuação de departamentoS especIficos instalados no ãmbito de cada Orgão ou
entidade:

I - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - Ministério PbIico;
III - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais;
IV - Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais;
V - Organizacão das Cooperativas do Estado de Minas Gerais;
VI - Federaçâo da Agricultura do Estado de Minas Gerais;
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VIII - Federacao das Associacaes Comercjajs do Estado de Minas Gerais;
IX - Uniâo dos Varejistas de Minas Gerais;
X - Associaco dos Funcjonarjos Fiscajs do Estado de Minas Gerais;
XI - Conseiho Regional de Contabilidade de Minas Gerais;
XII - Ordem dos Advogados do Brash - Secão Minas Gerais.
Parágrafo ünico - No prazo máxirno de noventa dias da aprovação desta lei,os representantes das entidades nomeadas nos incisos I a XI se reunirão

para escoiher entre si o Presidente, o Vice- presidente e o Secretário da
Diretoria do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte bern como para
elaborar e aprovar o seu regulamento

Art. 38 - Os Departamentos de Proteçao e Defesa do Contribuinte são
organismos de coordenacao da politica do Sistema Estadual de Defesa do
Contribuinte, cabendoIhes:

I - pianejr, elaborar, propor, coordenar e executar a politica estadual de
proteçao ao contribuinte;

II - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denCjncjas ou
sugestoes apresentadas por contribuintes ou entidades representativas doscontribuintes

Ill - prestar orientaçao perrnanente ao contribuinte sobre seus direitos egarantias;
IV - informar, conscientizar e motivar o contribuinte através dos meios decomunicacao
V - orientar sobre procedimentos para apuração de faltas contra o

contribuinte e Iltigar como assistente em processo judicial, na forma prevista
na lei processual civil.

Secão II
Da Apuracao de Ocorrências

Art. 39 - Constatada a infraçao as disposicôes do Cádigo de Defesa do
Contribuinte, as pessoas referidas no art. 2 1 poderão apresentar reclamacaofundamentada e instruIda quando possIvej, a Orgão ou entidade do Sistema
Estadual de Defesa do Contribuinte

§ 1° - Caberá ao órgão, Clue receber a reclamacao orientar a interessadoquanto aos proced jmentos a serern adotados para apuraçao da falta e
propositura de medida disciplinar no âmbito administrativo e acão judicialcabivel

§ 20 - A iniciativa de propositura da ação reparatória ou outro procedimento
judicial pertinente será sempre das pessoas referidas no art. 2° desta lei,
cabendo-Ihes informar ao Orgão que recebeu a reclamacao facultandose a
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este intervir no processo corno assistente, na forma da lei processual civil.

Capitulo X
Disposicöes Finais

Art. 40 - 0 imposto de que trata o art. 155, inciso I, alInea 'c", da
Constituicão Federal será cobrado de acordo corn o algarismo final da placa
do velculo, més a més, iniciando-se sua arrecadacão no més de marco de
cada ano, na forma do regulamento.

Art. 41 - 0 recolhimento do seguro DPVAT, de que trata a Lei Federal n°
6.194/74, sera exigido juntamente corn a Oltima parcela do IPVA.

Art. 42 - Qualquer reducão ou revogaçäo de beneficio ou incentivo fiscal
relativo ao imposto de Clue trata o art. 155, inciso I, alInea "b', da Constituicâo
Federal, de que resulte aumento da carga tributária ou situação desfavorável
ao contribuinte, somente entrará em vigor noventa dias apos a data de
publicacão da lei ou do decreto normatizando a situação nova.

Art. 43 - Fica vedada a vinculacão de qualquer tributo na conta mensal de
consumo medido de qualquer servico püblico prestado diretamente ou
mediante concessão.

Art. 44 - 0 Estado atenderá prioritariamente o contribuinte quanta aos
pedidos de consulta, assinaturas de termos de acordo e pedido de restituicão
de impostos, nos prazos a serem fixados em regulamento.

Art. 45 - Em qualquer fase do processo tributário administrativo, fica
assegurada ao contribuinte vista dos autos pelo prazo minimo de vinte dias,
para manifestar-se e requerer a Clue for de direito, ficando-Ihe também
assegurada par igual prazo a rnanifestação no processo sempre que for
juntado documento novo.

Art. 46 - Em cada sede de administracão regional funcionará a Auditoria do
Conselho de Contribuintes, cabendo-Ihe instruir e emitir parecer sabre as
processos tributários administrativoS da jurisdicão de cada administracão
regional, encaminhando-os em seguida para julgamento pelo Conselho de
Contribuintes.

Parágrafo inico - 0 contribuinte, pessoalmente ou par seu representante
legal, terá direito a requisitar cápia de inteiro tear dos processos tributários
administrativos, em que figure como parte.

Art. 47 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias contados da data de sua publicacão.

Art. 48 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 49 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 28 de dezembro de 1998.
Sebastiäo Navarro Vieira e outros.
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Justificacäo: Quando da apresentaço do Projeto de Lei Complementar n°

34/98, rejeitado por urn voto na reunião da ültima terca-feira, dia 23/12/98,
afirmei o seguintee "o projeto de lei complementar em tela, que contém o
Código de Defesa do Contribuinte visa assegurar, na forma do art. 18, inciso
I, do Ato das Disposicoes Constitucionais Transitórias da Constituiçäo
Estadual, a efetividacje dos direitos do contribuinte mineiro , mediante a
simplificaçâo de procedimentos administrativos pertinentes a area tributária,
bern como a instituiçâo de penalidades para o Estado, caso deixe de cumprir
as normas estabelecidas neste código.

Corn efeito. 0 referido artigo 18 determina:
"Art. 18 - No prazo de 180 dias, o Estado disciplinará em lei:
I - Os procedimenfos administratjvos pertinentes a area tributária destinados

a garantir a efetividade dos direitos do contribuinte;".
Percebe-se, assim, que a lacuna existente na legislaçao infraconstitucional

continua, mesmo decorridos nove anos da prornulgaçao da Constituiçao do
Estado. Objetiva, portanto, este projeto de lei dar cumprimento ao
estabelecido na Carta Magna de Minas Gerais.

Ressalte-se o pioneirismo contido nesta proposta: ao concretizar o desejo
do constituinte mineiro, o presente projeto de lei é o primeiro do Pals a cuidar
das relaçOes entre o Estado e o contribuinte. Tal cuidado é exercido de
maneira reguladora e nâo regulamentadora, o que já é urn grande avanço no
relacionamento do poder piblico corn o seu segmento mantenedor da
máquina do Estado: o contribuinte.

Por ültimo, importa, ainda, esclarecer que o presente trabaiho contou corn a
decisiva participaçao de eritidades representativas das classes produtoras do
Estado, através da rernessa de sugestães para a inclusào no texto ora
apresentado.

Dessa rnaneira, espera o signatário que o augusto Plenário desta
Assembléja Legislativa aprove a presente proposiçâo."

Percebi, pelo apoio recebido de meus pares após a fatIdica votaçâo
daquela terça-feira, que o Plenário gostaria de aprovar o mericionado projeto.
So nâo o fez porque o acordo realizado corn as bancadas foi rompido de
maneira unilateral.

Apresento novamente o projeto e nele fiz incluir as emendas aprovadas
pelas ComissOes de Constituiçao e Justiça e de Administraçao POblica, de
autoria dos Deputados Romeu Queiroz, AntOnio JUlio, Gilmar Machado,
Alberto Pinto Coelho e Arnaldo Penna, e que foram acolhidas pelo Plenário,
quando da votaçáo em 1 0 turno do Projeto de Lei Complementar n o 34/98.

Acredito, portanto, que nao me faltará o apoio de meus pares para a
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tramitacão desse projeto, nos termos do disposto no § 3 0 do art. 186 do
Regimento Interno, que afirma:

"Art. 186- ...................................................
§ 30 - A matéria constante em projeto de lei rejeitado somente poderá

constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, por proposta
da maioria dos rnembros da Assembléia".

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de Administracão
PUblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 2.022/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Varginha o imável que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIplo de Varginha

imóvel localizado nesse municipio, na Avenida dos Imigrantes, constituldo por
urn terreno corn area de 4 (quatro) alqueires mineiros, registrado sob o no
3.583, as us. 178 e 179 do livro 20, no CartOrio de Registro de lmóveis da
Comarca de Varginha.

Parágrafo (irlico - 0 imOvel a que se refere este artigo se destina a
irnplantacão do Centro de Tratamento e Recuperacâo de AlcoOlatras,
Toxicôrnanos e Doentes Mentais de Varginha, utilizando-se as instalacOes
existentes do Educandário Olegário Maciel e prornovendo-se as reformas e
as ampliacOes necessárias.

Art. 20 - 0 imóvel reverterá ao patrimOnio do Estado se, no prazo de trés
anos contados da data da escritura de doaçäo, o MunicIpio de Varginha nâo
he der a destinaçâo prevista no parágrafo Unico do artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogarn-se as disposicOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 29 de dezembro de 1998.
Dilzon Melo
Justificaçâo: No dia 12/12197, del entrada nesta Casa em projeto de lei corn

o mesmo teor deste. 0 primeiro projeto, que recebeu o n° 1.571/97, tramitou
ate a discussäo em 20 turno, em Plenário. Em 2/12/98, apresentei
requerirnento solicitando a retirada da proposicão, já que havia dUvida sobre
se o terreno objeto da doacâo pertencia ao Estado ou a Uniào. Essa dUvida
decorreu de correspondência encaminhada a esta Casa pela Delegacia em
Minas Gerais da Secretaria do Patrimônio da Uniäo, segundo a qual o Estado
de Minas Gerais editou, em 19/1/46, o Decreto-Lei n o 1.637, que autorizava a
doaçao da referida area 6 União.
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Posteriormente verificcu-se que o Estado não chegou a doar 0 terreno a

União, conforme atesta a documentaçao anexada a este, constante de
certidöes que comprovam ser de propriedade do Estado a area de 4 afqueires
que se pretende seja doada ao MunicIplo de Varginha para implantaçao do
Centro de Tratamento e Recuperaçao de AlcoOlatras, Toxicômanos e
Doentes Mentais.

Diante dessas consideraçaes, conto novamente corn o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta proposicão.

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

- E tambérn encaminhado a Mesa requenmento do Deputado Dilzon Melo.
Comunicacoes

- São também encaminhadas a Mesa comunicacoes das Comissöes do
Trabaiho e de Turismo e dos Deputados Gil Pereira, Paulo Schettino, Maria
Olivia e Marco Regis.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ermano Batista.
o Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 13a

Legislatura está prestes a findar. Ninguém pode negar, a não ser
injustamente, que seu trabalho foi fecundo.

Avanços significativos ocorreram, certificado da eficiência de seus
devotados parlamentares.

Debates cálidos e ate agressivos ocorrerarn, mas respeitosos, corno
convém a pessoas civilizadas e ao processo democrático.

Agora, a Casa se prepara para receber uma outra legisiatura,
rnodificada, é verdade, pela sucessão de muitos valores. De alguns, porque
alcaram, corn sucesso, vôo mais alto; de outros, por quem as urnas calaram;
e de outros mais que desistiram da ernpreitada.

Todos derarn excelente contribuição ao processo legislativo. Deixarão
rnarcas profundas, indeléveis e memoráveis lembranças. Rendo-Ihes, pois,
rninhas sinceras homenagens. Entretanto, me permito fazer urn destaque
para dispensar especial preito ao colega, ao amigo e ao irmäo que, por ser o
rnais idoso, presidiu as instalaçoes de duas legislaturas desta Assembléia.
Trata-se do Deputado Ibrahim Jacob, que marcou presença entre nôs corn a
defesa intransigente e firme de idéias que devern nortear aqueles
empenhados no sucesso das questães sociais.

Cidadão sério, benquisto, reconhecjdo e admirado por sua fé inabalável nas
causas que abraçou desinteressado, por amor. Esteve sempre a frente dos
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principais movimentos sociais de sua cidade - Ubá - e de sua região. As
instituiçOeS beneméritas do futebol deu sua colaboracão dinâmica, prestimosa
e elogiável.

Assistiu a desesperados e conseguiu, corn servico quase sacerdotal, fazer
o milagre de produzir o riso corn placente dos aflitos.

Politico de longa carninhada, ponderado e, as vezes, pungindo dos sabores
e dos dissabores da vida püblica, Ibrahim emprestou a esta Casa o nectar de
sua sabedoria acumulada no curso de muitos anos e de muitas pugnas. E
importante registrar que ainda que as barreiras fossem muitas,
aparenternente intransponiveis, esse veiho guerreiro jamais capitulou, mas
persistlu na via da consecucão de suas metas, de seus anseios, reflexos da
vontade do povo que serve corn denodado amor.

Paladino dos ideals trabalhistas - Ibrahim Jacob - ye corn espanto e não se
furta de censurar a corrida da esquerda na direcão do centro, "corn tanta
velocidade", diz ele," que já ultrapassou os lirnites".

Liderou movirnentos, fez-se cercado de urna irmandade entusiasmada e
confiante no porvir. Conquistou adeptos nos quals imprimlu o rnesmo
idealismo que nutre, formando assim urn exército de abnegados
companheiros, cuja vontade consiste em defender os mais fracos, os pobres,
aqueles que não tern opçães para vencer, ou ao menos para diluir os efeitos
da doenca, da fome e do analfabetisrno.

Somos forçados, por uma questão de justica, a considerar o valioso servico
que o homenageado presta a sociedade corn o hospital materno-infantil do
DAMES, que criou para assistir graciosamente a populacão carente de sua
regiäo. Essa entidade ja se tornou padrão, referenda, exemplo que merece
ser imitado.

A razão do respeito que dedicarnos ao ilustre cidadão, ernérito parlarnentar
e extrernoso pai de familia Ibrahim Jacob não está nas suas cãs, rnas na
sinceridade e na obstinação que Ihe ernbala o espirito quando expöe idéias e
defende principios de interesse coletivo.

Agora, por decisão prOpria, recoihe-se a urn merecido recesso no lar, ao
ado de sua querida esposa e nossa amiga, D. Ziza. Não estará conosco na
próxima legislatura, mas é certo que fica o que ele nos deu de rnais sábio. 0
que ardorosamente defendeu, conduzido por uma consciência sadia e
convicção radiculada e, rnais ainda, a sua amizade pura, isso conservaremos
em nosso relicario.

0 tempo e o povo, Ibrahim, vão conspirar contra seu exIlio e, corn certeza,
a convencerão a voltar atrás.

Esta Casa vai aguardar, ansiosa, seu retorno no ano 2002.
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Abraços respeitosos do amigo e admirador.
Obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Rorneu Queiroz,

Srs. Deputados, meus senhores e minhas senhoras, fazendo coro corn as
palavras do nobre Corregedor Ermano Batista, sinto-me honrado de ter sido
companheiro, nesses quatro anos, do nobre Deputado Ibrahim Jacob, a quem
charno de "árabe fogoso", pela sua jovialidade, pela sua capacidade de fazer
amigos e pela sua garra. Mesmo que pareça ser de idade avançada, é muito
jovem. Comprova-se, dessa vida de Ibrahim, cujo nome é Abraão, do
hebraico, e Ibrahim, do árabe, o que disse urn profeta: "Acaso nâo conheces,
nem mesmo ouvistes falar? Os jovens ficam cansados, os mocos caern de
fadiga, nias os que esperam em Deus renovam as suas forças. Correrão e
nâo se cansarão; andarão e não se fatigarào; e subiräo corn asas de águia".
Parabéns, Ibrahim Jacob.

Sr. Presidente, uso esta tribuna para deixar registrado nesta Casa
docurnento que encaminho e que ja entreguei nas mâos do nobre Deputado
Ermano Batista, Corregedor . E urn docurnento que ficará registrado nos
anais da Casa, tendo os seguintes dizeres: (- Lé:)

"Honrado Corregedor.
Protocolej no dia 12/11/1998, as 11h05min, na Secretaria da Assembléia, o

documento aqui juntado, urn projeto de lei que dispOe sobre transporte
coletivo em Minas Gerais.

Tempos depois, estando eu na sala do nobre Presidente da Assembléia,
Deputado Rorneu Queiroz, pediu-me S. Exa. que retirasse o projeto e não
seguisse ele, assirn, a tram itação legal.

Respondi a S. Exa. que me era impossIvel assim fazer, mas o Plenário
poderia rejeitar integralmente o projeto, corno sabemos.

0 projeto, desde sua apresentação ao protocolo, não foi enviado as
comissöes técnicas, nâo recebeu pareceres, nem emendas, nem
substitutivos. Nern mesmo recebi do Presiderite ou desta Casa parecer de
recusa do projeto por haver matéria idéntica na Casa ou qualquer outro
motivo."

Pesar, pesar, pesar, Senhor Corregedor, pesar iritenso e profundo é o que
rnenos posso sentir.

Rogo a V. Exa. que me esclareça e a todo o Plenário da Assernbléia o que
sucedeu. E como o povo de Minas Gerais nâo pode sofrer o prejuizo, rogo-
lhe, airida, que o projeto, reapresentado e novamente protocolado, seja
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considerado como estando em regime de urgência urgentIssirna e corn
precedência sobre outros projetos posteriores a novembro de 97.

Assirn, carninhe pelas comissães técnicas, receba pareceres, emendas,
substitutivos - tudo em rito surnário e, ainda em janeiro de 1999, seja
considerado em Plenário.

"Senhor Corregedor.
Eu o tenho por competente jurista e Integro corregedor para resolver esse

pleito.
Bastam-me tais predicados.
O que aqul suplico virá de sua ação retilinea, independente, de suas

providências legais e de seu indestrutIvel zelo por esta Casa, por seus
funcionários, por nossos pares e por sua Mesa e Diretoria, dignas de nossa
confianca.

Corn rnuito respeito, vosso conservo da verdade e da justica, Deputado
Raul Lima Neto."

Sr. Presidente, falamos sobre isso, em outra ocasião em que estivemos
nesta tribuna. Inclusive, aqui estivemos no dia 12/11/98, e está registrado
nesta Casa o discurso que fiz, no qual Ii na integra o projeto desaparecido,
depois de protocolado, sem que tivesse este Deputado, autor do projeto,
qualquer explicacão para tal.

- Lé o Projeto de lei n o 1.978/98, publicado na ediçao de 26/11/98.
Sr. Presidente, cOnscio de que este parlamento está sendo observado por

tribunas bern mais altas do que aquelas que imaginamos; cônscio de que a
histôria está nos julgando; cônscio de que deixamos rastros sobre nossa
passagem por este parlamento; cônscio de que daqui a quatro anos, corn ou
sem mandato, os anos passarão da mesma forma; e cOnscio de que nada ha
oculto que náo venha a ser revelado, este Deputado apela por justica a S.
Exa., Presidente desta Casa, e, por diligência, a S. Exa., o nobre Corregedor
Ermano Batista. E o que tenho a dizer, Sr. Presidente.

2 Parte (Ordern do Dia)
1 1 Fase

Abertura de Inscriçães
o Sr. Presidente - Näo havendo outros oradores inscritos, a Presidência

passa a 2° Parte da reuniâo, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicacães da Presidência e de Deputados e a
apreciacão de pareceres e de requerirnentos. Estão abertas as inscriçães
para o Grande Expediente da prOxirna reuniâo.

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



547

C

1266
apresentadas nesta reunião pelas Comissães do Trabaiho - aprovação, na
sua 14 a Reunião Extraordinária, do Projeto de Lei n° 2.007/98, do Deputado
Raul Lima Neto; e de Turismo - aprovaçâo, na sua 4a Reunião Extraordinária,
do Requerimento n o 2.763/98; e pela Deputada Maria Olivia - informando que
estará ausente do Pais no perIodo de 30/12/98 a 5/1/99 (Ciente. Publique-
se).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dilzon Melo em que solicita a

retirada de tramitacào da Emenda n o 1, de sua autoria, ao Projeto de Lei n°
1.619/98. A Presidência defere o requerimento, de conforrnidade corn o inciso
VIII do art. 232 do Regimento Interno. A Presidência informa ao Plenário que,
em virtude da retirada de tramitacão da Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n°
1.619/98, encarninha o projeto a Comissâo de Redaçáo, uma vez que esse
havia sido aprovado em 2 0 turno, salvo emenda, na reunião extraordinária
realizada ontem, a tarde.

Discussão e Votaçäo de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.121/97,

do Deputado Jorge Hannas, que autoriza o Poder Executivo a doar imôvel de
propriedade do Estado ao Flamengo Futebol Clube, corn sede no Municipio
de Cataguases. Em discussào, o parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-
se a discussäo. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilrnar Machado - Sr. Presidente, peço verificação de votaçâo.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se a verificaçâo de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sirn" 36 Deputados, votou em branco 1

Deputado, votou "nao" 1 Deputado; corn a presenca do Presidente, perfaz-se
o total de 39. Está portanto, ratificada a aprovaçâo do Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n° 1.121/97. A sancao.

Parecer de Redação Final do Projeto de Resolucão n° 1.997/98, de autoria
da Mesa da Assembléia Legislativa, que dispãe sobre a aprovação das
contas da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em discussão,
o parecer. Para discuti-lo, corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado. A
Presidéncia informa ao ilustre Deputado que disporá de 10 minutos para a
discussão.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, presentes nas galerias, imprensa, viemos aqui para discutir o
Projeto de Resoluçâo n° 1.997, que trata das contas da Assembléia
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Legislativa do Estado de Minas Gerais. A maior parte dos Deputados, em
especial as Liderancas, teve a oportunidade, durante a realização de uma das
reuniöes, agora no Ultimo mês, de participar da reunião em que foram
apresentadas ao conjunto dos Deputados e Deputadas as prestacães de
Contas da Assembléia Legislativa referentes ao ano de 1998.

GostariamOs de ressaltar que, durante a votação dessa matéria, não
poderIamos deixar de fazer essa discussão e queremos aqui também - como
o fizernos durante o processo de debate dessa matéria - colocar que
estaremos votando, corno já votamos no 10 e no 20 turnos, favoravelmente a
esse projeto de resolucão. Assim o fazernos porque entendemos que a Mesa
e as contas aqui apresentadas retratarn o que ocorreu na Assembléia
Legislativa no ano 1998, na medida em que, fiscalizando a aplicacão dos
recursos, vimos que ela vem cumprindo urn papel de descentralizacão e de
tentar se aproximar, cada vez mais, do conjunto da populacão.

Isso ocorre, principalmente, quando a Assembléia Legislativa realiza os
seus fôruns técnicos e os seus seminários. Vemos que esses vêm
recebendo, por parte do conjunto da populaçäo do Estado, urn parecer
favorável, na medida em que cada forum e cada seminário é extremarnente
importante e mexe corn a vida das pessoas, de uma parcela da populacão
que, se interessando, se mobilizando e se organizando comparece a
Assembléia para que aqul se possa estabelecer o debate e a discusSãO - e
acima de tudo aperfeicoar e modificar os projetos que aqui são apresentados.

Percebendo isso, vemos que e fundamental que a prOxima Mesa da
Assembléia continue esse processo de intensificacão do trabalho de
aproximação. E fundamental, ainda, que a gente consiga voltar,
principairnente corn a atividade das audiências pblicas. E agora mesmo
vamos chegar ao projeto do orçamento do Estado para o próximo ano, vamos
perceber que esse mesrno orçarnento sera discutido e debatido corn o
conjunto da populacão nas audiências, corno estabelece a Constituicâo de
1988, que define esses encontros regionais de uma forma mais geral. Isso foi
sentido por nOs na medida em que as audiências foram canceladas durante
este ano, em virtude do não-cumprimentO, por parte do Governo do Estado,
das metas estabelecidas nos anos anteriores. Como esta Casa votou uma
emenda a Constituicão estabelecendo urn percentual de 1% do orçarnento
destinado as audiências püblicas, teremos urna participacão mais ampla,
garantindo a volta do funcionarnento normal das audiências, sem que 0

Governo do Estado possa, como o fez o Governador Eduardo Azeredo, não
respeitar aquilo que fol discutido. Mesmo o Governador, enviando seus

discutir, desrespeitou as regrasrepresentantes, indo pessoalmente 
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estabelecidas, o que não foi novidade durante o seu mandato, já que nao
cumpria suas prornessas. Isso aconteceu corn as audiências püblicas quando
ele não curnpriu o que afirmou. A Assembléja Legislativa atuou no que Ihe
coube estruturar, organizar, para que o conjunto da populaçäo tivesse acesso
as audiências.

Outro fato que constatamos é que foi correto o investimento que a
Assembléja fez e continua fazendo no treinamento do seu pessoal e, acima
de tudo, no processo de comuntcacão e informatizacao do processo
legislativo. Creio que isso e muito importante para que esta Casa possa
continuar não sO prestando relevante serviço ao conjunto da população do
nosso Estado mas tambérn servindo de parâmetro, de modelo, para outras
instituicöes de outros Estados que tern procurado desenvolver urn intercâmbfo
corn o Poder Legisfativo de Minas Gerais. Creio que precisamos ressaltar
esse aspecto, e urna das razOes de aqui estarmos é que nâo poderianios
deixar que fosse aqul votado o projeto sem que fizéssernos rnençäo a esses
itens, a essas questOes aqui apresentadas.

Gostarlamos de deixar registrado esse aspecto importante, cumprido por
esta 13a Legislatura e essa Mesa que conclui, ate o dia 31/1/99, o seu
trabaiho. Ela deu seqüência a esses itens que entendemos importantes.

Uma outra questão importante é o acerto da contribuição previdenciária, em
especial, a parte que diz respeito ao IPSEMG. Vários órgãos do Governo, em
especial o Poder Executivo, tern, ha muito tempo, atrasado o repasse da
parte patronal para o IPSEMG, o que vem trazendo uma série de problemas
para o seu funcionamento adequado. Vemos que a Assernbléia Legislativa,
mais uma vez, cumprindo suas obrigacOes, vern acertar o que rnuito facilita a
conti puidade do desenvolvimento do trabaiho do instituto, numa
demonstracao de que fazemos as leis e precisamos dar o primeiro exemplo
no seu cumprimento o que e extremarnente importante para nOs. Queriamos,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apresentar urn esboço do assunto, urna vez
que o prazo de que dispomos, de 10 minutos, näo é suficiente para uma
análise completa, o que ja fizemos, ern parte, durante as discussöes que
realizarnos no 10 e no 2° turnos. Entendernos que é preciso dar seqüência ao
processo de concfusão.

Mais uma vez quero deixar expresso aqui o rneu reconhecimento pelo
trabalho que a Mesa realizou em termos adrninistrativos e, ao mesmo tempo,
dizer que e fundamental que a Assembléia continue perseguindo esse
processo de informatizacao e de comunicaçao. Como melhorou o sistema de
comunlcacao da Assembléja para o conjunto da populaçäo, tanto em termos
de comunicacao pela televisão como pelo radio, pelos jornais e por outras
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publicacãeS! Acho que isso facilita, e muito, o trabaiho do conjunto dos
Legisiativos do Estado de Minas Gerais, e a Assembléia dá, evidentemente, a
sua contribuicâo.

Queremos, também, ressaltar que é fundamental continuar trabaihando na
vaiorização dos profissionais que trabalham nesta Casa, porque, sem investir
nessas pessoas, fica dificil termos urn trabaiho eficiente, p015 o que de mais
importante temos é o pessoal. E isso vem sendo feito pela Assembiéia. E de
se ressaltar também a esforço desses servidores em se qualificar e se
aperfeicoar, cada vez mais, para prestar urn excelente serviço ao conjunto da
Assembléia Legisiativa e, consequentemente, ao povo de Minas Gerais. Muito
obrigado, Presidente.

o Sr. Presidente - Nâo ha outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que a aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado

o Deputado Gilmar Machado - Verificação de votação, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidênc;a solicita aos Deputados que

ocupem os seus lugares.
- Procede-se a verificacäo de votacâo por rneio do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - Votaram 32 Deputados. Não ha "quorum" para votacâo.

A Presidência a torna sem efeito e verifica, de piano, a configuracâo de
"quorum" para votacão.

Questöes de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, esse instrumento do

Regimento Interno não conheco. Gostaria que V. Exa. me dissesse onde está
escrito que a senhor olha e ye, caso contrário não haveria necessidade de
verificação no painel. 0 que está valendo é o painel. E isso que diz a
Regimento Interno. Se não der, tern de ser feita a recornposicão de "quorum",
Sr. Presidente. Esse é o encarninhamento correto, e essa é a questão de
ordem que formula. 0 que V. Exa. tern de fazer neste instante é a
recornposicão de "quorum", porque a "olhOmetro" näo existe no Regimento
I nterno.

o Deputado Pericles Ferreira - E apenas para informar a V. Exa. que tentei
votar, mas a meu voto não fol computado. Assim, sugeriria a V. Exa. que
utilizasse o processo convencional.

o Deputado Raul Lima Neto - Acho que esse painel é muito importante,
C; porque confirma a nCirnero de Deputados presentes, mas alguma coisa tern

de ser feita corn relaçâo a segunda chamada para votação. As vezes, o
Deputado erra, quer mudar seu voto, e näo consegue. Acho que a Deputado
Gilmar Machado errou, porque fez uma defesa tremenda das contas da
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Assembléia, mas votou em branco.
Como sugestao para a próxima legislatura, proponho que se conserte esse

painel, para que o Deputado que errar possa reconsiderar seu voto na
segunda chamada para votação.

o Deputado Anderson Adauto - Gostaria de solicitar que, se possivel, V.
Exa. suspendesse a reuniào por 5 minutos, antes de fazermos 0 processo de
verificaçao de votaçao ou de decidirmos se o painel continua funcionando ou
nao.

O Sr. Presidente - A Presidéncia informa a todos os Deputados que
formularam a questäo de ordem que, no momento da verificação de votação,
percebeu que diversos Deputados adentraram este Plenário e, contando,
verificou a presença de nUmero suficiente. E o nosso painel está em pleno
funcionamento. Portanto, a Presidência val renovar a votação do parecer. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilmar Machado - Verificaçao de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia solicita aos Deputados que

ocupem Os seus lugares.
- Procede-se a verificaçäo de votaçào por rneio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados, 1 Deputado votou em

branco, perfazendo o total de 42 votos. Está, portanto, aprovado o Parecer de
Redaçäo Final ao Projeto de Resoluçâo n° 1.997/98. A prornulgação.

Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei n o 1.940/98, de autoria do
Deputado Ivair Nogueira, que estabelece norma para concurso pUblico
promovido pelo Estado. Em discussäo, o parecer.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, presentes nas galerias, imprensa, corno fizemos no 10 e 20 turnos
e agora também na redaçao final, queremos deixar registrado o nosso voto
contrário ao Projeto de Lei n° 1.940/98, que estabelece normas para concurso
püblico realizado pelo Estado, o conhecido concurso pUblico para os cartOrios
de Minas Gerais.

Participamos no 10 e 2° turnos, do processo de obstruçao, posicionando-
nos contra ele, e mais uma vez estamos aqui, na ültima votaçâo que nos
resta desse projeto, registrando que vamos votar contra. No nosso
entendimento é urn projeto inconstitucional, ilegal, e também entendemos que
é irnoral.

E, em virtude desses trés aspectos, tenho a certeza de que, se o
Governador que estiver em exercicio não vetar, recorreremos a justica, por
entendermos que não podemos mais continuar aceitando afrontas a nossa
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Constituicão, a fim de mantermos uma politica de privilégios. A população não
suporta mais a politica de privilégios, e entendo que esse projeto está dentro
desse principlo dos privilégios. Entendo que todas as pessoas precisam e sei
que nunca vamos conseguir estabelecer urn processo em que todas as
pessoas sejarn iguais. Não tenho essa ilusão, mas, pelo menos, que todas as
pessoas possam participar de algum processo de disputa, minimamente em
condicão. E lógico que sempre teremos alguns corn condicães melhores que
outros, mas precisamos tentar diminuir urn pouco esse obstáculo e essa
barreira para algumas pessoas.

E, da forma como foi aqui colocado e apresentado, emendas aqui
trabaihadas vieram, no nosso entendimento, beneficiar uma parcela em
detrimento de uma grande maioria. Cria-se a ilusão, para uma grande parcela
da populacào, de que ela pode estudar, preparar-se, fazer concurso püblico,
ter uma colocação, uma concessão, urn beneflcio pUblico. So que, na
verdade, vamos ver que uma grande parcela da populacão vai continuar
apenas acreditando que vai ser possIvel, porque algumas vagas já vão estar
separadas - temos, por exemplo, 110 vagas, das quais o povo vai disputar 10,
pois 90 delas serão distribuidas para resolver o problema de alguns e
melhorar a situação de algurnas pessoas que estão mais prOximas do rei.

Corn esse tipo de questão, pessoalmente, não concordo. Discordo. Podem
fazer a critica que quiserem ao meu comportamento, a minha postçäo, mas
continuarei corn eles. Prefiro trabalhar nessa lOgica de mudanca, para ver se
algum dia neste Pals terernos urn pouco mais de justica e, então, poderemos
dar ao conjunto da rnaioria do nosso povo a possibilidade de disputar em
meihores condicOes. Que pelo menos, diminuindo urn pouco as barreiras, ele
possa disputar também uma vaga, mesmo não tendo que fazer vinculaçOes
ou ligacOes corn urn ou outro Deputado, corn esse ou aquele governo.

Esse é urn dos grandes problemas que ainda atrapalham o
desenvolvimento e o crescimento do nosso Pals. Ainda continuamos
insistindo, mantendo uma poiltica que já imagin6vamos que deveria ter
acabado e que ainda prevalece neste Pals, que e a politica dos coronéis, so
que agora muito mais sofisticada, não rnais aquela pessoa da zona rural,
aquele grande fazendeiro, mas urn coronel sofisticado. Não também aquele
que se utiliza da força, como no exército, mas vamos ver agora uma outra

-2- roupagem. Criamos uma outra sistemática, segundo a qual, por meio de
algumas leis e alguns Deputados que ainda estejam ocupando postos,
determinados setores sejam favorecidos em detrimento de outros e de
pessoas que estão prOximas a essa outra figura.

Mas vernos que alguns continuarn insistindo na idéia de que é preciso
0
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acertar a vida dos que estâo mais prOximos, em detrimento da grande
maioria. Assrn, fica muito mais fácil para alguns, que, se estão próximos do
rel, prOxirnos de urn Deputado ou do Governador, não precisam fazer muito
esforço, não precisarn bataihar ou estudar, porque certarnente virá alguma lei
para fazer algum ajuste, para acertar alguma coisa. Realmente, não posso
concordar corn isso. E por esse motivo que venho encarninhar contrariarnente
a esse projeto, que, alias, ja havia sido derrotado, coisa que também nos
entristece, pois nosso Regimento é muito claro ao afirrnar que urn projeto
derrotado não poderá trarnitar novarnente no mesmo ano. Mas essas são
coisas que ocorrem, lamentavelmente.

Mais a frente estaremos dando outro exemplo de que nosso Regirnento vai
ficando de lado quando ha interesse em resolver alguns problemas. 0
exemplo e urna emenda apresentada na Comissão de Administraçao Püblica
ao Projeto de Lei n o 1.963, que ja estava em 2° turno, que nada tern a ver corn
a matéria, o que fere o art. 228 do Regimento Interno. No entanto, a ernenda
foi apresentada e veio ao Plenário, e agora, no final do ano, temos de votá-la,
passando por cima daqudo que nós rnesrnos decidimos. Ora, o que é o
Regimento? E urn acordo feito por todos nôs, os 77 Deputados,
estabelecendo as forrnas como a Maioria e a Minoria vão agir, as regras das
quais cada Deputado, que recebeu o mandato do povo, pode se utilizar para
se expressar, para defender ou para se opor a projetos. Mas,
larnentavelmente, quando é do interesse de alguns, essa norma geral é
esquecida, e começamos a trabaihar sob outras regras. E corno Se, no
futebol, que tern 18 regras, o juiz corneçasse a inventar a 191 regra. E o que
vemos acontecer aqui: em alguns momentos coloca-se em funcionamento urn
artigo que, lamentavelmente, nao está no Regimento que votamos e que nos
fol distribuido. Assirn fica muito difIcil darmos seqüência aos nossos
trabaihos. Vemos muita coisa se modernizarido, corno a inforrnática, rnas,
infelizmente, no campo das idélas, algumas continuam ultrapassadas,
fazendo corn que este Pals continue a conviver corn absurdos que ja
deveriam ter acabado. Alagoas é urn exemplo claro disso: all apenas aqueles
que tern a força - e a força clara, do revOlver, dos calibres mais fortes - é que
sobrevivem. Ali vemos assassinatos de Deputados e coisas desse tipo,
porque já se acosturnou corn a deja de que quem tern mais força, quem tern
mais dinheiro, quern tern mais revOlver consegue mandar mais. Pensando em
nosso Estado, podemos ver que aquetes que estão rnais prOximos de alguns
tern mais poder e forca do que a grande maioria do povo, que não tern essa
proximidade. E em norne dessas pessoas que, neste mornento, encaminho
contrariamente e voto contra o Projeto n o 1.940 em sua redaçao final. Muito
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obrigado.
0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta é uma

Casa que faz leis. Consequenternente, é uma Casa que deve entender e
respeitar as leis. Urna lei entra em vigor na data de sua pubticacão. Urna lei
torna-se essenciatmente lei quando é prornulgada. A regularnentacãO de uma
lei e apenas o fazer cumprir essa lei. A Constituicäo tern de ser obedecida,
tern de ser respeitada, porque, se não respeitamos as Constituicöes, então
vivernos nurn pals anarquista, sem tel. A Constituicäo diz o seguinte: a partir
desta data, da data da publicacâo somente por concurso obter-se-á a
titularidade nos cartórios. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Poder Judiciário
não é burro. 0 Poder Judiciário tarnbérn tern de responder a sociedade,
interpretando as leis e a Constituicão. 0 Poder Judiciario, sern diivida, val
envergonhar esta Casa se permitirmos a aprovacão, rnesrno em redacão
final, do projeto em pauta. Não quero entrar no mérito se é ou não justo, pots
ate 1988 a titularidade era conseguida por indicacão. Esta prãtica continuou,
mas, a partir da Constituição de 1988, ficou clara a lei, a norma que diz que
todos os titulares deverão ser concursados. Evidentemente, senhores,
mesrno sabendo que ha interesses de muitos Deputados, pelo fato de que,
usando das prerrogativas que o poder republicano concede a repi:iblica, que -
diga-se de passagern - não se pode nem de longe comparar-se corn a
rnonarquia ... Rui Barbosa mesmo ja disse, em certa feita, que o parlamento
do império era urna casa de estadistas. 0 da repOblica tornou-se uma praca
de negOcio, em que os interesses pessoais, particulares, prevaleciam sobre
os interesses do povo, em que as leis erarn interpretadas segundo a
necessidade de satisfazer aqueles que as interpretavam ou aqueles que as
faziarn. Chegou mesmo a dizer uma célebre frase: "De tanto ver crescer as
injustiças, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se os
poderes nas rnäos dos maus, o homern chega a desanimar da virtude, a rir-se
da honra e a ter vergonha de ser honesto!! Nessa frase, estaria dizendo o que
nOs castramos por interesse da repUblica. Essa é a heranca que nos legou a
RepOblica brasileira, em que os interesses do parlarnento prevalecem, em
que os interesses pessoals prevatecern sobre o interesse do povo a prOpria
justiça.

A lei é a tel. Se eta é dura, é, entretanto, a lei. E a Constituiçäo entrou em
vigor na data de sua publicacão. A lei, publicada e prornulgada como
Constituicão, diz claramente: "A partir desta data, somente os concursados
poderão adquirir a titularidade nos cartOrios". Senhores, prornulgacào é
apenas urna espécie de repetição. A promulgacäo é apenaS fazer cumprir
aquilo que já 6 lei. Por exemplo, somos autores de alguns projetos que foram
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aprovados nesta Casa - graças a Deus, tivemos todos Os projetos aprovados
-, porque houve uma compreensão dos nobres pares. Tivemos vetos, por
incompreensão da justiça, por falta de vocação poiltica daqueles que vetaram
projetos, que foram arquivados nesta Casa e que emanaram da vontade dos
representantes naturais do povo, que formam o parlamento. Houve também
alguns que foram sancionados, coma, por exemplo, a cOdigo da pesca. Todos
as Srs. Deputados são testemunhas de que arneaçamos, mesmo, impetrar
urn mandado de segurança contra a Casa, que considerava a projeto
nconstitucionaj. Provamos que onde pade a mais, pade, muito mais, 0
rnenos. Esta Casa voltou atrás, e representamos o projeto corn mais de 48
assinaturas. Entâo, urn outro projeto foi elaborado por esta Casa, o qua! foi
aprovado, redundando no código da pesca. Esse código foi sancionado pelo
Gavernador. Preparamos a lei de preservaçao ambiental do rio Pandeiros, o
rio berçário do São Francisco. Também ja foi a lei sancionada, mas estarnos
lutando pela sua regulamentaçao e pelo seu cumprimento. A regulamentaçao
é para fazer cumprir a que está na lei. Fazer cumprir a quê? 0 que está
escrito na lei. 0 que está escrito na lei do presente prajeto que discutimos
aqui? Que, a partir de 1988, ela entra em vigor. Não é a partir da data de sua
regulamentaçao, mas da sua publicaçäo, au seja, da promulgação. Ela é
muito Clara. Em qualquer projeto que elaboramos, consta: "Esse projeto entra
em vigor na data de sua publicação. Revogarn-se as disposiçoes em
contrário". Uma Constituição, no momenta em que é promulgada, passa a ser
el entre nOs. Não ha dupla interpretação. Ela é clara, é simples, cristalina e
transparente. Ela existe apenas para evitar que esta Casa, que é urn Poder
do qual me sinta honrado em fazer parte, no final desta legislatura, corn
humildade, tome uma decisão que poderá ser revogada por autro Poder.
Tentando colaborar corn as nobres pares, quero chamar-Ihes a atenção para
isto: não fica bern. Isso nos envergonha. Já sabemos que talvez a
Gavernador vete. Ele vetará, sabemos, por interesse pessoal, para que esta
Casa derrube a veto, pois ele mesmo indicou rnuitas pessoas. Ouvi urn
comentário de que Itarnar vetará. Então, já que Itamar - diga-se de passagern,
é urn grande Governador - vetará, é meihor que Eduardo Azeredo vete
novamente. Governistas, por favor, trabalhem e votem para derrubar a veto,
para ficarem livres, mas esta Casa nãa pode ser a escudo.

Chega de receber esta Casa a punição pelos erros cametidos por
interesses pessoais. Senhores parlamentares, concluo dizendo que esta é
uma Casa de leis e, coma paradigma de uma Casa que legisla, näo varnos
legislar contra aquilo que diz a Constituiçao. Muito abrigado, Srs. Deputados.

0 Deputado Marcos Helénio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
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Deputados, pUblico presente, mais uma vez, subimos a esta tribuna para falar
sobre a Projeta de Lei n o 1.940/98. Já a fizemos durante a sua tramitaçãa,
nas Camissöes de Constituicãa e Justiça, de Administracão Püblica e de
Fiscalizacão Financeira e Orçamentária e, posteriormente, nesta tribuna,
neste Plenária, sempre defendenda uma posicãa coerente, contrária a
iniciativa de efetivacão dos 1.127 titulares de cartOrias indicadas, em
princlpio, sob a alegacão de caráter precária, ate que a Lei n o 8.935, de 1994,
regulamentasSe a que estava previsto na ConstituicãO de 1988. Aquele vacua
entre 1988 e 1994 deixou margens a diividas sabre coma seriarn preenchidos
esses cargos, uma vez que a Canstituicão acabau corn a direito sucessória,
ou seja, cam a hereditariedade de indicaçôes através de padrinhas que
permitia a sucessãa familiar: pai para fliho, avô para pai, etc. A épaca, ja nos
tInhamos manifestado contrariamente, e a Governador Eduardo Azeredo,
depais de urn debate nesta Casa, vetau a emenda do Deputado Geralda
Santanna, que propunha que esses titulares pudessem ser efetivados sem a
concurso pUblica do Tribunal de Justiça. Esse veto veio para esta Casa para
que a derrubassem, rnas não canseguiram faze-b. Posteriarmente, a
Deputada Ivair Nagueira apresentou urn outro projeto, cam autra roupagern,
mas cam a mesmo objetivo da efetivaçãa desses profissionaiS. Disse aqui,
para nãa cometer injusticas, que muitos daqueles que 16 estäa, tendo
ingressada antes de 1988, sern a concursa pübbica, mas cinca anos antes de
a ConstituicãO ser promulgada, tinharn seus direitas adquiridas. Entretanta, a
que estava em discussãa eram tadas aqueles que foram indicados a partir de
1988. 0 Deputada Raul Lima Neta, que nos precedeu aqul, foi brilhante em
sua avaliaçãa aa considerar que a Gavernadar fez urn jogo de cena. De fato,
a Governadar designou centenaS de politicos para ocuparem as cargos de
titulares de cartório. Depois, ele vetou e disse que vetaria novamente, mas
corn a candiçâo e a acordo de que esse veto fosse derrubado nesta Casa.
Queremas apresentar agora, já que se esta votanda apenas a redacão final
do prajeta, a pasicãa de vários Deputados. Certamente, as aita Deputadas do
PT rnanifestar-se-iam contrariamente ao prajeta, rnas nern todos estavam
presentes aqui, pals, no dia da votação, estávarnaS presentes apenas trés: a
Deputada Geralda Nascimenta, a Deputado Ivo José e eu.

Corn certeza absoluta, a bancada era totalmente contraria ao projeta. Da
mesma forma coma votaram as Deputadas Arnaldo Penna, Maria Olivia e
Raul Lima Neta, a Deputada Joãa Leite nãa teve opartunidade de vatar, mas
tambérn vataria contra esse projeta.

Portanta, gostaria de reafirrnar a nassa posicãa contra a princlpio, a mérito
do projeto. Alias, nãa 6 sarnente a nossa bancada que questiana a legatidade
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ou a ilegalidade do projeto, porque o Procurador-Geral da Repüblica, Geraldo
Brindeiro, vai aguardar a posição do Ministério Piblico, a fim de dar entrada,
também, a urna acão de inconstitucionalidade. Já sablarnos que isso iria
ocorrer, mas é preciso vencer todas as etapas, ou seja, depois que o projeto
for sancionado, poderemos entrar corn a acão judicial.

Não irei tomar todo o tempo, porque, posteriormente, desejo discutir urn
projeto mais polémico ainda. Alias, são algumas emendas que pegaram
carona nurn projeto, ficando a emenda pior do que o soneto, mas no momento
certo iremos debate-las. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Deputadas, quero aproveitar esta oportunidade para esclarecer urna análise -
que, no meu entendimento, foi equivocada - feita pelo editorial do jornal
"Estado de Minas", do dia 25 de dezembro, exatamente a respeito desse
projeto. 0 analista estava comparando as pessoas que nâo votararn corn
aquelas que aprovararn e apoiaram a aprovação do projeto. Na realidade, nâo
é bern assim, porque o processo de votaçâo da Assembléia Legislativa
envolve diferentes aspectos. Algumas votaçOes exigern "quorum" qualificado.
Outras, a maioria simples, ou seja, estando 39 parlarnentares presentes no
Plenário, no caso desse projeto, se 20 parlamentares votarem
favoravelmente, o projeto estará aprovado. A Bancada do PT, após
entendimentos, decidiu adotar a tática de não estar presente no Plenário,
exatarnente para forçar os Deputados cujos votos seriarn favoráveis ao
projeto a estarern aqui para dizer "sim", revelando, portanto, a populacão de
Minas Gerais aqueles que realmente tinharn interesse em aprovar tal projeto.
Na realidade, a presença de trés Deputados do PT näo foi a meihor opcão,
pois o nosso desejo, a orientaçäo do nosso Lider era a de que tivéssernos
apenas urna pessoa presente para vigiar o comportarnento da Assembléia
Legislativa - cuja atitude, lamentavelrnente, não tern sido a mais correta -,
pedindo verificaçao de "quorum", de votaçào, exigindo que estivessem no
rninimo 38 Deputados votando favoravelrnente ao projeto.

Portanto, estou vindo aqul hoje para recornendar aos rneus companheiros e
cornpanheiras do PT que todos aqueles que realmente são contra esse
projeto não fiquem no Plenário, no momento da votação. No entanto, aqueles
Deputados que realmente queirarn votar favoravelmente ao projeto estejarn
presentes. As vezes, votando "não", de algurna forma, estaremos ajudando a
aprovar esse projeto, e näo queremos ern nenhurn rnornento e de nenhurna
forma ajudar a aprová-lo.

Concedo urn aparte ao nobre Deputado Raul Lima Neto. Alias, Deputado, V.
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Exa. vai fazer rnuita falta a esta Assembléia.
A forma corn que V. Exa. tern se comportado aqui na Assernbléia, a

seriedade, a ousadia, a disponibilidade e a disposicão de enfrentar esses
probternas e a crItica que V. Exa. tern feito tern sido valiosas para a
valorizacâo da Assernbléia Legislativa. Seguramente, esta Assembléia
Legislativa está rnuito honrada corn sua presenca, e varnos sentir rnuito a sua
falta na próxima legislatura.

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Isso não está totalrnente
apoiado, rnas, gloria a Deus, fico honrado por receber urn elogio de quem
recebo. Alias, Deputado Adelrno Carneiro Leão, a BIblia diz, em Provérbios,
capItulo 29: "0 perverso foge sem que ninguérn perceba, mas o justo é
intrépido como o leão", é intrépido como Adelmo Leão. V. Exa. abordou muito
bern esse terna, porque realrnente houve uma injustica por parte do jornalista.
Faz parte de urna tática regimental o parlarnentar retirar-se para não haver
"quorum". E aqueles que se retiraram para não haver "quorum" ficaram au
fora e não voltararn exatamente para que o projeto não fosse votado, para
que não houvesse "quorum" para a sua aprovacäo. Mesrno se votassern
"não", tendo nCimero regimental nurna votação simples, perdeu 39, pronto. Se
houve urn voto a rnais, esta aprovado. Então, para que não houvesse
"quorum", retirarno-nos. Ficou parecendo que aqueles que se abstiveram o
fizeram por urn ato de covardia ou urn ato de não comparecer, de não atuar
em projetos importantes desta Casa.

Isso foi o que se passou realmente. Acredito que o jornalista tern que ter urn
compromisso corn a verdade absoluta, porque nada h6 de oculto que não
venha a ser revelado. V. Exa. está de parabéns, quero parabenizá-lo por isso.
Exatamente por essa razão vamos nos retirar, para nào haver "quorum",
porque, se na redação final não passar, por incrivel que pareça, estamos no
final da legislatura, e o projeto rnorre totalrnente e retorna a estaca zero na
legislatura seguinte. Essa é urna estratégia regimental perfeitarnente cabivel
entre aqueles que conhecern o Regimento Interno. Muito obrigado. Parabéns,
Excelência.

0 Deputado Adelrno Carneiro Leão - Agradeco ao Deputado Raul Lima
Neto. Estou colocando isso porque sei da seriedade, do compromisSO, da
atuacão perrnanente dos jornalistas que trabalharn no jornal "Estado de
Minas", do valor extraordinário desse jornal. Então, estou colocando isso ate
para reparar uma injustica corn Os companheiros. 0 Deputado Marco Regis
estava citando sua situação: aqueles colegas Deputados se retirararn no
mornento da votação, fizeram isso exatamente para forçar que os governistas
e quern esta apoiando o projeto, os cartorialistas, estivessern presentes. E
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isso que querernos.

Hoje vamos usar a mesma tática, corn mais eficiência e talvez corn eficácia
definitiva, de so ficar aqui no Plenário urn Deputado do PT para acompanhar a
votação. Os dernais que esfão presentes nesta Casa - e, desde o inIcio deste
processo, desde a primeira votaçäo atuarnos aqui denunciando este
processo, que favoree a interesses particulares, desde o prirneiro momento,
no momento do votdvamos ter apenas urn Deputado nos representando aqul,
para que, se os Deputados quiserern que prevaleca, que continuem
rnantendo privilégios nesse sentido - que venham aqui e se apresentern a
sociedade.

Da parte do PT, varnos rnanter a mesrna orientação de não estarrnos
presentes, de não legitimar essa votaçâo. A nossa ausência não é urn ato de
ornissão, rnas de denüncia e de indignacão perante urn processo que não
deveria estar ocorrendo aqui, nesta Casa, considerando que já trarnitou, já se
votou, ja foi vetado e não poderia estar correndo aqui, está ferindo 0
Regimento e a Constituição. Então, mais uma vez, vamos manter essa
rnesrna linha, no sentido de não permitir, de não sustentar a aprovacão de urn
projeto dessa natureza.

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, encerra-se a
discussão. Em votacão. Os Deputados que o aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que
ocupern seus lugares.

- Procede-se a verificação de votacão por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - A Presidência val fazer a segunda chamada para

verificação de votaçao.
- Procede-se a verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 32 Deputados. Portanto, não havendo "quorum"

para a votacão, a Presidéncia a torna sern efeito e, nos termos do § 6 0 do art.
249 do Regimento Interno, val deterrninar que seja feita a charnada para
recomposicão do "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário para proceder a
charnada dos Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderarn a chamada 40 Deputados. Ha "quorum"

para votaçào. A Presidência vai renovar a votação do Parecer de Redaçào
Final do Projeto de Lei n° 1.940/98. Em votação, o parecer. Os Deputados
que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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• Deputado Adelmo Carneiro Léão- Verificacão de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem séüs lugares.
- Procede-se àverificação de votação por rneio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votararn "sim" 31 Deputados, votàrarn "não" 2

Deputados, votaram em branco 5 Deputados, perfazendo o total de 38
Deputados; corn o Presidente, 39. Está, portanto, ratificada a aprovaçâo do
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.940/98. A sancão.

Questao de Ordern
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, deve ser computada a

abstenção dos Deputados Antonio Roberto e Raul Lima Neto.,
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada urn

por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 748/96,
do Deputado AntOnio Roberto, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
MuniOIpio de AlvinOpolis o imOvel que especifiôa; 1:654/98, do Deputado
Marcos Helênio, que acrescenta parágrafos ao art. 1° da Lei 1.515, de
15/12/56, a qual dispOe sobre declaracão de bens de cidadãos que exercam
cargO e funcao pUblica, e dá outras providências; 1.668/98, do Deputado
Geraldo Rezende, que altera o § 1 0 do art. 19 da Lei n° 9.381, de 18/12/86, a
qual .institui o quadro de pessoal das unidades estaduais de ensino, e dá
outras providências; 1.699/98, da Comissão Parlamentar de lnquérito, para,
no Prazo de 120 dias, Investigar a Falta de Repasse doTesouro Estadual ao
IPSEMG; 1.711/98, do Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo
a doar a entidade Assistência Social São Judas Tadeu, do MunicIpio de
Uberaba, o imOvel que especifica; 1.780/98, do Deputado Romeu Queiroz,
que autoriza o CEASA-MG a doar ao Estado de Minas Gerais o imOvel que
especifica; 1.804/98, do Deputado Anderson Adauto, que dispOe sobre a
criacão de area de proteçao ambiental pa bacia hidrográfica do rio Uberaba;
1. 874/98, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Municipio de CarmOpolis de Minas o irnOvel que especifica; 1.936/98, da
Comissäo Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a
Apuracão de Denüncias de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos de
Minas Gerais, que torna obrigatória a afixação do regulamento dos sorteios
nas dependéncias de casas de bingo; e 1.956/98, do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar imOveis a União. A sanção.

2aFase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidéncia

vai passar a 21 fase da Ordern do Dia, corn a discussão e a votacão da
matéria constante na pauta. 	 . 	 -
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entre as respectivas entidades da administracão indireta.". 	 -
Art. 20 - Esta emenda a Constituicão entra em vigor na data de sua

pubiithção.
Sala das Comissães, 29 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aliton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.179/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.179/97, do Deputado Gil Pereira, que dispöe sobre a
Politica Estadual de Recursos HIdricos e dá outras providéncias, foi aprovado
no.20 turno, corn as Emendas n°s 1 a 4 ao vencido no 1 0 turno.,

Vern agora o projeto a esta Comissão, a -fim de que, segundo a técnica
Iegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.
- Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.179/97
Dispôe sobre a Politica Estadual de Recursos HIdricos e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CapItulo I
Disposição Preliminar
Art. 1 8 - A Poiltica Estadual de Recursos Hidricos e o Sistema Estadual de

Gerenciamento de Recursos HIdricos - SEGRH-MG - são discipllnados por
esta lei, nos termos da Constituicão do Estado e na forma da legislacão
federal aplicável.

Capitulo II
Da Politica Estadual de Recursos HIdricos
Seção I
Dos Fundamentos
Art. 20 - A PolItica Estadual de Recursos HIdricos visa a assegurar o

controle, pelos usuários atuais e futuros, do uso da água e de sua utilizacão
em quantidade, qualidade e regime satisfatórios.

Art. 31 - Na execução da Poiltica Estadual de Recursos Hidricos, serão
observados:

I - o direito de acesso de todos aos recursos hidricos, com prioridade para o
abastecimento pUblico e a manutencão dos ecossistemas

- o gerenciamento integrado dos recursos hidricos corn vistas ao uso
mUitiplo;

Ill - o reconhecimento dos recursos hIdricos como bern natural de valor
1
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Paiavras do Sr. Presidente

A Presidéncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta da presente
reunião a Proposta de Emenda a Constituição n° 40/97, em virtude de sua
apreciação em reunião extraordinária realizada ontem a noite.

Questão de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Neste instante, como me permite

Regimento Interno, qupo pedir que V. Exa. o encerramento,de piano, da
reunião.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência, verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para continuacão dos trabaihos e encerra a reunião, convocando os
Deputados para as reuniães extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de
amanhã, dia 30, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e
para a reunião ordinária também de amanhâ, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a pubiicada na edicao anterior.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER DE REDAçAO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A

coNsTITuIçAo No 40/97
Comissão de Redacão

A Proposta de Emenda a Constituicao n° 40/97, apresentada por 1/3 dos
membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário 0
Deputado Arnaldo Penna, acrescenta alinea ao inciso I do art. 106 da
Constituicão do Estado.

Aprovada nos turnos regimentais, sem emenda, vem agora a proposta a
esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a
matéria a forma adequada, nos termos do §1 0 do art. 268 do Regimento
Ihterno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final, 	 E

que está de acordo com o aprovado. 	 - 0

PROPOSTA DE EMENDA A coNSTITuIçAo N O 40/97
Acrescenta alinea ao inciso I do art. 106 da Constituição do Estado.
A Assembiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica acrescentada ao inciso I do art. 106 da Constituicão do Estado 	 C

a seguinte ailnea "j": 	 C

"Art. 106- .....................

- as causas e os conflitos entre o Estado e os municIpios, entre estes e
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ecolOgico, social e econômico, cuja utilizaçâo deve ser orientada pelos
princIpios do desenvolvimento sustentável;

IV - a adocäo da bacia hidrográfica, vista como sistema integrado que
engloba os melos fisico, biótico e antrópico, corno unidade fIsico-territorial de
planejamento e gerenciamento;

V - a vinculaçäo da cobrança pelo uso dos recursos hIdricos as
disporiibilidades quarititativas e qualitativas e as peculiaridades das bacias
hidrográficas;

VI - a prevencâo dos efeitos adversos da poluicâo, das inundaçoes e da
erosào do solo;

VII - a cornpensaçâo ao municIpio afetado por inundaçâo resultante da
irnplantação de reservatório ou por restriçao decorrente de lei ou outorga
relacionada corn os recursos hidricos;

VIII - a compatibilizaçâo do gerenciarnerito dos recursos hidricos corn o
desenvolvimento regional e corn a proteção do rneio ambiente;

IX - o reconhecimento da unidade do ciclo hidrologico ern suas trés fases:
superficial, subterrânea e rneteOrica;

X - o ratelo do custo de obras de aproveitarnento mültiplo, de interesse
comum ou coletivo, entre as pessoas fisicas e jurIdicas beneficiadas;

Xl - a gestào sisternática dos recursos hIdricos, sem dissociacào dos
aspectos de quanti-dade e qualidade;

XII - a descentralizaçâo da gestão dos recursos hIdricos;
XIII - a participacão do poder pUblico, dos usuários e das comunidades na

gestão dos recursos hIdricos.
Secâo II
Das Diretrizes Gerais
Art. 4° - 0 Estado assegurará, por intermédio do SEGRH-MG Os recursos

financeiros e institucionais necessários ao atendimento do disposto na
Constituiçâo do Estado corn relaçâo a politica e ao gerenciamento de
recursos hidricos, especialmente para:

I - programas permanentes de proteção, meihoria e recuperaçäo das
disponibilidades hidricas superficiais e subterrâneas;

II - programas permanentes de proteçao das águas superficiais e
subterrâneas contra poluição;

III - acöes que garantam o uso mUltiplo racional dos recursos hidricos
superflciais e subterrâneos, das nascentes e ressurgências e das areas
Umidas adjacentes e sua protecâo contra a superexplotaçäo e contra atos que
possam cornprorneter a perenidade das águas;

IV - diagnóstico e protecao especial das areas relevantes para as recargas
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e descargas dos aquiferos;

V - prevençäo da erosão do solo nas areas urbanas e rurais, visando a
proteçâo contra a poluicão e o assoreamento dos corpos de água;

VI - defesa contra eventos hidrológicos crIticos que ofereçam riscos a saüde
e a seguranca pUblicas ou provoquern prejuIzos econôrnicos e sociais;

VII - instituição de sistema estadual de rios de preservacäo permanente,
corn vistas a conservacâo dos ecossisternas aquáticos, ao lazer e a
recreação das populacöes;

VIII - conscientização da populacäo sobre a necessidade da utilizaçâo
rnUltipla e sustentável dos recursos hidricos e da sua proteção;

IX - concessäo de outorgas e registros, bern como acornpanhameflto e
fiscalizacão das concessöes de direito de pesquisa e de explotaçäo de
recursos hidricos.

Art. 50 - 0 Estado desenvolverá programas que objetivern o uso mUltiplo de
reservatórios e o desenvolvirnento regional, nos municIpios que:

I - tenharn area inundada por reservatOrio ou sofrarn irnpactos arnbientais
resultantes de sua irnplantaçâo;

II - sofram restriçào decorrente de lei de proteção de recursos hidricos e de
irnplantação de area de proteção ambiental.

Art. 60 - 0 Estado prornoverá o planejamento de acöes integradas nas
bacias hidrográficas, corn vistas ao tratamento de esgotos dornésticos,
efluentes industriais e demais efluentes, antes do seu lançamento nos corpos
de água receptores.

Parágrafo Unico - Para atender ao disposto no "caput" deste artigo, serão
utilizados os rneios financeiros e institucionais previstos nesta lei e em seu
regulamento.

Art. 70 - 0 Estado celebrará convénios de cooperação mütua e de
assisténcia técnica e econômico-financeira corn os municipios, para a
implantação de prograrnas que tenham como objetivo:

- a manutençâo do uso sustentável dos recursos hIdricos;
II - a racionalizacâo do uso mUltiplo dos recursos hidricos;
III - o controle e a prevençâo de inundacöes e de erosào, especialmente em

areas urbanas;
IV - a implantação, a conservaçäo e a recuperacão da cobertura vegetal,

em especial das matas ciliares;
V - o zoneamento e a definiçâo de restricães de uso de areas inundáveis;
VI - o tratamerito de águas residuárias, em especial dos esgotos urbanos

dornésticos;
VII - a implantacâo de sisternas de alerta e de defesa civil para garantir a
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segurança e a saüde pUblicas em eventos hidroiógicos adversos;

VIII - a instituicão de areas de protecâo e conservação dos recursos
hidricos;

IX - a rnanutencâo da capacidade de infiitraçâo do solo.
Art. 80 - 0 Estado articular-se-6 corn a Uniäo, corn outros Estados e corn

municIpios, respeitadas as disposicöes constitucionais e legais, corn vistas ao
aproveitamento, ao controle e ao monitoramento dos recursos hIdricos em
seu território.

§ 1 0 - Para o cumprimento dos objetivos previstos no "caput" deste artigo,
serão consideradas:

I - a utilizacão miitipia e sustentávei dos recursos hIdricos, em especial
para fins de abastecimento pUblico, geracão de energia eiétrica, irrigacâo,
navegacão, pesca, piscicultura, turismo, recreacáo, esporte e lazer;

Ii - a protecão dos ecossisternas, da paisagem, da flora e da fauna
aquáticas;

III - as medidas relacionadas corn o controie de cheias, prevencão de
inundaçöes, drenagem e correta utilizacao de várzeas, veredas e outras
areas sujeitas a flu ndação;

IV - a protecao e o controle das areas de recarga, descarga e captacäo dos
recu rsos h Idricos su bterrâneos.

§ 21 - 0 Estado poderá celebrar convênio corn a Uniäo e corn as demais
unidades da Federacão a fim de disciplinar a utiiizacâo de recursos hIdricos
compartilhados.

Capituio III
Dos Instrumentos da Poiltica Estadual de Recursos Hidricos

Seco I
Dos Instrumentos

Art. 91 - Säo instrurnentos da Poiltica Estadual de Recursos Hidricos:
- o Piano Estaduai de Recursos Hidricos;

ii - os Pianos Diretores de Recursos Hidricos de Bacias Hidrográflcas;
III - o Sistema Estaduai de Informacoes sobre Recursos HIdricos;
IV - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos

preponderantes;
V - a outorga dos direitos de uso de recursos hIdricos;
VI - a cobrança pelo uso de recursos hidricos;
VII - a compensaco a municipios pela expiotaçao e restrição de uso de

recursos hidricos;
VIII - o rateio de custos das obras de uso müitipio, de interesse comum ou

coletivo;
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IX - as penalidades
Secão Ii

Da Caracterizacäo dos instrumentos da Poiltica Estaduai de Recursos
H idricos

Subsecáo I
Do Piano Estaduat de Recursos Hidricos

Art. 10 - 0 Plano Estaduai de Recursos HIdricos, aprovado pelo Conseiho
Estaduai de Recursos Hidricos - CERH-MG -, de que trata esta lei, será
submetido ao Governador do Estado, que o editará por meio de decreto.

§ 1 1 - Os objetivos e a previsão dos recursos financeiros para a eiaboraçáo
e a implantacâo do Piano Estadual de Recursos Hidricos constaräo nas leis
relativas ao Piano Plurianuai, as Diretrizes OrçarnentáriaS e ao Orçarnento
Anuai do Estado.

§ 21 - 0 Plano Estaduai de Recursos Hidricos conterá:
- a divisào hidrogrâfica do Estado, na qual se caracterizará cada bacia

hidrográfica utilizada para o gerenciamento descentralizado e compartilhado
dos recursos hIdricos;

Ii - os objetivos a serern aicançados;
Ii - as diretrizes e os critérios para o gerenciamento de recursos hidricos;
IV - os programas de desenvolvimefltO institucional, tecnológico e gerencial,

de valorizaçâo profissional e de comunicacão social, no carnpo dos recursoS
hidricos.

§ 30 - A periodicidade para elaboracão do Piano Estaduai de RecursoS
HIdricos de que trata este artigo será estabelecida por ato do CERH-MG.

Subseçâo II
Dos Pianos Diretores de Recursos HIdricos de Bacias Hidrográficas

Art. 11 - 0 pianejamento de recursos hIdricos, eiaborado por bacia
hidrogrãfica do Estado e consubstanciadO em Pianos Diretores de Recursos
HIdricos de Bacias Hidrográficas, tern por finaiidade fundamentar e orientar a
irnpIementaçao de programas e projetoS e conterá, no minimo:

I - diagnostico da situaçäo dos recursos hidricos da bacia hidrográfica
II - anáiise de opcöes de crescirnento dernográfico, de evolucäo de

atividades produtivas e de rnodificacão dos padrOes de ocupacão do solo;
III - baianço entre disponibilidades e demandas atuais e futuras dos

recursos hIdricos, em quantidade e qualidade, corn identificacäo de conflitoS
potenciais;

IV - metas de racionaiizacão de uso, aumento da quantidade e meihoria da
• qualidade dos recursos hidricos disponiveiS;

V - medidas a serem tornadas, prograrnas a serem desenvoividos e projetoS
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a serem implantados para o atendimento de metas previstas, corn estirnativas
de custos;

VI - prioridade para outorga de direito de uso de recursos hIdricos;
VII - diretrizes e critérios para cobrança pelo uso dos recursos hidricos;
VIII - propostas para a criação de areas sujeitas a restrição de uso, corn

vistas a proteção de recursos hIdricos e de ecossistenias aquáticos.
Subseção III

Do Sistema Estadual de Informaçoes sobre Recursos Hidricos
Art. 12 - A coleta, o trataniento, o armazenamento, a recuperaçao e a

divulgaçao de informaçoes sobre recursos hIdricos e fatores intervenientes
em sua gestão serão organizados sob a forma de urn Sistema Estadual de
Informacoes sobre Recursos Hidricos, compativel corn o Sistema Nacional de
I nformacoes sobre Recursos H Idricos.

Art. 13 - 0 Sistema Estadual de Informacoes sobre Recursos Hidricos tern
corno objetivos:

I - reunir, dar consisténcia e divulgar dados e informacoes sobre as
situacöes qualitativa e quantitativa dos recursos hidricos do Estado, bern
coma informacaes socioeconômicas relevantes para o seu gerenciamento;

ii - atualizar, permanenternente, as informacoes sobre a disponibilidade e a
demanda de recursos hidricos e sobre ecossistemas aquáticos, em todo a
territário do Estado;

III - fornecer subsIdios para a eiaboração do Piano Estadual e dos Pianos
Diretores de Recursos HIdricos de Bacias Hidrograficas;

IV - apoiar acöes e atividades de gerenciamento de recursos hidricos no
Estado.

Art. 14 - São principios básicos para o funcionamento do Sistema Estadual
de Informacoes sobre Recursos Hidricos:

I - a descentralizacao da obtençao e da produçao de dados e informacoes;
II - a coordenaçao unificada dos sistema;
III - a garantia de acesso a dados e informaçoes a toda a sociedade.

Subseçao IV
Do Enquadramento dos Corpos de Agua em Classes, Segundo as Usos

Preponderantes da Agua
Art. 15 - As classes de corpos de água serão as estabelecidas pelas

legislacoes ambientais federal e estadual.
Art. 16 - 0 enquadrarnento de corpos de água em classes, Segundo seus

usos preponderantes, visa a:
I - assegurar qualidade de água compativel corn as usos mais exigentes;
II - dirninuir as custos de cornbate a poiuiçao da água, rnediante açöes
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preventivas permanentes.
Subseção V

Da Outorga dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos
Art. 17 - 0 regime de outorga de direitos de uso de recursos hIdricos do

Estado tern por objetivo assegurar as controles quantitativo e qualitativo dos
usos da água e a efetivo exercicio dos direitos de acesso a água.

Art. 18 - São sujeitos a outorga pelo poder ptblico, independentemente da
natureza pOblica ou privada dos usuários, os seguintes direitos de usa de
recursos hIdricos:

I - as acurnulacöeS, as derivacöes ou a captação de parcela da água
existente em urn corpo de água para consumo final, ate para abastecimento
pUblico, ou insurno de processo produtiva;

II - a extração de ãgua de aquifero subterrâneo para consumo final ou
insuma de processa produtivo;

III - a lançamento, em corpo de água, de esgotos e demais efluentes
lIquidos ou gasasos, tratados au não, corn a fim de sua diluição, transporte ou
disposicão final;

IV - a aproveitamenta de potenciais hidrelétricos;
V - outros usos e açoes que alterem a regime, a quantidade ou a qualidade

da água existente em urn corpo de água.
§ 1 1 - Independem de outorga pelo poder piiblico, conforme definido em

regulamenta, a usa de recursas hIdricos para satisfação das necessidades de
pequenos nticleas populacionais distribuldos no meia rural, bern como as
acumulacöes, as derivacöes, as captaçöes e as lançamentos consideradas
insignificantes.

§ 20 - A autarga e a utilizacão de recursos hIdricos para fins de geracãa de
energia elétrica ficam candicionadaS a sua adequacáa ao Piano Nacional de
Recursas HIdricas, aprovada na forma do dispasta na Lei Federal n° 9.433,
de 8 de janeiro de 1997, e ao cumprimenta da Iegislacãa setorial especifica.

Art. 19 - A outorga de usa de recursos hIdricos respeitará as prioridades de
uso estabelecidas nos Pianos Diretares de Recursas Hidricas de Bacias
Hidrográficas, a classe em que a corpo de água estiver enquadrada e a
manutencão de condicöes adequadas ao transporte hidroviaria, quando for a
casa.

§ 1 1 - A outarga levará em conta a necessidade de se preservar o usa
mültiplo e racional das águas.

§ 20 - A outarga efetivar-se-á
Aguas - IGAM.

Art. 20 - A autorga de direitc

par ato do Instituta Mineira de Gestãa das

de usa de recursos hIdricas poderá ser



recursos naturais;
IX - disciplinar a Iocalizaçao dos usuários, buscando a conservacão

recursos hidricos, de acordo corn sua classe preponderante de usa:
A - promover a desenvolvimento do transporte hidroviário e seu

aproveitarnento econômico.
Art. 25 - No cálculo e na fixaçao dos valores a serem cobrados pelo usa de

recursos hidricos, serâo observados as seguintes aspectos, dentre autros:
I - nas derivaçoes, nas captaçöes e nas extraçoes de água, a volume

retirado e seu regime de variacão;
II - nos Iancamentos de esgotos domésticos e dernais efluentes liquidos Cu

gasosos, a volume Iançado e seu regime de variacâo e as caracteristicas
fIsico-qulmicas, biolOgicas e de toxicidade do efluente;

III - a natureza e as caracteristicas do aqüIfero;
IV - a classe de uso preponderante em que esteja enquadrado a corpo de

água no local do usa ou da derivação;
V - a Iocalizaçao do usuário na bacia;
VI - as caracterIsticas e a porte da utilização;
VII - a disponibilidade e a grau de regularizaçao da oferta hidrica local;
VIII - a praporcionalidade da vazão outorgada e do uso consuntivo em

relação a vazão outorgável;
IX - a princIplo de tarifaçâo progressiva em razão do cansumo.
§ 10 - Os fatores referidos neste artigo paderâo ser utilizados, para efeito de

cálculo, de forma isalada, simultânea, cambinada ou cumulativa, observado a
que dispuser a regulamento.

§ 21 - Os pracedimentos para a cálculo e a fixação dos valores a serem
cobrados pelo usa da água serão aprovados pelo CERH-MG.

Art. 26 - A cobrança pelo uso de recursos hidricos será implantacja de forma
gradativa e não recairá sabre as usos considerados insignificantes, nos
termos do regulamento.

Art. 27 - 0 valor inerente a cobrança pelos direitos de usa de recursos
hidricos classificar--se-a coma receita patrimonial, nos termos do art. 11 da Lei
Federal n o 4.320, de 17 de marco de 1964, corn a redaçao dada pelo Decreto-
Lei n o 1.939, de 20 de maio de 1982.

§ 1° - Os valores diretamente arrecadados par Orgão ou unidade executiva
descentraljzada do Pader Executivo referido nesta lei, em decorréncia da
cobrança pelos direitos de usa de recursas hidricos, serão depositados e
geridos em conta bancaria própria, mantida em instituição financeira oficial.

§ 21 - A forma, a periadicidade, a processo e as demais estipulaçoes de
aráter técnico e administrativo inerentes a cobrança pelos direitos de uso de
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1288suspensa, parcial Cu totalmente em definitivo ou por prazo determinado nassegu:ntes circunstáncjas.
- nâo-cumprjmento pelo Outorgado, dos termos da outorga

II - näo-utiiiza, da água par trés anos consecutivos;
III - necessidade premente de água para atender a situacaes de

Calamidade, inclusive as decorrentes de condicOes climáticas adversas;
IV - necessidade de se prevenir ou fazer reverter grave 

degradaçaoambjentaj•
V - 	

de se atender a Usos priorjtárjos de interesse coletivo
para os quais näo se disponha de fontes aIternatjvas

VI - necessidade de se manterem as cara cteristicas de flavegabilidade docorpo de água.

Aft 21 - A outorga confere ao usuário a direito de uso do corpo 
hidrico,condicionado a disponibilidade de água, a que não implica a alienacao parcialdas águas, que são inalieflaveis

Aft 22 - 0 prazo inicial de outorga de direito de uso de recursos hIdricos
não excederá a trinta e cinco anos, podendo ser renovado

Subseçao VI
Da Cobranca pelo Uso de Recursos Hidrjcos
Aft 23 - Serão cobrados as usos de recursos hidricos sujeitos a outorganos termos do art. 18 desta lei.
Art. 24 - Suj

eita-se a cobranca pelo uso da água, Segundo as peculiarjdades
de cada bacia hidrografica aquele que utilizar, corisumir ou poluir recursoshIdrjcos

Parágrafo tnico - A cobranca pelo uso de recursos hidricos visa a:I - reconhecer a água coma bern econãmico e dar ao usuárlo uma indicacãode seu real valor;
II - incentiv- a rac ionalizaçao do usa da água;
III - obter recursos financeiros para a financiarnento de programas eintervencoes inclujdos nos pianos de recursos hIdricos
IV - incentivar a aproveltarnento rnültiplo dos recursos hidricos e o rateio, na

forma desta lei, dos custos das obras executadas para esse firn;
V - proteger as águas contra acaes que Possam comprometer as seus usosatual e futuro;

VI - prornover a defesa contra eventos crIticos, que oferecam riscos a saUdee a s
egurança püb!icas e causern prejuizos ecanömjcos ou sociais;VII - incentjvar a melhoria do gerenciamen0 dos recursas hIdricos nasrespectivas bacias hidrograficas;

VIII - promover a gestão descentralizada e ifltegrada em relaçao aos demais
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recursos hdricos serão estabelecjdos em decreto do Poder Executivo, a partir
de proposta do ôrgo central do SEGRH-MG, aprovada pelo CERH-MG.

Art. 28 - Os valores arrecadados corn a cobrança pelo uso de recursos
hIdricos serâo aplicados, na bacia hidrografica em que foram gerados e serâo
utilizados:

I - no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluidos no
Piano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrográfica;

- no pagamento de despesas de monitorarnento dos corpos de água e
custeio dos órgäos e entidades integrantes do SEGRH-MG, na sua fase de
irnplantaçao.

§ 1 0 - 0 financiamento das açães e das atividades a que se refere o inciso I
deste artigo corresponderá a, pelo menos, dois terços da arrecadaço total
gerada na bacia hidrográfica.

§ 2° - A aplicacao nas despesas previstas no inciso II deste artigo é limitada
a sete e meio por cento do total arrecadado.

§ 31 - Os valores previstos no "caput" deste artigo poderâo ser aplicados a
fundo perdido em projetos e obras que aiterem a qualidade, a quantidade e a
regime de vazáo de urn corpo de água, considerados benéficos para a
coletividade.

Subseçao VII
Da Compensacao a Municipio pela Explotaçâo e pela Restriçao de Uso de

Recursos Hidricos
Art. 29 - A compensaçao a municIpio afetado por inundaçâo causada por

impIantaço de reservatOrpo au por restriçâo decorrente de lei ou outorga
relacionada corn recursos hIdricos seré disciplinada pelo Poder Executivo,
mediante decreto, a partir de estudo prOprio, aprovado pelo CERH-MG.

Subseçao VIII
Do Rateio de Custos das Obras de Uso Mültiplo, de Interesse Comum ou

Coletivo
Art. 30 - As obras de uso mUltiplo de recursos hidricos, de interesse comum

ou coletivo, terão seus custos rateados, direta ou indiretamente Segundo
critérios e norrnas a serem estabelecidos em regulamento baixado pelo Poder
Executivo, apOs aprovação pelo CERH-MG, atendidos os seguintes
pracedimentos:

I - a concessão ou a autorizaçao de vazo corn potencial de aproveitamento
müItpIo seräo precedidas de negociaçao sobre a rateio de custos entre as
beneficiários, inclusive as de aproveitarnento hidrelétrico, mediante
articulacao corn a União;

II - a construçao de obras de interesse cornum ou caletivo dependeré de
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estudo de viabilidade técnica, econôrnica, social e ambiental, que conterá
previsão de formas de retorno dos investirnentos pibIicos ou justificativas
circunstanciadas da destinacão de recursos a fundo perdido.

§ 1° - 0 Poder Executivo regularnentará a matéria de que trata este artigo,
mediante decreto que estabelecerá diretrizes e critérios para financiamento
ou concessâo de subsidios, conforme estudo aprovado pelo CERH-MG.

§ 21 - Os subsidios a que se refere a paragrafo anterior somente serão
concedidos no caso de interesse püblico relevante ou na impossibilidade
prática de identificacâo dos beneficiários, para consequente rateio dos custos
inerentes as obras de uso mt:iitiplo de recursas hidricos, de interesse cornum
ou coletivo.

Subsecão IX
Das Penalidades

Art. 31 - As penalidades decorrentes do descumprimento do disposto nesta
el serão fixadas e aplicadas conforme a disposto no Capitulo VI e no
regulamento.

Capitulo IV
Do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos HIdricos - SEGRH/MG

Seçäo I
Dos Objetivos

Art. 32 - 0 SEGRH-MG tern as seguintes objetivos:
I - coordenar a gestão integrada e descentralizada das águas;
II - arbitrar adrninistrativameflte Os conflitos relacionados corn as recursos

hidricos;
III - implernentar a Poiltica Estadual de Recursas Hidricos;
IV - planejar, regular, coordenar e contralar o usa, a preservacão e a

recuperaçào de recursas hIdricos do Estado;
V - promover a cobrança pelo usa de recursos hIdricos.

Secäo II
Da Composicão do Sistema

Art. 33 - Integram a SEGRH-MG:
I - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;
II - a Conselho Estadual de Recursos HIdricos - CERH-MG -;
III - 0 Instituto Mineiro de Gestâo das Aguas - IGAM -;
IV - as comitês de bacia hidrogréfica;
V - Os órgãos e as entidades dos poderes estadual e rnunicipais cujas

competências se relacionem corn a gestäa de recursos hidricos;
VI - as agendas de bacias hidrográflcas.
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Parágrafo Cinico - 0 Poder Executivo disciplinará, mediante decreto, as

atribuiçöes de Orgãos e entidades da administraçáo püblica estadual
incumbidos de exercer açöes ou atividades relacionadas corn a gestäo de
recursos hIdricos.

Art. 34-0 CERH-MG é corn posto por:
I - representantes do poder püblico, de forma paritária entre o Estado e os

rnunicIpios;
II - representantes dos usuários e de entidades da sociedade civil ligadas

aos recursos hIdricos, de forma paritária corn o poder püblico.
Parágrafo ünico - A presidência do CERH-MG será exercida pelo titular da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a
qual está afeta a PolItica Estadual de Recursos HIdricos.

Art. 35 - Os comitês de bacia hidrográfica terão corno território de atuaçâo:
- a area total da bacia hidrográfica;

II - a sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia
ou de tributário desse tributário;

Ill - o grupo de bacias ou sub-bacias hidrograficas contIguas.
Parágrafo ünico - Os comités de baica hidrográfica serão instituldos por ato

do Governador do Estado.
Art. 36 - Os comités de bacia hidrografica serão cornpostos por:

- representantes do poder püblico, de forma paritária entre o Estado e os
municipios que integrarn a bacia hidrográfica;

II - representantes de usuários e de entidades da sociedade civil ligadas aos
recursos hidricos, corn sede ou representação na bacia hidrográfica, de forma
paritária corn o poder pUblico.

Art. 37 - As agências de bacia hidrográfica, quando instituldas pelo Estado,
mediante autorizaçào legislativa, terão personalidade jurIdica prOpria,
autonomia financeira e administrativa e organizar-se-äo segundo quaisquer
das formas permitidas pelo Direito Administrativo, Civil ou Comercial,
atendidas as necessidades, caracteristicas e peculiaridades regionais, locais
e rnultissetoriais.

§ 10 - 0 Poder Executivo, aprovará, por meio de decreto, os atos
constitutivos das agendas de bacia hidrográfica, que serão inscritos no
registro piiblico, na forma da legislaçäo aplicável.

§ 21 - Os consOrcios ou as associaçöes intermunicipais de bacias
hidrograficas, bern como as associaçôes regionais e rnultissetoriais de
usuários de recursos hidricos, legalmente constituldos, poderao ser
equiparados as agéncias de bacia hidrográficas, para os efeitos desta lei, por
ato do CERH-MG, para o exercicio de funçoes, competências e atribuiçoes a
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elas inerentes, a partir de propostas fundarnentadas dos comités de bacias
hidrográficas competentes.

Art. 38 - As Agendas de Bacias Hidrográficas, ou as entidades a elas
equiparadas, por ato do CERH-MG, atuarão como unidades executivas
descentralizadaS de apoio aos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica e
responderão pelo seu suporte administrativo, técnico e financeiro, e pela
cobrança pelo uso dos recursos hidricos, na sua area de atuação.

Art. 39 - A proposta de criaçâo de consórcio ou de associacáO
intermunicipal de bacia hidrográfica ou de associação regional, local ou
rnultissetorial de usuários de recursos hIdricos dar-se-á:

I - mediante Iivre iniciativa dos municIpios, devidamente autorizados pelas
respectivas Câmaras Municipais;

II - mediante Iivre manifestaçao de usuários de recursos hidricos.
Parágrafo ünico - A proposta de equiparaçäo a agéncia de bacia

hidrográfica, de consórcio ou de associação interrnunicipal, bern como de
associacào regional ou multissetorial de usuários referida neste artigo será
submetida a aprovacâo formal, por ato do CERH-MG, precedida de parecer
favorável do respectivo comitê de bacia hidrográfica.

Seção ill
Da Competência dos Orgaos Integrantes do Sisterna

Art. 40 - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, na condicâo de órgâo central coordenador do SEGRH-MG
compete:

I - aprovar a programação do gerenciamento de recursos hIdricos elaborada
pelos órgâos e pelas entidades sob sua supervisão e coordenacão;

Ii - encarninhar a deliberacão do CERH-MG propostas do Piano Estadual de
Recursos HIdricos e de suas modificacöes, elaboradas corn base nos Pianos
Diretores de Bacias Hidrográficas de Recursos HIdricos;

III - fomentar a captação de recursos para fmnanciar as açöes e atividades
do Piano Estaduai de Recursos Hidricos, supervisionar e coordenar a sua
aplicaçäo;

IV - prestar orientaçâo técnica aos munidipios relativarnente a recursos
hIdricos, por intermédio de seus Orgâos e entidades;

V - acompanhar e avaliar o desempenho do SEGRH-MG;
VI - zelar pela manutencâo da poiltica de cobranca pelo uso da água,

observadas as disposiçOes constitucionais e iegais aplicáveis.
Art. 41 - Ao CERH-MG, na condicão de ôrgâo deliberativo e normativo

central do SEGRH-MG, compete:
I - estabelecer os princIpios e as diretrizes da PolItica Estadual de Recursos
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HIdricos a serem observados pelo Piano Estadual de Recursos HIdricos e
pelos Pianos Diretores de Bacias Hidrográficas;

II - aprovar proposta do Piano Estadual de Recursos HIdricos, na forma
estabelecida nesta lei;

III - decidir os conflitos entre cornitês de bacia hidrográfica;
IV - atuar como instància de recurso nas decisães dos comitês de bacia

hidrográfica;
V - deliberar sobre projetos de aproveitamento de recursos hidricos que

extrapoiem o âmbito do comité de bacia hidrográfica;
Vi - estabelecer os critérios e as normas gerais para a outorga dos direitos

de uso de recursos hidricos;
VII - estabelecer os critérios e as normas gerais sobre a cobrança pelo

direito de uso de recursos hidricos;
VIII - aprovar a instituiçâo de cornités de bacia hidrogrãfica;
IX - reconhecer os consOrcios ou as associaçöes intermunicipais de bacia

hidrográfica ou as associaçöes regionais, iocais ou muitissetoriais de usuários
de recursos hIdricos;

X - deliberar sobre o enquadramento dos corpos de água em classes, em
consonáncia corn as diretrizes do Conseiho Estadual de Politica Ambiental -
COPAM-MG - e de acordo corn a ciassificaçào estabelecida na iegislaçâo
am biental.

XI - exercer outras acöes, atividades e funçOes estabelecidas em lei ou
reguIamento, compatIveis corn a gestão de recursos hidricos do Estado ou de
sub-bacias de rios de dommnio da União cuja gestão Ihe tenha sido delegada.

Art. 42 - Ao IGAM, na condiçâo de entidade gestora do SEGRH-MG,
compete:

I - superintender o processo de outorga e de suspensão de direito de uso
de recursos hidricos, nos termos desta lei e dos atos baixados pelo Conseiho
Estaduai de Recursos Hidricos;

II - gerir o Sisterna Estadual de Informaçöes sobre Recursos Hidricos e
manter atuaiizados, corn a cooperação das unidades executivas
descentralizadas da gestao de recursos hidricos, os bancos de dados do
sistema;

III - manter sistema de fiscalização de uso das águas da bacia, corn a
finalidade de capitular infraçães, identificar infratores e representá-Ios perante
os órgãos do sistema competentes para a apiicaçâo de penaildades,
conforme dispuser o regulamento.

IV - exercer outras açoes, atividades e funçoes estabeiecidas em lei,
regulamento ou decisào do CERH-MG, compativeis corn a gestão de
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recursos hIdricos.
Art. 43 - Aos comités de bacia hidrográfica, órgãos deiiberativos e

normativos na sua area territorial de atuação, compete:
- promover o debate das questöes reiacionadas corn recursos hidricos e

articular a atuacao de órgãos e entidades intervenientes;
Ii - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados

corn Os recursos hidricos;
Iii - aprovar os Pianos Diretores de Recursos Hidricos das bacias

hidrográflcas e seus respectivos orçamentos, para integrar o Piano Estaduai
de Recursos Hidricos e suas atualizaçöes;

IV - aprovar pianos de apiicacáo dos recursos arrecadados corn a cobrança
pelo uso de recursos hidricos, inclusive financiamentos de investimentos a
fundo perdido;

V - aprovar a outorga dos direitos de uso de recursos hIdricos para
empreendirnentos de grande porte e corn potencial poluidor;

Vi - estabelecer critérios e normas e aprovar os valores propostos para
cobranca peio uso de recursos hidricos;

VII - definir, de acordo corn critérios e normas estabelecidos, o rateio de
custos das obras de uso müitipio, de interesse comum ou coietivo,
reiacionados corn recursos hIdricos;

VIII - aprovar o Piano Emergencial de Controle de Quantidade e Qualidade
de Recursos Hidricos proposto por agência de bacia hidrográfica ou entidade
a eia equiparada, na sua area de atuacão;

IX - deliberar sobre proposta para o enquadramento dos corpos de agua em
classes de usos preponderantes, corn o apoio de audiëncias pübiicas,
assegurando o uso prioritário para o abastecimento pibIico;

X - deliberar sobre contratação de obra e serviço em pro[ da bacia
hidrográfica, a ser celebrada diretamente pela respectiva agenda ou por
entidade a ela equiparada nos termos desta lei, observada a iegislacâo
iicitatOria aplicável;

XI - acompanhar a execução da PolItica Estadual de Recursos Hidricos na
sua area de atuação, formulando sugestoes e oferecendo subsidios aos
Orgãos e as entidades participantes do SEGRH-MG;

Xli - aprovar o orçamento anual de agência de bacia hidrográfica na sua
area de atuação, corn observância da iegislacão e das norrnas apiicáveis e
em vigor;

Xlii - aprovar o regime contàbii da agëncia de bacia hidrográfica e seu
respectivo piano de contas, observando a iegisiacäo e as normas apiicáveis;

XIV - aprovar o seu regirnento interno e rnodificaçOes;
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XV - aprovar a formaçao de consOrcios intermunicipais e de associaçöes

regionais, locais e rnultissetorja:s de usuários na area de atuaçâo da bacia,
bern como estimular acöes e atividades de instituiçöes de ensino e pesquisa e
de organizaçöes não governamentais, que atuem em defesa do meio
ambiente e dos recursos hIdricos na bacia;

XVI - aprovar a celebraçào de convenios corn Orgâos, entidades e
instituçaes püblicas ou privadas, nacionais e internacionajs, de interesse da
bacia hdrográfica;

XVII - aprovar programas de capacitaçâo de recursos hurnanos, de
interesse da bacia hidrográfica, na sua area de atuaço;

)(VIII - exercer outras acöes, atividades e funçoes estabelecidas em lei,
regulamento ou decisäo do Conselho Estadual de Recursos Hidricos,
compatIveis corn a gestao integrada de recursos hIdricos.

Parágrafo Unico - A outorga dos direitos de usa de recursos hidricos para
empreendimentos de grande porte e corn potencial poluidor compete, na falta
do Comitê de Bacia Hidrográfica, ao COPAM-MG, por meio de suas
Câmaras, corn apoio e assessoramento técnicos do IGAM, nos termos do art.
50 da Lei n° 12.585, de 17 de juiho de 1997.

Art. 44 -A agenda da bacia hidrográfica tern a mesma area de atuaçäo de
urn ou mais comités de bacias hidrográficas.

Parágrafo iinico - A criaçâo de agenda da bacia hidrográfica será
autorizada pelo CERH-MG, mediante solicitação de urn ou rnais com!tês de
bacias hidrográficas.

Art. 45 - A agência de bacia hidrográflca e as entidades a ela equiparadas,
na sua area de atuaçäo, compete:

I - manter baianço atualizado da disponibiiidade de recursos hidricos em
sua area de atuação;

II - manter atualizado a cadastro de usos e de usuários de recursos
hidricos;

III - efetuar, mediarite delega(;âo do outorgante, a cobrança pelo usa de
recursos hidricos;

IV - analisar e ernitir pareceres sobre as projetos e as obras a serem
financiados corn recursos gerados pela cobrança pelo usa da água e
encaminhá-Ios a instituicao financeira responsável pela administraçao desses
recursos;

V - acompanhar a administraçao financeira dos valores arrecadados corn a
cobrança pelo uso de recursos hIdricos;

VI - analisar projetos e obras considerados relevantes para a sua area de
atuacão, emitir pareceres sabre eles e encaminhá-ios as instituiçöes
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responsáveis por seu flnanciamento, implantacão e implementacão;

VII - gerir a Sistema Estadual de Informaçães sobre Recursos HIdricos em
sua area de atuacâo;

VIII - celebrar convênios e contratar financiamentos e servicos para a
execuçäo de suas atribuiçães, mediante aprovacão do comitê de bacia
hidrográfica;

IX - elaborar a sua proposta orçamentária e submeté-la a apreciacão dos
comités de bacias hidrográficas que atuem na rnesma area;

X - prornover as estudos necessários para a gestâo dos recursos hldricos
em sua area de atuacão;

XI - elaborar ou atualizar a Piano Diretor de Recursos Hldricos e submeté-lo
a apreciaçãa dos comitês de bacias hidrográficas que atuem na mesma area;

XII - propor ao corn itê de bacia hidrográfica:
a) a enquadramento dos corpos de água nas classes de usa, para

encaminhamento ao Conseiho Estadual de Recursos Hidricos;
b) as valores a serern cobrados pelo usa de recursos hidricos;
c) a piano de apiicacãa dos valores arrecadados corn a cobranca pelo usa

de recursos hIdricas;
d) a ratela do custo das obras de usa mltipIo, de interesse comum ou

coletivo;
XIII - promover a monitoramento sistemático da quantidade e da qualidade

das águas da bacia;
XIV - prestar a apoio adrninistrativo, técnico e financeiro necessário ao born

funcionamento do cornitê de bacia hidrográfica;
XV - acompanhar a implantação e a desenvoivimento de empreendimentos

pibIicos e privadas considerados relevantes para as interesses da bacia;
)(VI - manter e operar instrumentos técnicos e de apoio ao gerenciamento

da badia, de modo especial as relacianados corn a provimento de dados para
o Sistema Estaduai de Inforrnaçöes sabre Recursas HIdricos;

XVII - elaborar, para apreciacão e aprovacäo, as Pianos e Projetos
Emergendiais de Cantrole da Quantidade e da Qualidade dos Recursos
Hidricos da Bacia Hidrográfica, corn a finalidade de garantir a sua proteção;

XVIII - elaborar, para conhecirnento, apreciacão e aprovacáo do cornitê,
relatórios anuais sabre a situação dos recursos hidricos da bacia;

XIX - proporcionar apoio técnica e financeiro aos pianos e aos prograrnas
de obras e servicos, na forma estabelecida pela comité;

XX - elaborar pareceres sabre a compatibilidade de obras, servicos, açöes
ou atividades especIficas relacionadas corn a Piano de Recursos HIdricos da
Bacia Hidragrafica;
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XXI - solicitar de usuários e de órgâo Cu entidade pUbiica de controle

ambiental, por instrumento próprio, quando for o caso, dados gerais
reiacjonados corn a natureza e a caracterIsticas de suas atividades e dos
efluentes Iancados nos corpos de água da bacia;

XXII - gerenciar os recursos financeiros gerados pela cobrança pelo USC
dos recursos hIdricos da bacia e outros estipulados em lei, por meio de
instituição financeira, de acordo corn as normas do CERH-MG e corn as
deliberaçOes do corn itê de bacia;

XXIII - analisar, tecnicamente, pedidos de financiamento, relacionados corn
recursos hidricos, segundo critérios e prioridades estabelecidos pelo comitê;

XXIV - propor ao cornitê de bacia hidrográfica piano de aplicaçao dos
recursos financeiros arrecadados corn a cobrança pelo uso de recursos
hidricos, inclusive financiamentos de investimentos a fundo perdido;

XXV - efetuar estudos técnicos relacionados corn o enquadramento dos
corpos de água da bacia em classes de usos preponderantes, assegurando o
uso prioritário para o abastecimento pUblico;

XXVI - celebrar convénios, contratos, acordos, ajustes, protocolos,
parcerias e consOrcios corn pessoas fIsicas e juridicas, de direito privado ou
püblico, nacionais e internacionais, notadamente Os necessários para
viabilizar aplicaçoes de recursos financeiros em obras e serviços, em
conformjdade corn o Piano Diretor de Recursos HIdricos da Bacia
Hidrograflca;

XXVII - proporcionar apoio financeiro a pIanos, programas, projetos, açöes
e atividades para obras e serviços de interesse da agéncia, devidamente
aprovados pelo comitê;

XXVIII - efetuar a cobrança pela utilização dos recursos hIdricos da bacia e
diligenciar a execução dos débitos de usuários, pelos meios próprios e
segundo a Iegislaçâo aplicávei, mantendo, para tanto, sistema de
faturamento, controle de arrecadaçâo e fiscaiizaçao do corisumo;

XXIX - manter, em cooperaçäo corn órgãos e entidades de controle
ambiental e de recursos hidricos, cadastro de usuários de recursos hidricos
da bacia, considerando os aspectos de derivaçâo, consumo e diluiçäo de
efluentes;

)(XX - efetuar estudos sobre recursos hidricos da bacia, em articulação corn
Orgâos e entidades sirnilares de outras bacias hidrográficas;

)(XXI - conceber e incentivar programas, projetos, açöes e atividades
ligados a educação ambiental e ao desenvolvimento de tecnologias que
possibilitem o uso racional, econômico e sustentado de recursos hIdricos;

)O(Xll - prornover a capacitação de recursos humanos para o planejamento
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e o gerenciarnento de recursos hIdricos da bacia hidrográfica, de acordo corn
programas e projetos aprovados pelo cornitê;

XXXIII - praticar, na sua area de atuaçào, acöes e atividades que Ihe sejam
delegadas ou atribuidas pelo comité de bacia;

X)(XIV - exercer outras acöes, atividades e funçöes previstas em lei,
regulamento ou decisão do CERH-MG, compativeis corn a gestão integrada
de recursos hidricos.

CapItuio V
Da Participacão na Gestão Integrada de Recursos HIdricos

Seção I
Dos Consórcios e das Associaçöes Intermunicipais de Bacias Hidrográficas
Art. 46 - 0 CERH-MG reconhecerá a formação de consOrcios e

associacöes intermunicipaiS de bacias hidrográficas, de modo especial as que
apresentarern quadro crItico relativamente aos recursos hIdricos, nas quals o
gerenciamento deva ser feito segundo diretrizes e objetivos especiais, e
estabelecerá corn eles convênios de mttua cooperacäo e assisténcia.

Seçao II
Das Associacöes Regionais, Locals e Multissetorials de Usuários de

Recursos Hidricos
Art. 47 - 0 CERH-MG poderá atestar a organizacão e o funcionamento de

associaçöes regionais e multissetoriais civis de direito privado e reconhecê-
las como unidades executivas descentralizadas, equiparadas as agéncias de
bacias hidrográficas de que trata esta lei, mediante solicitacáo do comité de
bacia hidrográvia.

§ 1 0 - A natureza juridica da organização adrninistrativa de consórcio
intermunicipal ou associaçães regional e multissetorial de usuários de
recursos hldricos será estabelecida no ato de sua criaçäo, na forma de
organizaçâo civil voltada para recursos hIdricos.

§ 21 - As agendas de bacias hidrográficas ou as entidades a elas
equiparadas celebrarão contrato de gestäo corn o Estado.

§ 31 - 0 contrato de gestâo previsto no § 2 1 , para os efeitos desta lei, é o
acordo de vontades, bilateral, de direito civil, celebrado corn a finaiidade de
assegurar aos consôrcios intermunicipais e as associacöes regionais e
multissetoriais de usuários de recursos hidricos autonomias técnica,
adrninistrativa e financeira.

§ 40 - Os critérios, as exigéncias formais e legais e as condicôes gerais para
a celebraçào do contrato de gestâo seräo objeto de regularnento, aprovado
por meio de decreto.

Seçáo Ill
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Das Organizaçães Técnicas de Ensino e Pesquisa na Area de Recursos

HIdricos
Art. 48 As organizaçães técnicas de ensino e pesquisa corn interesse na

area de recursos hidricos poderâo prestar apoio e cooperaço ao SEGRH-
MG, mediante convenio, contrato, acordo, parceria ou consórcio, observada a
legislação aplicável e regulamento próprio.

Paragrafo ünico - 0 apoio e a cooperaçäo referidos no "caput" deste artigo
consistirâo em acaes e atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnologico
e capacitaçào de recursos humanos, basicamente relacionados corn recursos
hIdricos.

Seçao IV
Das Organizaçoes Näo Governamentais na Area de Recursos Hidricos

Art. 49 - A participação de organizaçöes não governamentais corn objetivo
de defender interesses difusos e coletivos da sociedade será permitda
mediante credenciamento pelo SEGRH-MG, na forma de regulamento próprio
aprovado por rneio de decreto do Poder Executivo.

CapItulo VI
Das Infraçöes e das Penalidades

Art. 50 - Constitui infraçäo as normas de utilizaçáo de recursos hidricos
superfIciais ou subterrâneos:

- derivar ou utilizar recursos hIdricos sem a respectiva outorga de direito
de uso;

II - ampliar e alterar empreendimento relacionado corn a derivaçâo ou a
utilizaçào de recursos hIdricos que irnporte alteracães no seu regime,
quantidade e qualidade, ou iniciar a sua implantação, sem autorizaçao do
Orgão ou da entidade da administraçäo püblica estadual integrante do
SEGRH-MG;

III - utilizar recursos hidricos ou executar obra ou serviço relacionado corn
eles, em desacordo corn as condiçoes estabelecidas na outorga;

IV - perfurar pocos para a extraçäo de águas subterrãneas ou opera-los
sern a devida autorizaçáo, ressalvados os casos de vazão insignificante,
assirn definidos em regulamento;

V - fraudar as rnedidas dos volumes de água captados e a declaraçao dos
valores utilizados;

VI - infringir instruçoes e procedimentos estabelecidos pelos Orgãos e pelas
entidades compe-tentes da adrninistração pUblica estadual que integrarn o
SEGRH-MG;

VII - obstar ou dificultar a acão fiscalizadora das autoridades competentes,
como referido no inciso anterior, no exercIcio de suas funcoes.
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Art. 51 - Por infraçâo de qualquer disposiçào legal referente a execução de

obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilizaçâo de recursos hIdricos de
domInio do Estado ou ern sub-bacias de rios de domInio da União, cuja
gestão a ele tenha sido delegada, ou pelo não-atendimento das solicitaçöes
feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará sujeito as
seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeracãO:

- advertëncia por escrito, na qual seräo estabelecidos prazos para a
correção das irregularidades;

II - multa, simples ou diana, proporcional a gravidade da infração, de 379,11
(trezentos e setenta e nove virgula onze) a 70.000 (setenta mil) vezes o valor
nominal da Unidade Fiscal de Referência - UFIR -;

Ill - embargo provisório, corn prazo determinado, para execucäo de serviços
e obras necessánios ao efetivo cumpnimento das condiçães de outorga, ou
para o cumpnimento de normas referentes ao uso, ao controle, a conservacão
e a protecào dos recursos hIdnicos;

IV - embargo definitivo, corn revogacão da outorga, se for o caso, para
reconstituir, imediatamente, os recursos hidnicos, Os leitos e as rnargens, nos
termos dos arts. 58 e 59 do Decreto n° 24.643, de 10 de julho de 1934, que
institui o Codigo de Aguas, ou tamponar os poços de extracao de água
subterrânea.

§ 1 1 - Sempre que da infracão cometida resultar prejuizo ao servico pUblico
de abastecimento de água, niscos a saüde ou a vida, perecimento de bens ou
animals, ou prejuizos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada
náo podera ser inferior a metade do valor máximo estabelecido pelo inciso II
deste artigo.

§ 21 - No caso dos incisos Ill e IV, independentemente da pena de multa,
serâo cobrados do infrator as despesas em que incorrer a administracãO para
tornar efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na forma dos arts.
36, 53, 56 e 58 do Decreto n° 24.643, de 10 de julho de 1934, que institui o
Codigo de Aguas, permanecendo o infrator obrigado a responder pela
indenizacãO dos danos a que der causa.

§ 30 - A pauta tipificada de infraçoes e respectivas penalidades, segundo o
grau e as caracteristicaS de sua prática, sera fixada em tabela prôpnia, nos
terrnos do regulamento previsto nesta lei.

§ 41 - A aplicaçáo das penalidades previstas nesta lei levara em conta:
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - os antecedentes do irifrator.
§ 5° - Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
§ 61 - Da aplicação das sancöes previstas neste capItulo cabera recurso a
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autoridade administrativa competente, nos termos do regulamento.

Art. 52 - A autoridade administrativa procederá a cobranca amigávei de
débitos decorrentes do uso de recursos hIdricos, apOs o término do prazo
para o seu recolhimento, acrescida de multa de cinco por cento e de juros
legais, a titulo de mora, enquanto não inscritos para a execução judicial.

Parágrafo Unico - Esgotado a prazo concedido para a cobrança amigável, a
autoridade administrativa encaminhará a débito para inscrição em DIvida
Ativa, na forma da Iegisiação em vigor.

CapItulo Vii
Disposiçoes Gerais e TransitOrias

Art. 53 - A implantação da cobrança pelo uso de recursos hidricos será
precedida:

- do desenvolvimento de programa de comunicaçâo social sobre a
necessidade econômica, social e ambiental da utilização racional e proteçäo
das águas;

II - da implantação do sistema integrado de outorga de direitos de uso dos
recursos hIdricos, devidamente compatibilizados corn os sistemas de
licenciamento ambiental;

Ill - do cadastramento dos usuários das águas e da reguiarização dos
direitos de uso;

IV - de articulaçoes do Estado corn a União e corn os Estados vizinhos,
tendo em vista a impiaritação da cobrança pelo uso de recursos hidricos nas
bacias hidrográficas de rios de domInio federal e a ceiebração de convénios
de cooperação técnica;

V - da proposição de critérios e normas para fixacão de tarifas, deflniçao de
instrumentos técnicos e juridicos indispensáveis a implantação da cobranca
pelo uso da água.

Art. 54 - 0 enquadramento das águas nas classes de qualidade, por bacia
hidrografica, será definido pelo COPAM-MG, corn apoio técnico e operacional
das entidades vinculadas a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, ate a implantação do cornitê e da agéncia da
bacia hidrográfica previstos nesta lei.

Art. 55 - Na formulação e na aprovaçâo do Piano Estadual de Recursos
HIdricos, as órgãos e as entidades envolvidos deverão Ievar em conta pianos,
programas e projetos aprovados ou em processo de implantação, andamento
ou conclusão, que corn ele interfiram ou interconectem, de modo especial, os
seguintes:

I - Piano Diretor de Recursos HIdricos para as Vales do Jequitinhonha e
Pardo -PLANVALE-;
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II - Piano Diretor de lrrigaçäo dos Municipios da Bacia do Baixo Rio Grande;
III - Piano de Gerenciamento Integrado de Recursos HIdricos da Bacia do

Rio Verde Grande;
IV - Piano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Paracatu;
V - Piano Diretor de Recursos Hidricos das Bacias de Afluentes do Rio São

Francisco;
VI - Pianos Diretores de Recursos Hidricos das Bacias dos Rios Mucuri,

São Mateus, Jucuruçu, Itanhém, Buranhém, PeruIpe e Pararialba.
Art. 56 - 0 SEGRH-MG, para dar cumprimenta ao disposto nesta lei,

aplicará, quando e coma couber, o regime das concessães, permissöes e
autorizacães previstos nas Leis Federais n°s 8.987, de 13 de fevereiro de
1995; 9.074, de 7 de juiho de 1995, e, como norma geral, a Lei Federal no
8.666, de 21 de junho de 1993, e a iegislacäa compiementar que trata do
regime licitatória, sem prejuIzo da iegislacäo estadual aplicável.

Art. 57 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de gestão
corn consOrcio intermunicipal ou associação regional ou setorial de usuárias
de recursos hidricos que atenda as exigéncias e as condiçöes estabelecidas
nesta lei, vinculando-os a admiriistração püblica estadual, por cooperacão,
para a gerenciamento de recursos hIdricos de bacia hidrográfica estadual, au
de sub-bacia de rio de dominlo da União, cuja gestão tenha sido delegada ao
Estado.

Art. 58 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de centa e
oitenta dias contados da data de sua publicacàa.

Capitulo VIII
Disposiçöes Finais

Art. 59 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçöes em contrária, em especial a Lei n°

11.504, de 20 de junho de 1994.
Sala das Comissöes, 30 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presiderite - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.530/97
Comissão de Redaçäo

O Projeto de Lei n° 1.530/97, do Deputado Roberto Amaral, que cria a
Programa Estadual de Cidadania no Meio Rural e dá outras providéncias, foi
aprovado nos turnas regimentais, sem emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legisiativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termas do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamas por se dar a proposicãa a seguinte redação final,
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que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 1.530/97
Cria o Programa Estadual de Cidadania no Meio Rural e dá outras

providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Programa Estadual de Cidadania no Meio Rural, corn

a finalidade de coordenar as açöes püblicas e privadas nas areas de
educação, saide, habitação e promoção social no Estado, destinadas a
melhoria da qualidade de vida da população rural.

Art. 20 - São objetivos especificos do Programa:
I - estimular a integração dos agentes que tratam da questão social no

campo;
II - identificar, difundir e promover a troca de experiências bern-sucedidas,

desenvolvidas por órgãos e entidades, püblicos ou privados, no ãmbito dos
municIpios, dos Estados e da União;

III - desenvolver pesquisa cientIfica aplicada as questoes relativas a
educaçao, a satide e a habitação no meio rural, notadamente nas areas corn
currIculo e regime escolar adaptados, bern como ao saneamento bãsico, a
doenças endêmicas, aos efeitos da aplicação de agrotOxicos e as condiçoes
das rnoradias, entre outras;

IV - promover estudos corn vistas a possIveis alteraçoes na legislação
sobre as questoes sociais no campo;

V - estirnular a participação das comunidades rurais e suas organizaçães
nas decisöes e nas iniciativas do Programa.

Art. 30 - 0 Programa tern corno fundarnento a parceria entre as Governos
Municipais, Estadual e Federal, a iniciativa privada e as cornunidades rurais e
suas organizaçöes.

Parágrafo ünico - A aplicaçao de recursos do Governo Estadual no
Programa requer a adesão voluntâria dos rnunicIpios, da iniciativa privada e
das cornunidades rurais as normas operacionais do Programa e a efetivação
de suas contrapartidas.

Art. 41 - Compete a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na
coordenação do Programa:

I - promover gestães junto aos Orgãos estaduais que atuem nos setores de
educação, saüde e rnoradia no rneio rural, bern como junto aos Governos
Municipais, corn vistas a compatibilização das politicas pUblicas corn os
objetivos do Programa;

- assegurar o caráter descentralizado da execução das açöes, bern coma
a estabelecimento de processos participativos na implementaçao e na
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avaliação do Prograrna.

Art. 50 - Para a operacionalizacão do Prograrna, serão criados Orgãos
colegiados, nos ãmbitos estadual e municipal.

§ 1 0 - A coordenação do Programa nos municipios ficarâ a cargo da
respectiva Secretaria da Agricultura ou Secretaria cornpetente.

§ 20 - Será assegurada, na composição dos órgãos colegiados
mencionados no "caput" deste artigo, a participacão de representantes dos
produtores e dos trabalhadores rurais, bern como de órgãos e entidades do
poder püblico e da iniciativa privada que atuem nas areas de educacão,
saüde, habitação, trabalho, ciência e tecnologia, meio arnbiente, reforma
agrária e extensão rural.

§ 31 - 0 Prograrna contará corn secretarias executivas nos nIveis estadual e
municipal, encarregadas de operacionalizar as decisöes tornadas nos órgãos
colegiados de que trata este artigo.

Art. 6 ° - Integram a Conseiho Estadual do Prograrna:
- a Secretário Adjunto de Agricultura, Pecuãria e Abastecimento, que será

seu Presidente;
II - urn representante das Secretarias:
a) do Planejamento e Coordenacão Geral;
b) da Educacão;
c) da SaUde;
d) da Habitação;
e) do Trabalho, da Assistência Social, da Crianca e do Adolescente;
f) de Ciência e Tecnologia;
g) de Assuntos Municipais;
h) de Esportes.
§ 1 1 - Poderão, ainda, integrar o Conselho Estadual do Prograrna urn

representante de cada urna das seguintes entidades:
- FOrum dos Secretários Municipais da Agricultura;

II - Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -;
III - Federacão dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas

Gerais - FETAEMG -;
IV - Organizacão das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG.
§ 21 - Os membros do Conselho Estadual do Prograrna serão designados

pelo Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecirnento, após
indicacão dos titulares dos Orgãos e das entidades representados.

§ 31 - A participacão no Conselho não sera remunerada, sendo considerada
serviço piiblico relevante.

§ 41 - As dernais normas de organizacão e funcionamento do Coriselho
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Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Auiton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.619/98
Corn issâo de Redaçao

0 Projeto de Lei n o 1.619/98, do Deputado Ajalmar Silva, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Municipio de Belo Horizonte os imOveis que
especifica, foi aprovado nos turnos regimentals, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
Iegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.619/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Belo Horizonte OsirnOveis que especifica.
A Assembléja Legis!ativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municlpio de Belo

Horizonte os imôveis de sua propriedade situados no Bairro Mangabeiras,
nesse municIpio, registrados sob o n o 63.507, a fis. 152 do livro 3 BK, noCartório do 2 0 OfIclo de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte,
constituldos de:

- terreno corn area de 38.400m 2 (trinta e oito mil e quatrocentos metros
quadrados), correspondente a quadra n o 20, CP-209-3-M;

II - terreno corn area de 6.100m 2 (seis mil e cern metros quadrados),
correspondente a quadra n o 24, CP-209-3-M;

III - terreno corn area de 24.770rn 2 (vinte e quatro mil setecentos e setenta
metros quadrados), correspondente aos totes n o

s 2 e 3 da quadra n o 39, CP-309-4-M.
Parágrafo Unico - Os irnOveis descritos no "caput" deste artigo serâo

incorporados ao Parque das Mangabeiras.
Art. 20 - Os imóveis objeto da presente doaçao reverterão ao patrimônio do

Estado Se, no prazo de trés anos contados da data de lavratura da escritura
püblica de doação, näo ihes for dada a destinaçao prevista no parágrafo Unico
do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
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Sala das Comissöes, 30 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton ViIeIa.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.701/98
Comissão de Redaçäo

0 Projeto de Lei no 1.701/98, da Cornissão Parlamentar de tnquerito para
Investigar, no Prazo de 120 Dias, a Falta de Repasses do Tesouro Estadual
ao IPSEMG, no Periodo dos Ultimos Dez Anos, das Parcelas Referentes a
Contribuição dos Servidores e da Respectiva Cota de Responsabilidade do
Estado, ern Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei no 9.380, de 18 de
Dezembro de 1986, e, ainda, Apurar os Motivos Que Levaram a
Irregularidades no Gerenciamento do Instituto, que dispöe sobre o Consetho
Deliberativo do IPSEMG - CODE! -, foi aprovado no 2 0 turno, corn as
Ernendas n

o
s 2, 5 e 6 ao vencido no 1 0 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.701/98
Dispae sobre o Conseiho Deliberativo do IPSEMG - CODE[.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Conselho Deliberativo do Instituto de Previdéncia dos Servidores

do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - CODE! -, órgão deliberativo e de
orientacáo superior, tern por objetivo, funda mental mente, fixar objetivos e
politicas relativas a atuação do Instituto por meio do estabelecimento de
diretrizes e normas gerais de organizacão, operacão e administracão.

Art. 21 - Compete ao CODE I:
- deliberar sobre:

a) a potitica de atendimento ao usuário e de prestaçäo de serviços;
b) a p0t itica de concessão de beneficios;
c) as propostas de aperfeiçoamento dos instrumentos de atendirnento aos

usuários;
d) as propostas de regionalizacão do atendimento do IPSEMG;
e) as diretrizes para a formulaçâo de convénios corn os rnunicipios;
f) as alIquotas de contribuiçâo dos segurados e a contribuicäo do

empregador, corn base em estudos técnico-atuariais;
g) o disciplinamento dos dernais niveis de organizacão do IPSEMG e dos

mecanisrnos administrativos necessários a esse tim;
11 - aprovar:
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a) a proposta do Piano de Carreira e Vencimentos do !PSEMG;
b) a proposta dos pianos de custeio, de aplicaçâo do patrimOnio e de gestão

financeira, bern como o relatOrio anual e a prestaçào de contas do exercicio;
Ill - propor medidas destinadas a promover a articulação entre instituiçOes

püblicas e privadas, localizadas no Estado, para a meihoria do atendimento
aos usuários;

IV - julgar recursos contra decisOes da Presidência.
Parágrafo Unico - 0 CODEI elaborará, no prazo de duzentos e quarenta

dias contados da publicaçâo desta lei, minuta de projeto de lei, a ser
encaminhada aos órgãos competentes, visando a reestruturaçäo do IPSEMG.

Art. 30 Corn poem o CODE!:
- seis representantes do poder püblico estaduai, sendo dois indicados pelo

Poder Executivo, urn pelo Poder Legislativo, urn pelo Poder Judiciário, urn
pelo Ministério Püblico e urn pelo Tribunal de Contas;

II - seis representantes dos segurados indicados pelo conjunto das
entidades representativas de cada Orgão ou Poder, obedecida, na indicacão,
a rnesma proporcionalidade de que trata o inciso anterior.

Parágrafo ünico - 0 Presidente do CODE!, escolhido por seus membros, na
forma do regulamento, terá mandato de dois anos, permitida urna reeleiçao
para igual periodo.

Art. 4 0 - Os rnembros do CODE!, escolhidos na forma do art. 30 desta lei,
serâo designados pelo Governador do Estado e nào perceberâo remuneraçâo
de nenhurna espécie pelo desempenho de suas atividades.

Art. 50 - o !PSEMG fornecerá suporte técnico e administrativo para 0
funcionamento do CODE!.

Art. 60 - As norrnas complernentares reiativas as atividades do CODE! serão
estabelecidas em seu regimento interno.

Art. 70 - 0 inciso I e os § § 30 e 50 do art. 7 da Lei n o 9.380, de 18 de
dezembro de 1986, passam a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 70
- a esposa e o marido, a cornpanheira e o companheiro mantido ha mais

de cinco anos, os filhos de qualquer condiçâo rnenores de vinte e urn anos ou
inválidos;

§ 30 - Inexistindo esposa ou marido corn direito as prestaçOes, a pessoa
designada poderá, mediante declaraçao escrita do segurado, concorrer corn
os flihos deste.

§ 50 - Mediante declaraçâo escrita do segurado, os dependentes
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mencionados no inciso Ill deste artigo poderäo concorrer corn a esposa ou 0

marido, a companheira ou o companheiro, ou corn a pessoa designada, salvo
se existir fllho corn direito as prestacOes.".

Art. 80 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
d ias.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 10 - Revogarn-se as disposicOes em contrário.
Sala das ComissOes, 29 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.801/98
Comissão de Redaçâo

0 Projeto de Lei n° 1.801/98, do Deputado Bené Guedes, que altera a Lei n°
10.561, de 27/12/91, que dispãe sobre a poiltica forestal no Estado de Minas
Gerais, foi aprovado no 20 turrio, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento lnterno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposiçao a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.801/98
Altera a Lei no 10.561, de 27 de dezernbro de 1991, que dispOe sobre a

polItica forestal no Estado de Minas Gerais.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 § 30 do art. 25 da Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991,

passa a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 25- ..............................
§ 30 - As multas previstas nesta lei poderão ser parceladas em ate doze

vezes, corrigindo-se o débito.".
Art. 20 - 0 art. 19 da Lei no 10.561, de 27 de dezembro de 1991, passa a

vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 19 - A pessoa fisica ou jurIdica que industrialize, comercialize,

beneficie, utilize ou seja consumidora de produto ou subproduto da flora em
volume anual igual ou superior a 8.000m 3 (oito mll metros cObicos) de
madeira, 12.000st (doze mil estéreos) de lenha ou 4.000rndc (quatro mil
metros de carvão), al incluIdos seus residuos ou subprodutos, fica obrigada,
a partir de 10 de janeiro de 1999, a utilizar ou consurnir produtos e
subprodutos florestais oriundos de florestas de producão definidas nesta lei.

§ 1 0 - Para atender a suas necessidades de suprimento, as pessoas fisicas
ou juridicas referidas neste artigo devern promover ou incentivar, diretarnente
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ou por intermédio de terceiros, a formaçao ou a manutençao de florestas de
produção capazes de prover seu abastecimento integral.

§ 2° - A pessoa fIsica ou jurIdica que comprovar capacidade de suprimento
integral corn florestas de produçao, poderá utilizar produto ou subproduto
florestal oriundo de exploraçao de formaçao nativa para uso alternativo do
solo, corn autorizaçao prévia do órgão competente em limite não superior a
dez por cento de seu consumo anual.

§ 3° - A utilização de produto e subproduto de forrnaçao nativa oriunda do
Estado de Minas Gerais, prevista no § 2 0, sujeitará o consumidor a adoçao de
mecanismos de reposiçao forestal, cujas normas serão regulamentadas pelo
poder püblico.

§ 40 - São mecanismos de reposiçao forestal, na proporção do consumo
dos produtos oriundos de florestas nativas:

- recoihirnento a conta Recursos Especiais a Aplicar;
II - formaçao de f]orestas prOprias ou fomentadas, dentro do ano de

consurno;
Ill - participacao em associaçoes de reposição forestal ou outro sistema

cooperativo, de acordo corn as normas a serem fixadas pelo poder püblico.
§ 5° - No ato de registro de empresa que venha a iniciar suas atividades

apos a publicacão desta lei, a autoridade competente considerarã, além do
disposto neste artigo, a comprovação da disponibilidade de matéria-prima
forestal capaz de garantir seu suprirnento, de acordo corn o potencial dos
recursos f]orestais do Estado.".

Art. 30 - 0 art. 16 da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, fica acrescido
do seguinte § 60:

"Art. 16- ...........................................
§ 61 - As multas de que trata este artigo poderão ser pagas em ate doze

parcelas mensals, iguais e consecutivas, a requerimento do interessado, no
qual constará a confissão do débito.".

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 0 - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.810/98
Corn issão de Redaçao

0 Projeto de Lei n o 1.810/98, do Governador do Estado, que altera anexo
da Lei no 12.425, de 27/12/96, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencidono 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a 19rn de que, segundo a técnica
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legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.810/98
Altera anexo da Lei n° 12.425, de 27 de dezembro de 1996.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os itens a seguir indicados da Tabela A do Anexo I da Lei n°

12.425, de 27 de dezembro de 1996, que altera a Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, passarn a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Anexo I
(a que se referem os arts. 5 0 e 61 da Lei n° 12.425, de 27 de dezembro de

1996)
Tabela A

* - 0 Quadro referente a Tabela A foi publicado na edição do "Diário do
Legislativode 31/12/998.

Art. 211 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 30 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastiäo Costa.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.912/98
Corn issão de Redação

0 Projeto de Lei no 1.912198, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao MunicIplo de Capinópolis o irnOvel que especifica,
foi aprovado nos turnos regimentals, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar proposicão a seguinte redacão final,
que esta de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.912/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Capinópolis o irnóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municlpio de

Capinópolis imOvel urbano corn area de 2.000m 2 (dois mil metros quadrados),
situado nesse rnunicipio, na esquina da Avenida 115 corn a Rua Nova, onde
funciona o Centro de Sade Augusto Alves Garcia, registrado sob o n° 091, a
fis 091 do Iivro no 02, no CartOrio do 1 1 Oficio do Registro de Im6veis da
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Parágrafo ünico - 0 imOvel de que trata este artigo será utilizado para a
instalação de dependéncias do Sistema Unico de Saide - SUS -, no
municipio.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 29 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.933/98
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n o 1.933/98, da Comisso Parlamentar de lnquérito para,
no Prazo de 120 Dias, Proceder a Apuraçao de DenUncias de Irregularidades
no Funcionamento de Bingos em Minas Gerais, tais como: Violaçào de
Direitos Humanos, Sonegaçao Fiscal, Fraudes na Premiaçao e Envolvimento
de Policiais corn as DenUncias, dentre Outros Delitos, que transfere para a
Loteria do Estado de Minas Gerais as atividades da Comissâo Permanente de
Bingos, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vern agora a projeto a esta Comissao, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.933/98
Transfere para a Loteria do Estado de Minas Gerais as atividades da

Comissáo Permanente de Bingos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficarn transferidas para a Loteria do Estado de Minas Gerais as

atribuiçoes da Comissâo Permanente de Bingos, de que trata o Decreto no
36.900, de 24 de maio de 1995, especialmente as seguintes:

- propor ao Secretário de Estado da Fazenda a edição de normas
complementares que regularão e definirão os padroes técnicos de
funcionamepto de todas as modalidades de sorteio previstas no mencionado
decreto e procedimentos afins;

II - fiscalizar, em caráter permanente, corn o apoio dos Orgãos competentes,
os locals em que se realizarão Os sorteios;

Ill - propor ao Secretário de Estado da Fazenda a aplicação, as entidades
infratoras, de penalidade prevista na legislaçao;

IV - propor ao Secretário de Estado da Fazenda a edicao de normas sobre
as caracteristicas dos equlpamentos de controle dos sorteios, as métodos e
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sistemas de informática de usa obrigatório em cada modalidade de sorteio e
outras que se fizerern necessárias;

V - autorizar previamente a irnpressãO, a comercializacâO e o uso das
cartelas e proceder ao seu controle.

Parágrafo Unico - A transferëncia prevista no 'caput' deste artigo abrange
as processos submetidos ao controle da Comissão Permanente de Bingos,
em andamento na data da publicacão desta lei.

Art. 20 - A Loteria do Estado de Minas Gerais, na fiscalizaçâo e na autuacäo
das entidades envolvidas corn sorteios, deverá atuar conjuntamente corn Os

dernais ôrgãos do Estado na consecucão dos seus objetivos institucionais.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogarn-se as disposicães em contrário.
Sala das Cornissães, 29 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.941/98
ComissãO de Redação

0 Projeto de Lei no 1.941/98, do Governador do Estado, que estima as
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais
e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para
a exercicio de 1999, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do Substitutivo no 2.

Vern agora a projeto a esta Cornissáo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.

268 do Regimenta Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,

que esta de acordo corn a aprovado.
PROJETO DE LEI N o 1.941/98

Estirna as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais e do Orçarnento de Investimento das Ernpresas Controladas
pelo Estado para a exercicio de 1999.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e a Orçamento de

Investirnento das Empresas Controladas pelo Estado para a exercIcio de
1999 são as contidos na Lei n.° 12.746, de 8 de janeiro de 1998, corn as
alteraçöes a seguir relacionadas e as decorrentes dos créditas suplementareS
abertos ate 30 de novembro do exercIcia financeiro de 1998 que utilizararn
como fonte de recursos a excesso de arrecadacão desse exerciclo - recursos
ordinários - e a anulação da dotação 4051.11623461.052-000 1 -501 , do Fundo
de Incentivo a Industrializacãa - FIND:

- a despesa orçamentária corn Juros e Encargos da Divida Contratada
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seiscentos e oltenta e dois mil quinhentos e dois reals), sendo a diferença
entre este valor e o fixado na Lei n o 12.746, de 8 de janeiro de 1998, corn
recursos ordinários deduzida da dotação referente a Amortizaçao da Divida
Mobil aria Interna fixada na mesmael;

Ii - a despesa orcamentarua corn Amortizaçao da Divida Mobiliárja Externa
fica fixada ern R$127.000.000,00 (cento e vinte e sete milhöes de reals),
sendo a diferença entre este valor e o fixado na Lei no 12.746, de 8 de janeiro
de 1998, deduzida da dotaçao referente a Amortizaçao da DIvida Mobiliária
Interria fixada na mesrna el;

Ill - a despesa orcamentar,a corn Juros e Encargos da Divida Contratada
Externa fica fixada em R$66.413.603,00 (sessenta e seis milhöes,
quatrocentos e treze mil seiscentos e trés reals), sendo a diferença entre este
valor e o fixado na Lei no 12.746, de 8 de janeiro de 1998, acrescjda na
dotaçao referente a Arnortizacao da Divida Mobiliária Interna fixada na
mesma lei;

IV - a despesa orcarnentarua corn Amortizaçao da Divida Contratada
Externa fica fixada em R$67.668.50900 (sessenta e sete milhöes, seiscentos
e sessenta e oito mil quinhentos e nove reals), sendo a difereriça entre este
valor e o fixado na Lei n o 12.746, de 8 de janeiro de 1998, deduzicla da
dotaçao referente a Amortizaçao da Divida Mobiliária Interna fixada na
mesma el;

V - a despesa orcamentarja corn Juros e Encargos da Divida Mobiliária
Externa fica fixada em R$14.736.405,00 (quatorze milhães, setecentos e
trinta e seis mil quatrocentos e cinco reals), sendo a diferença entre este valor
e o fixado na Lei no 12.746, de 8 de janeiro de 1998, acrescida na dotaçao
referente a Amortizacao da DIvida Mobil lana Interna fixada na mesma el;

VI - a despesa orcamentaria corn Amortizaçao da DIvida Contratada lnterna
fica flxada em R$ 1 40.664.799,00 (cento e quarenta milhães, seiscentos e
sessenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reals), sendo a diferença
entre este valor e o fixado na Lei no 12.746, de 8 de janeiro de 1998,
acrescida na dotação referente a Arnortizaçao da Divida Mobiliária Interna
fixada na mesma lei;

VII - a despesa orcamentanja corn Juros e Encargos da DIvida Mobiliária
Interna fica fixada em R$2.000,00 (dois mil reals), sendo a duferença entre
este valor e o fixado na Lei no 12.746, de 8 de janeiro de 1998, acrescida na
dotação referente a Amortizacao da DIvida Mobiliánia Interna fixada na
mesma lei;

VIII - o Resumo Geral da Despesa, constante no Anexo VI da Lei n o 12.746,
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de 8 de janeiro de 1998, o qual contém os Quadros de Detalhamento da
Despesa, fica alterado na forma seguinte:

a) as Sentenças Judiciárias, código 3191, ficarn fixadas em
R$51.878.668,00 (cinquenta e urn milhöes, oltocentos e setenta e olto mil
seiscentos e sessenta e olto reals), sendo a diferenca entre este valor e o
fixado no referido anexo deduzida da dotação referente a Arnortização da
Divida Mobiliária Interna fixada naquela el;

b) as Sentenças Judiciánias, código 3291, ficam fixadas em R$95.626,00
(noventa e cinco mil seiscentos e vinte e seis reals), sendo a diferença entre
este valor e o fixado no referido anexo acrescida na dotaçäo referente a
Amortizaçâo da Divida Mobiliánia Interna fixada naquela el;

c) as Sentencas Judiciánias, código 4191, ficam fixadas em R$930.210,00
(novecentos e trinta mil duzentos e dez reals), sendo a diferenca entre este
valor e o fixado no refenido anexo acrescida na dotacâo referente a
Amortização da DIvida Mobiliária Interna fixada naquela el;

d) as Sentencas Judiciárias, códigos 4291 e 4391, ficam anuladas, sendo
os valores fixados no referido anexo acrescidos na dotaçäo referente a
Amortização da Divida Mobiliária Interna fixada naquela lei;

IX - no Anexo II da Lei no 12.746, de 8 de janeiro de 1998, fica anulada, no
Programa de Trabalho da Unidade Orçarnentária 1915 -
EGE/SEF/TransferêflciaS do Estado a Ernpresas -, a Atividade 11 64 362
2.782 - Programacão a Cargo do Banco do Estado de Minas Gerais S. A. -
BEMGE - e a respectiva subatividade, sendo o valor orçamentário anulado de
R$1.000,00 (mil reals) acrescido na dotacão referente a Amortização da
Dlvida Mobiliária Interna fixada naquela lei;

X - no Anexo IV da Lei no 12.746, de 8 de janeiro de 1998, ficam excluldos
os seguintes quadros, neferentes a empresa Banco do Estado de Minas
Gerais S.A. - BEMGE:

a) Programa de Investimento;
b) Origens de Recursos para Investimentos;
c) Recursos Financeiros/Onigem e Aplicação;
d) Detalhamento dos Investimentos;
e) Quadro de Detalhamento de Investimento;
XI - no Anexo II da Lei no 12.746, de 8 de janeiro de 1998, fica inclulda, no

Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária 1913 -
EGE/SEF/Transferências do Estado a Empresas Subvencionadas, a
Atividade 16 91 572 2.359 - Pnogramação a Cargo da Trem Metropolitano de
Belo Horizonte S. A. - e a respectiva subatividade, corn o detalhamento
constante no Anexo I-A desta lei, sendo o valor orçamentánio fixado neste
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seiscentos e oitenta e dois mil quinhentos e dois reais), sendo a diferença
entre este valor e o fixado na Lei no 12.746, de 8 de janeiro de 1998, corn
recursos ordinárjos, deduzida da dotaçâo referente a Amortizaçao da DIvida
Mobil lana Interna fixada na mesrna lei;

- a despesa orcarnentarja corn Amortizacao da DIvida Mobiliária Externa
fica fixada em R$127.000.000,00 (cento e vinte e sete milhöes de reals),
sendo a diferença entre este valor e o fixado na Lei n o 12.746, de 8 de janeiro
de 1998, deduzida da dotaçao referente a Amortizaçao da DIvida Mobiliária
Interna fixada na mesma Ieu;

Ill - a despesa orcamentarja corn Juros e Encargos da DIvida Contratada
Externa fica flxada em R$66.413.603,00 (sessenta e seis milhães,
quatrocentos e treze mil seiscentos e três reals), sendo a diferença entre este
valor e o fixado na Lei no 12.746, de 8 de janeiro de 1998, acrescida na
dotaçao referente a Amortizaçao da Divida Mobiliária Interna fixada na
rnesrna lei;

IV - a despesa orcamentária corn Amortizaçao da Divida Contratada
Externa fica fixada em R$67.668.509,00 (sessenfa e sete milhöes, seiscentos
e sessenta e oito mil quinhentos e nove reals), sendo a diferença entre este
valor e o fixado na Lei n o 12.746, de 8 de janeiro de 1998, deduzida da
dotaçâo referente a Amortizaçao da Divida Mobiliãria Interna fixada na
rnesma lei;

V - a despesa orcamentarua corn Juros e Encargos da DIvida Mobiliária
Externa fica fixada em R$14.736.405,00 (quatorze milhöes, setecentos e
trinta e seis mil quatrocentos e cinco reais), sendo a diferença entre este valor
e o fixado na Lei no 12.746, de 8 de janeiro de 1998, acrescida na dotação
referente a Arnortizacao da Divida Mobiliária Interna fixada na mesma el;

VI - a despesa orcarnentánia corn Amortizacao da Divida Contratada Interna
flca fixada em R$140.664.799,00 (cento e quarenta rnilhães, seiscentos e
sessenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reals), sendo a diferença
entre este valor e o fixado na Lei no 12.746, de 8 de janeiro de 1998,
acrescida na dotacão referente a Amortizaçâo da Divida Mobiliárja Interna
fixada na rnesrna lei;

VII - a despesa orcameritária corn Juros e Encargos da DIvida Mobiliária
Interna fica fixada em R$2.00000 (dois mil reals), sendo a diferença entre
este valor e o fixado na Lei no 12.746, de 8 de janeiro de 1998, acrescida na
dotaçao referente a Amortizaçao da DIvida Mobiliária Interna fixada na
mesma lei;

VIII - o Resurno Geral da Despesa, constante no Anexo VI da Lei n o 12.746,
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de 8 de janeiro de 1998, o qual contérn os Quadros de Detaihamento da
Despesa, fica alterado na forma seguinte:

a) as Sentenças Judiciárias, codigo 3191, ficam fixadas ern
R$51.878.668,00 (cinquenta e urn milhães, oitocentos e setenta e olto mu
seiscentos e sessenta e olto reals), sendo a diferenca entre este valor e o
fixado no referido anexo deduzida da dotação referente a Amontização da
Divida Mobiliária Interna fixada naquela el;

b) as Sentenças Judiciárias, codigo 3291, ficam fixadas em R$95.626,00
(noventa e cinco mil seiscentos e vinte e seis reals), sendo a diferença entre
este valor e o fixado no referido anexo acrescida na dotaçáo referente a
Amortização da DIvida Mobiliánia Interna fixada naquela lei;

c) as Sentenças Judiciánias, cOdigo 4191, ficam fixadas em R$930.210,00
(novecentos e trinta mil duzentos e dez reals), sendo a diferenca entre este
valor e o fixado no referido ariexo acrescida na dotacâo referente a
Amortização da DIvida MobiIiária Interna fixada naquela lei;

d) as Sentenças Judiciánias, códigos 4291 e 4391, ficarn anuladas, sendo
os valores fixados no refenido anexo acrescidos na dotacào referente a
Amortização da DIvida Mobiliaria Interna fixada naquela el;

IX - no Anexo II da Lei n o 12.746, de 8 de janeiro de 1998, fica anulada, no
Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária 1915 -
EGE/SEF/Transferéncias do Estado a Ernpresas -, a Atividade 11 64 362
2.782 - Programacão a Cargo do Banco do Estado de Minas Gerais S. A. -
BEMGE - e a respectiva subatividade, sendo o valor orçamentário anulado de
R$1.000,00 (mil reals) acrescido na dotaçâo referente a Amortizacào da
Divida Mobiliária Interna fixada naquela el;

X - no Anexo IV da Lei n o 12.746, de 8 de janeiro de 1998, ficam excluldos
os seguintes quadros, referentes a empresa Banco do Estado de Minas
Gerais S.A. - BEMGE:

a) Programa de Investirnento;
b) Origens de Recursos para lnvestimentos;
c) Recursos Financeiros/Onigem e Aplicacao;
d) Detalhamento dos Investirnentos;
e) Quadro de Detalharnento de Investirnento;
XI - no Anexo II da Lei n o 12.746, de 8 de janeiro de 1998, fica incluida, no

Prograrna de Trabaiho da Unidade Orçarnentária 1913 -
EGE/SEF/Transferências do Estado a Ernpresas Subvencionadas, a
Atividade 16 91 572 2.359 - Prograrnacão a Cargo da Trern Metropolitano de
Belo Horizonte S. A. - e a respectiva subatividade, corn o detalhamento
constante no Anexo I-A desta lei, sendo o valor orçarnentário fixado neste
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anexo deduzido da dotaçâo referente a Amortização da Divida Mobiliária
Interna fixada naquela lei;

XII - nos Anexos III e IV da Lei n o 12.746, de 8 de janeiro de 1998, ficam
incluldos, respectivamente, Os quadros constantes nos Anexos I-B e I-C desta
lei, referentes a empresa Trern Metropolitano de Belo Horizonte S. A.;

XIII - no Anexo II da Lei n o 12.746, de 8 de janeiro de 1998, ficam incluidas:
a) no Prograrna de Trabalho da Unidade Orçamentaria 1121 - Secretaria de

Estado da Casa Civil e Comunicaçao Social -, a Atividade 03 07 020 4.256 -
Operacionalizaçao das Açöes da Ouvidoria de Policia - e a respectiva
subatividade, corn os detalhamentos constantes no Anexo l-D desta lei, sendo
o valor orcamentárjo fixado neste anexo deduzido da dotacao referente a
Amortizaçao da DIvida Mobiliária Interna fixada naquela lei;

b) no Programa de Trabalho da Unidade Orcamentária 1211 - Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Humanos -, a Atividade 02 07 020 2.293 -
Operacionalizaçao das Açães dos Conselhos - e a respectiva subatividade,
corn os detaihamentos constantes no Anexo I-E desta lei, sendo o valor
orcamentário fixado neste anexo deduzido da dotaçao referente a
Arnortizaçao da DIvida Mobiliária Interna fixada naquela lei;

c) no Programa de Trabalho da Unidade Orçamentaria 1911 - Encargos
Gerais do Estado/SEF/Encargos Diversos -, a Subatividade no 0002 -
lndenizaçoes por Força da Lei n o 12.994, de 30 de julho de 1998, - na
Atividade 03 07 021 2.167 - Indenizaçoes Adrninistrativas e Judiciais -, corn
os detaihamenfos constantes no Anexo I-F desta lei, sendo 0 valor
orcamentário fixado neste anexo deduzido da dotação referente a
Amortizaçao da Divida Mobiliária Interna fixada naquela lei;

d) no Programa de Trabaiho da Unidade Orçamentária 1911 - Encargos
Gerais do Estado/SEF!Encargos Diversos -, a Atividade 03 07 021 2.180 -
Gerenciamento do Processo de Extinçâo da Minascaixa - e a respectiva
subatividade, corn os detathamentos constantes no Anexo I-G desta lei,
sendo o valor orçamentário fixado neste anexo deduzido da dotacão referente
a Arnortizaçao da Divida Mobiliária Interna fixada naquela lei;

e) no Programa de Trabalho da Unidade Orcamentaria 1911 - Encargos
Gerais do Estado/SEF/Encargos Diversos -, a Atividade 03 07 021 2.571 -
Encargos Decorrentes da Lei no 12.992, de 30 de julho de 1998, - e a
respectiva subatividade, corn Os detalhamentos constantes no Anexo -H
desta lei, sendo o valor orçamentárjo fixado neste anexo deduzido da dotação
referente a Amortizaçao da Divida Mobiliária Interna fixada naquela lei;

XIV - a despesa orcamentária corn Arnortizaçao da DIvida Mobiliária Interna
fica fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), sendo a diferença entre este valor
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e o fixado na Lei no 12.746, de 8 de janeiro de 1998, corn as alteraçaes das
ressalvas constantes no art. 10 desta lei, deduzida da receita corn Operaçöes
de Crédito Internas/Letras e Outros TItulos de Responsabilidade do Tesouro
estirnada naquela lei, sendo o saldo remanescente nesta receita acrescido na
de Alienação de Titulos Mobiliários, expurgando-se a estimativa da receita
corn Operacöes de Crédito Internas/Letras e Outros Titulos de
Responsabilidade do Tesouro;
XV - no Anexo II da Lei n o 12.746, de 8 de janeiro de 1998, fica anulada, no

Programa de Trabaiho da Unidade Orçamentária 1911 - EGE/SEF/Encargos
Diversos -, a Atividade 15 81 486 2.455 - Custas e Emolurnentos a Entidades
- e respectiva subatividade, sendo o valor orçamentário anulado, no valor de
R$6.451.737,00 (seis milhöes quatrocentos e cinqüenta e urn mil setecentos e
trinta e sete reais), deduzido da Receita Judiciária - Adicional art. 40 da Lei no
7.399, de 1978, corn Custas e Emolurnentos - estimada naquela lei;

XVI - no Anexo III da Lei n o 12.746, de 8 de janeiro de 1998, fica alterado,
no Prograrna de Trabaiho da Unidade Orçamentária 2361 - Instituto de
Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG -, o grupo de
despesa da Atividade 15 82495 4.347 - Proventos de Inativos Parlamentares
e Outros Civis e Pensionistas - e a respectiva subatividade para o grupo de
despesa Outras Despesas Correntes.

Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplernentares
ao Orçarnento Fiscal ate os seguintes lirnites:

I - dez por cento da despesa fixada no art. 1 0 desta lei para o Orçarnento
Fiscal, para as suplementacöes corn recursos ordinarios que se refiram a
anulacão ou rernanejamento interno ou que utilizem como fonte o excesso de
arrecadacâo desses recursos;

II - dez por cento da despesa fixada no art. 1 0 desta lei para o Orçamento
Fiscal, para as suplementacöes de dotaçoes referentes ao pagamento da
divida püblica e de precatórios judiciarios, bern corno para suplernentacöes
corn recursos vinculados.

Parágrafo ünico - Säo dispensados os decretos de abertura de crédito nos
casos em que a lei deterrnina a entrega automática do produto de receita aos
municipios.

Art. 30 - 0 Poder Executivo poderá suplernentar o Orçamento de
. Investirnento das Empresas Controladas pelo Estado ate os seguintes Iirnites:

I - dez por cento do valor referido no art. 1 0 desta lei para o Orçamento de
!^, Investirnento das Empresas Controladas pelo Estado, para as

suplementacöes corn recursos ordinários que se refiram a anulacäo ou
remanejarnento interno ou que utilizern como fonte o excesso de arrecadaçáo
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desses recursos;

II - dez por cento do valor referido no art. 10 desta lei para o Orcamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, para as
suplementaçoes reatizadas corn recursos não ordinários do Estado.

Art. 40 - 0 Poder Executivo poderá, sern prejuizo de outras autorizaçoes
especificas, realizar operaçães de crédito, no exercIcio financeiro de 1999,
ate o limite de R$205.000.000,00 (duzentos e cinco milhöes de reais),
destinadas ao financiamento de projetos.

Parágrafo ünico - Na contrataço das operaçöes de crédito de que trata o
"caput" deste artigo, poderá o Poder Executivo oferecer em garantia a
vinculaçao de receitas próprias ou de transferéncias federais, fiança bancária
dos estabelecirnentos oficiais de crédito e cauçâo ou penhor de acôes de
empresas pUblicas e sociedades de economia mista.

Art. 50 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operaçöes de crédito
P01 antecipaçao da receita, no exercIcio financeiro de 1999, mediante
contrato ou emissâo de titulos de renda, observado o estabelecido na
Resoluçao n° 78, de 10 de julho de 1998, do Senado Federal.

Parágrafo Onico - Na contrataçâo das operaçöes de crédito de que trata 0
"caput" deste artigo, poderá o Poder Executivo oferecer como garantia a
vinculação dos recursos referentes a cota estadual do Fundo de Participaçâo
dos Estados e ao Imposto sobre Operaçoes Relativas a Circulaçâo de
Mercadorias e sobre a Prestaçao de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicaçao - ICMS.

Art. 6° - Os Anexos I a IV da Lei n.° 12.746, de 8 de janeiro de 1998, serâo
compatibilizados, pelo Poder Executivo, corn as alteraçaes determinadas por
esta lei, passando a integrá-la nessa forma.

Art. 70 - Esta lei vigorará no exercicio de 1999, a partir de 10 de janeiro.
Art. 8 1 - Revogam-se as disposiçoes em contrário, em especial os arts. 70,

8°, 90, 10 e 12 da Lei n o 12.746, de 8 de janeiro de 1998.
Sala das Comissães, 30 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastiäo Costa.
* - Os Quadros dos Anexos, foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 31.12.1998.
PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.963/98

Cornissâo de Redação
O Projeto de Lei n° 1.963/98, do Deputado Romeu Queiroz, que cria

serventias do foro extrajudicial nos MunicIpios de Contagem, Antonio Carlos e
Monte Azul e Serviço de Notas no Municipio de Carandal, foi aprovado no 20
turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
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Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicäo a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 1.963/98
Cria serventias do foro extrajudicial nos MunicIpios de Contagern, AntOnio

Carlos e Monte Azul e Serviço de Notas no Municlpio de Carandal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficam criadas, no Distrito de Nova Contagern e Retiro, no MunicIpio

de Contagern, as seguintes serventias do foro extrajudicial:
- uma Serventia dos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais,

Interdicao e Tutela;
II - uma Serventia dos Serviços de Notas.
Art. 20 - Fica criada, no Distrito de Doutor Sá Fortes, no Municipio de

Antonio Carlos, uma Serventia dos Servicos de Registro Civil das Pessoas
Naturais, Interdicao e Tutela e dos Servicos de Notas do foro extrajudicial.

Art. 30 - Fica criado, no Distrito de Pedra do Sino, no Municlpio de Carandal,
na Serventia dos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais, lnterdicáo
e Tutela, o Servico de Notas do foro extrajudicial.

Art. 4° - Ficam criadas, no Distrito de Riachinho, no Municipio de Monte
Azul, as seguintes serventias do foro extrajudicial:

I - uma Serventia dos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturals,
lnterdiçao e Tutela;

II - uma Serventia dos Serviços de Notas.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 61 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ComissOes, 30 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.970/98
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei no 1.970/98, do Deputado Ermano Batista, que dispOe
sobre o servico de taxi especial para transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros na Região Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras
providências, foi aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n11.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legistativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinarnos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçao final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N O 1.970/98

Dispöe sobre o serviço de taxi especial para transporte rodoviário
iritermunicipal de passageiros na Regiáo Metropolitana de Belo Horizonte e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 serviço de taxi especial para transporte rodoviário intermunicipal

de passageiros da Regiäo Metropolitana de Belo Horizonte reger-se-á pelo
disposto nesta lei e ern seu regulamento.

Art. 20 - A prestaçâo do serviço de que trata esta lei atenderá as condiçoes
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia e modicidade das tarifas.

Art. 30 - 0 serviço de taxi especial para o fim especificado nesta lei poderá
ser delegado a terceiros, por meio de permissâo.

§ 10 - Para os fins desta lei, entende-se por permissâo a delegaçäo, a titulo
precário, rnediante licitação, na modalidade de concorréncia, da prestaçao do
serviço a pessoa fIsica que demonstre capacidade para seu desempenho, por
sua conta e risco.

§ 21 - A delegaçao não terá caráter de exciusividade e será formalizada
mediante contrato de adesão.

Art. 4 0 - 0 prazo para a permissào a que se refere o art. 30 é de dez anos,
podendo ser prorrogado por, no máxirno, dez anos, se houver interesse
püblico devidarnente justificado e desde que a prorrogaçao esteja prevista no
edital de licitaçâo.

Art. 50 - A permissäo para prestaçao do serviço de taxi especial poderá ser
transferida uma Unica vez, atendidos os seguintes requisitos:

- anuência prévia do Poder permitente;
II - cumprimento, pelo pretendente a transferéncia, de todos os requisitos

especificados no edital de licitaçao de permissão e no contrato.
Parágrafo Unico - A transferéncia da perrnissâo nào implica alteração do

prazo do contrato.
Art. 60 - A tarifa do serviço de taxi especial sera fixada, reajustada e

revisada segundo os critérios, as condiçoes e os prazos previstos no edital de
licitaçâo e no contrato, observados o princIpio do equilIbrio econômico-
financeiro deste, a legislação vigente e as normas regulamentares.

Art. 70 - Cabe ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - organizar, coordenar, controlar, delegar e fiscalizar
o serviço de que trata esta lei.
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Paragrafo Unico - 0 gerenciamento e a fiscalizacào do serviço poderáo ser

descentralizadoS mediante CoflvêniO a ser celebrado corn Orgão ou entidade
da administracão püblica do Estado ou de municipio da Região Metropolitana
de Belo Horizonte.

Art. 80 - Ficam mantidas, sern caráter de exclusividade, as permissöes em
vigor na data da publicacão desta lei, outorgadas pela extirita Companhia de
Transportes Urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
METROBEL -, pela Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO - e por seu
sucessor, o DER-MG.

§ 1 0- Os contratos relativos as permissöes a que se refere o "caput" deste
artigo seräo formalizados ou aditados pelo DER-MG, corn vistas a sua
adequacào ao disposto nesta lei, no prazo de cento e oitenta dias contados
da data de sua publicacão.

§ 20 - As perrnissöes em vigor na data de publicacâo desta lei ficam sujeitas
aos prazos estabelecidos no art. 4 0, a partir da data de formalizacào ou
aditamento do contrato.

Art. 90 - A transferência das permissöes em vigor na data de publicacão
desta lei obedecerá ao disposto no art. 5 0 , salvo nos casos, devidamente
comprovados, de falecimento, incapacidade ou invalidez permanente do
permissiOflário

§ 1 0 - Nas hipôteses previstas no "caput", o cônjuge, companheiro ou
herdeiro do titular da permissào poderá assumir o servico ate o término do
contrato, desde que:

- apresente alvara judicial;
II - preencha as condiçöes estabelecidas no Codigo de Trãnsito Brasileiro

para o desempenho da atividade;
Ill - conte corn a anuência do Poder perrnitente.
§ 21 - 0 cônjuge, companheiro ou herdeiro que não preencher os requisitos

para assurnir o servico ou não desejar faz6-lo poderá indicar terceiro para
assumi-lo, na qualidade de condutor.

§ 30 - Em caso de herdeiro incapaz ou relativamente incapaz, caberá a seu
representante legal indicar terceiro para assurnir o servico, na qualidade de
condutor.

Art. 10 - 0 art. 30 da Lei n o 11 .403, de 22 de janeiro de 1994, fica acrescido
do seguinte inciso XIV:

"Art. 30
XIV - explorar diretamente ou mediante permissão o serviço de transporte

rodoviarlo de passageiros, intermunicipal ou metropolitano, por taxi especial.".
Art. 11 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias
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contados da data de sua publicaço. 	
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Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao
Art. 13 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissôes, 29 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.976/98
Comisso de Redaçäo

o Projeto de Lei n o 1.976/98, da Mesa da Assembléja, que dispae sobre a
remuneraçao do Governador do Estado, do Vice-Governador, de Secretárjo
de Estado, de Secretário Adjunto e dos membros da Assembléia Legislativa,
foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redacao final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.976/98
Dispoe sobre a remuneracao do Governador do Estado , do Vice-

Governador, de Secretário de Estado, de Secretárjo Adjunto e dos membros
da Assembléia Legislativa.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A remuner-acao mensal do Governador do Estado, do Vice-

Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto, bern como a
dos membros da Assernbléia Legislativa, a partir de janeiro de 1999,
obedecer-ao ao disposto, respectivamente, nas Resolucaes n°s 5.180, de 29
de dezembro de 1997, e 5.154, de 30 de dezembro de 1994, ate que sejam
fixados os subsidios em conformidade corn o disposto nos arts. 37, X e XI, e
39 § 4', da Constituiçao da RepUblica.

Art. 2° - Ficarn mantidos os serviços assegurados na data desta lei aos
rnernbros dos Poderes e os valores indenizatOrios dos serviços não prestados
pela respectiva administracao 	 necessários ao desempenho darepresentacao, Segundo Sua natureza e abrangencia.

§ 10 - 0 disposto no "caput" deste artigo aplica-se, no que couber, ao Vice-
Governador e aos Secretários de Estado, de acordo corn as peculiaridades do
exercIcjo de seus mandatos e atividades

§ 20 - Regulame pto de cada Poder disporá, dentro dos limitesorcam entarjos sobre a prestacäo dos serviços de que trata este artigo e a
indenizacao dos respectivos custos, Segundo os principios da econornicidade
e da eficiência da gestào operacional, financeira e patrimonial
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§ 30 - A execuçao do disposto neste artigo não implicará aumento de
despesa.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de dezembro de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião Costa.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 29/12198, as seguintes comunicacoes:
Do Deputado Paulo Schettino, dando ciência do falecimento do Sr. Hélio

Eduardo Brant da Veiga Reis, ocorrido em 4/12198, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Gil Pereira, dando ciëncia do falecimento do Sr. Vivaldo
Macedo, ocorrido em 22/12/98, no MunicIpio de Montes Claros. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Marco Regis, dando ciência do falecimento do Sr. José Armi,
ocorrido em 18/12/98, no MunicIpio de Conceiçào da Aparecida. (- Ciente.
Oficie-se.)
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